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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan regresi data panel mengenai analisis pengaruh jumlah 

kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, dan produk domestik regional 

bruto terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten dan Kota di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten dan Kota di 

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai koefisien sebesar 0.279440 

dan derajat signifansi sebesar 1 persen, apabila jumlah kunjungan 

wisatawan sebesar 1 persen maka akan meningkatkan pendapatan asli 

daerah sebesar 0,27 persen, semakin tinggi jumlah kunjungan 

wisatawan yang datang ke DIY maka pendapatan atas sektor 

pariwisata akan semakin tinggi, hal ini akan berdampak pada 

penerimaan pendapatan asli daerah. 

2. Pengaruh jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten dan Kota di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan nilai koefisien sebesar 8.443695 dan 

derajat signifansi sebesar 5 persen, apabila jumlah penduduk sebesar 5 

persen maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 8,44 

persen, pertambahan penduduk tinggi didukung oleh pertumbuhan 
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ekonomi meningkat dan akan diikuti oleh PDRB akan dapat 

meningkatkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar, 

penumbuhan penduduk yang diiringi dengan perubahan teknologi akan 

mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam 

produksi, diikuti dengan bertambahnya kualitas sumber daya manusia 

yang baik akan mampu meningkatkan investasi yang secara langsung 

meningkatkan pendapatan dan menciptakan situasi yang kondusif, jika 

jumlah penduduk produktif meningkat maka pendapatan yang dapat 

ditarik juga meningkat dari banyaknya iuran dari penduduk seperti 

pajak daerah atau retribusi daerah. 

3. Pengaruh produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten dan Kota di 

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai koefisien sebesar 2.022633 

dan derajat signifan sebesar 10 persen, apabila produk domestik 

regional bruto sebesar 10 persen maka akan meningkatkan pendapatan 

asli daerah sebesar 2,02 persen. semakin tinggi pendapatan perkapita 

suatu daerah semakin besar pula potensi penerimaan pendapatan 

daerah tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran 

yang dapat dilakukan diantaranya: 

1. Jumlah kunjungan wisatawan agar lebih diperhatikan oleh Pemerintah 

untuk lebih memperhatikan sarana dan prasarana misalnya jalan, 
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jembatan dan tempat rekreasi untuk lebih dikembangkan agar menjadi 

daerah tujuan wisata, baik wisatawan mancanegara maupun 

wisatawan nusantara sehingga akan berpengaruh juga terhadap 

pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.  

2. Rekomendasi bagi Jumlah penduduk yaitu perlu adanya partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, 

peningkatan SDM guna mendukung kualitas dan kuantitas pendapatan 

daerah,  agar  jumlah penduduk dapat menjadi komponen utama 

penyumbang utama kontribusi terbesar bagi penerimaan daerah 

khususnya pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 

dalam hal ini, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ialah 

mengintensifkan peningkatan pengawasan wajib pajak bagi para 

penduduk yang berada pada umur produktif dan sudah bekerja, diikuti 

dengan bertambahnya kualitas sumber daya manusia yang baik akan 

mampu meningkatkan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

secara otomatis meningkatkan pendapatan daerah. Tugas pemerintah 

adalah memberikan pengarahan atau pelatihan-pelatihan 

kewirausahaan maupun kerjasama kemitraan dengan penduduk supaya 

dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah. 

3. Langkah nyata yang perlu dilakukan pemerintah daerah yakni 

menyusun strategi dan analisis yang dituangkan dalam bentuk 

kebijakan daerah yang ditujukan untuk meningkatkan potensi realisasi 

penerimaan daerah, selain itu perlu adanya program pemerintah yang 
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dapat meningkatkan pendatang ke Daerah Istimewa Yogyakarta 

sehingga tidak hanya menjadi kota transit tapi juga menjadi Kota 

pilihan untuk melakukan kegiatan ekonomi, hal ini akan 

meningkatkan pendapatan suatu daerah. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini tentu penulis memiliki banyak 

keterbatasan, disarankan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti 

dengan judul pendapatan asli daerah untuk menambah atau menggunakan 

variabel lain guna mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 

pendapatan asli daerah. Terbatasanya data yang digunakan berkisar hanya 

dalam kurun waktu 7 tahun., dan sebaiknya menambah periode penilitian 

sehingga hasil penelitian bisa lebih berkembang dan bermanfaat. 


