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BAB VI 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pajak daerah, jumlah 

wisatawan dan PDRB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota di 

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014 yang diukur melalui variabel 

independen, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Md. Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni 

Gst. Putu Wirawati (2013), Adi Nugroho (2014). Meningkatnya penerimaan 

pajak daerah maka akan mempengaruhi meningkatnya pendapatan asli 

daerah. 

2. Variabel jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Betania Pramesti (2014), I Gusti Agung 

Satrya Wijaya dan I Ketut Djayastra (2014). Jumlah wisatawan memiliki 

pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah membuktikan bahwa 

semakin tinggi jumlah wisatawan yang berkunjung maka akan 

meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. 
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3. Variabel PDRB harga konstan 2000 berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian Triani dan 

Yeni Kuntari (2010). Jumlah PDRB yang berpengaruh negatif karena 

ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak maka berpengaruh 

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.  

 

B. Saran  

Setelah melakukan interpretasi terhadap penelitian ini didapatkan beberapa 

kesimpulan atas hipotesa dalam penelitian, maka penulis memberikan beberapa 

saran yang berkaitan dengan hasil penelitian sebagai bahan untuk dijadikan 

masukan dan pertimbangan yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan, antara lain : 

1. Penulis menyarankan agar pemerintah untuk lebih mengoptimalkan 

pungutan pajak daerah secara efektif untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah dengan begitu pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta 

semakin berkembang. 

2. Penulis menyarankan bagi pemerintah daerah dalam kunjungan jumlah 

wisatawan yang selalu meningkat setiap tahunnya dapat mengelola obyek-

obyek wisata yang sangat berlimpah dengan begitu banyak menarik turis 

mancanegara dan nusantara untuk berkunjung.  

3. Penulis menyarankan bagi pemerintah mengupayakan peningkatan 

PDRB, karena dengan meningkatnya PDRB maka akan semakin tinggi 

tingkat perekonomian. 
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4. Penulis memberikan saran bagi peneliti-peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan lebih dalam tentang pendapatan asli daerah dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. 

 

C. Keterbatasan Penelitian   

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pajak daerah, jumlah 

wisatawan dan PDRB terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, di dapatkan koefisien determinasi (R2) terbaik melalui 

pendekatan Random Effect Model sebesar 0.955083, yang berarti bahwa ada 

kombinasi variabel independen yang memiliki pengaruh sebesar 95,50% terhadap 

penerimaan pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai yang 

belum sempurna 100% ini bisa disebabkan oleh faktor lain yang belum bisa 

ditemukan dalam penelitian ini. Selain itu keterbatasan waktu yang dimiliki oleh 

penulis juga menjadi faktor kurangnya kesempurnaan dari hasil penelitian ini.  

 


