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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di 

bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel  PDRB  berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya jika  

PDRB mengalami peningkatan maka Pendapatan Asli Daerah di 

provinsi D.I. Yogyakartajuga akan mengalami peningkatan.Hal 

ini di sebabkan karena PDRB dapat menambah penerimaan 

daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Dengan 

meningkatnya penerimaan daerah, dapat mendorong pemerintah 

untuk meningkatkan kualitas layanan sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas masyarakat. PDRB memiliki sektor-

sektor diantaranya sektor pertanian, sektor pertambangan dan 

penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air 

bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan dan hotel- restoran, 

sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sektor 

persewaan dan jasa perusahaan. 
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2. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli 

daerah di Provinsi D.I.Yogyakarta. Artinya jika jumlah penduduk 

mengalami peningkatan maka Pendapatan Asli Daerah di Provinsi 

D.I Yogayakarta juga akan mengalamipeningkatkan. Hal ini di 

sebabkan karena jumlah penduduk mampu untuk menyumbang 

pendapatannya ke pemerintah daerah, melalui penarikan pajak 

yang biasanya lewat pajak barang atau jasa, dan juga di saat 

semakin meningkatnya penerimaan pendapatan jumlah penduduk 

maka semakin tinggi pola konsumsi barang dan jasa, yang 

kemudian akan mengarah peningkatan pajak atau retribusi. Selain 

itu jumlah penduduk mempunyai hubungan positif karena di D.I 

Yogyakrta kebanyakan pendatang untuk aktifitas kuliah, sehingga 

mahasiswa memerlukan biaya hidup untuk kuliah selama 4 

(empat) tahun ataupun lebih, maka peredaran uang di D.I 

Yogyakarta mengalami peningkatan untuk kegiatan produksi 

barang dan jasa, secara tidak langsung atau langsung akan 

berdampak terhadap perolehan pajak dan retribusi karena yang 

disebabkan adanya aktifitas ekonomi didalam masyarakat pada 

pola konsumsi barang dan jasa. 

3. Kemiskinan tidak berpengaruh  terhadap pendapatan asli daerah. 

Artinya jika kemiskinan mengalami peningkatan maka nilai 
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pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan di Provinsi D.I 

Yogyakarta. Hal ini di sebabkan karena meningkatnya tingkat 

kemiskinan akan  menyebabkan banyaknya kotribusi belanja 

daerah yang akan di berikan kepada masyarakat daerah di 

Provinsi D.I Yogyakarta, maka untuk mengoptimalkan dan 

mengelola Pendapatan asli daerah yang berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya berimbas pada penekanan 

tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan, maka 

diperlukan pengelolaan alokasi anggaran sebagai salah satu 

strategi pengelolaan pendapatan. Strategi alokasi anggaran ini 

bisa mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi 

sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan / ketimpangan 

regional. Dengan demikian, strategi pengoptimalan dan 

pengelolaan anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi 

melalui optimalisasi potensi sektor-sektor pembangunan. 

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi 

daerah.  
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3.2 Implikasi 

1. Pada pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi 

D.I Yogyakarta, maka perlunya sebuah strategi oleh pemerintah 

dalam menyikapi banyaknya pengeluaran pemerintah menuju 

pembangunan daerah dengan guna untuk mendorong pendapatan 

Asli daerah yang lebih tinggi. Dan begitu juga akan sangat 

diharapkannya sebuah peningkatan dan pengembangan  terhadap 

masyarakat, dalam hal kualitas sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas masyrakatnya. Seperti Kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan peningkatan PDRB dapat tercapai sehingga 

kesejahteraan masyarakatnya dapat tercapai pula. 

2. Dengan sangat berpengaruhnya jumlah penduduk terhadap 

pendapatan asli daerah, maka  diharapkannya akan lebih di 

maksimalkan untuk pemberdayaan jumlah penduduk yang 

mengarah pada penduduk yang  berkreatif, misalnya menciptakan 

usaha – usaha (UKM dan IKM) baru , sehingga masyarakat lebih 

dominan untuk berwirausaha dari pada mencari kerja, karena pada 

jangka panjang perekonomian masyarakat akan lebih mandiri 

tidak bergantung pada perusahaan dan industri. Apabila Jumlah 

penduduk semakin produktif akan memberikan dampak positif 
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terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi 

D.I.Yogyakarta. 

3. Berdasarkan dari hasil penelitian di atas pada pengaruh 

kemiskinan terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dengan 

disarankannya agar sebuah kebijakan alokasi Dana  dalam Belanja  

  


