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Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis ekonomi dari penelitian yang berjudul 

“Analisis Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Jumlah Penduduk, Jumlah 

Industri dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan 5 Provinsi di 

Pulau Jawa Tahun 2006-2015”. Penulis menyimpulkan sebagai berikut : 

1. PDRB berpengaruh signifikan negative terhadap Pajak Daerah pada Provinsi di Pulau 

Jawa. Artinya jika jumlah PDRB berubah naik, maka Pajak Daerah yang ada pada 

Provinsi tersebut justru mengalami penurunan dan sebaliknya mengikuti perubahan 

PDRB. 

2. Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan negative terhadap Pajak Daerah pada 

Provinsi di Pulau Jawa. Artinya jika Jumlah Penduduk berubah naik, maka Pajak 

Daerah yang ada pada Provinsi tersebut justru mengalami penurunan dan sebaliknya 

mengikuti perubahan Jumlah Penduduk. 

3. Jumlah Industri Besar Sedang berpengaruh signifikan negative terhadap Pajak Daerah 

pada Provinsi di Pulau Jawa. Artinya jika Jumlah Industri berubah naik, maka Pajak 

Daerah yang ada pada Provinsi tersebut justru mengalami penurunan dan sebaliknya 

mengikuti perubahan Jumlah Industri. 

4. Belanja Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Pajak Daerah pada Provinsi di 

Pulau Jawa. Artinya kondisi ini dapat terjadi dengan semakin besarnya Belanja 

Daerah di suatu daerah, berarti menunjukkan bahwa adanya penerimaan Pajak Daerah 

yang baik pula, sebagai bentuk realisasi program pembangunan sebuah daerah untuk 

kemaslahatan masyarakat. 

5. Secara bersama-sama variabel PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, dan Belanja 

daerah berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah pada 5 Provinsi di Pulau 

Jawa. 
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Dari hasil mengenai variabel independent yang mempengaruhi variabel dependent, 

namun hanya satu variabel independent yang sesuai dengan hipotesis.  Bahwa memang peran 

Pemerintah dalam menjaga kesinambungan antara yang dihasilkan masyarakat sebagai 

produsen atau konsumen harus lebih dijaga dengan baik, agar hal ini menjadi hubungan 

timbal balik yang positif, bahwa pertumbuhan output total yang tejadi, dapat mendukung atau 

berkontribusi dengan baik terhadap government (penerimaan&pengeluaran) Pemerintah 

daerah. 

5.2 SARAN   

1. Sebaiknya Pemerintah secepatnya dengan bijak dalam mengklasifikasikan dan 

mengalokasikan dalam penerimaan baik individu maupun regional pada setiap 

Provinsi tersebut di Pulau Jawa, sehingga setiap daerah tersebut dapat meningkatkan 

potensi melalui penerimaan Pajak Daerah. 

2. Pemerintah Daerah tersebut sebaiknya melakukan observasi-observasi dan 

penyuluhan kepada masyarakat pada tiap daerah pada 5 Provinsi di Pulau Jawa, 

sehingga Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak melalui seluruh 

wajib pajak untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. 

3. Pemerintah Daerah tersebut sebaiknya segera melakukan manufer terhadap undang-

undang mengenai industry pada daerah administrative tersebut, serta lebih jeli dan 

paham terhadap transparansi laporan keuangan industry-industri yang ada agar 

Pemerintah daerah itu sendiri tidak dirugikan atas keuntungan-keuntungan yang 

didapatkan industry-industri tersebut. 

4. Pemerintah Daerah tersebut sebaiknya dapat terus meningkatkan potensi yang ada 

dari daerah tersebut terutama melalui penerimaan pajak, sehingga pemerintah daerah 

tersebut lebih mandiri dan dapat merencanakan dan mengimplementasikan program-

program yang ada melalui belanja daerah demi kebikan masyarakat secara luas  


