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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh jumlah penduduk bekerja 

dan PDRB terhadap pendapatan asli daerah di Banten periode tahun 2006 - 2012, 

maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Secara bersama-sama menunjukkan bahwa kedua variabel independen 

yaitu jumlah penduduk bekerja dan PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu pendapatan  asli daerah. 

2. Berdasarkan pengujian secara parsial dengan menggunakan uji-t terhadap 

variabel independen, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a) Pada variabel jumlah penduduk bekerja (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y) di Banten. 

b) Pada variabel PDRB (X2) juga berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah (Y) di Banten. 

3. Variabel jumlah penduduk bekerja dan PDRB memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 

4. Koefisien determinasi (R2) mempunyai koefisien sebesar 0,7921. Artinya 

bahwa variabel independen yang ada dalam model regresi yaitu jumlah penduduk 

bekerja dan PDRB mampu mempengaruhi variable dependen yaitu pendapatan 

asli daerah sebesar 79,21%, sedangkan sisanya sekitar 20,79% dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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B. Implikasi 

1. Dari hasil penelitian bahwa peningkatan jumlah penduduk bekerja 

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Banten. Setiap provinsi 

mempunyai tujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya, salah satu caranya 

yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya khususnya bagi 

penduduk di Banten agar daya beli masyarakat tercukupi dan dapat menghasilkan 

pajak penghasilan bagi seluruh penduduk yang bekerja. Semakin banyak 

penduduk yang bekerja maka akan membuat pendapatan asli daerah semakin 

besar.  

2. Dan juga dari hasil penelitian bahwa peningkatan PDRB berpengaruh 

terhadap pendapatan asli daerah di Banten. Terciptanya pertumbuhan ekonomi 

yang berindikator kepada PDRB akan mendorong peningkatan pendapatan asli 

daerah di Banten. Bila PDRB meningkat dalam suatu daerah maka secara 

langsung akan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah di daerah 

tersebut. 

C. Saran 

       Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu: 

1. Pemerintah pusat memberikan wewenang yang lebih besar kepada 

pemerintah daerah (Pemerintah Banten) untuk meningkatkan tanggung jawab 

pemerintah daerah dalam pengelolaan program terutama meningkatkan 

pendapatan asli daerah dengan menggali dan memaksimalkan potensi yang ada. 

Pemerintah provinsi Banten perlu meningkatkan perannya dalam penerimaan 

pajak-pajak yang menjadi sumber penerimaan asli daerah. Sehingga jumlah 
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penduduk yang bekerja akan mempengaruhi pendapatan asli daerah di Provinsi 

Banten. Sebab pajak yang dihasilkan mempengaruhi besar kecilnya PAD yang 

diterima oleh Banten, semakin banyak potensi daerah yang dikembangkan dan 

dapat menghasilkan pajak atau retribusi maka PAD yang diterima juga semakin 

banyak. 

2. Jumlah penduduk bekerja merupakan faktor terpenting dalam peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah di setiap daerah termasuk juga di Banten, sebab dengan 

adanya jumlah penduduk bekerja akan meningkatkan daya beli masyarakat yang 

dapat menghasilkan pajak serta retribusi yang merupakan penyumbang 

terbesarnya PAD di setiap daerah, maka dari itu ada sebaiknya pemerintah daerah 

Banten menyediakan banyak lapangan pekerjaan di sektor manapun terutama 

sektor-sektor yang menjadi keunggulan di Banten seperti sektor industri atau 

sektor perdagangan untuk penduduk Banten pada khususnya dan penduduk 

Indonesia pada umumnya. Hal ini akan menciptakan jumlah penduduk bekerja di 

Banten semakin meningkat yang bertujuan untuk meningkatkan PAD di Banten. 

3. Pendapatan asli daerah di Provinsi Banten juga dipengaruhi oleh 

pertumbuhan ekonomi melalui indikator PDRB. Walaupun Provinsi Banten 

merupakan provinsi yang tergolong masih muda di Indonesia tetapi Banten 

memiliki potensi yang cukup besar. Beberapa tempat penting sebagai sumber 

ekonomi terletak disana seperti Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dan 

pelabuhan Merak yang merupakan jalur lalu lintas yang strategis. Untuk itu 

pemerintah harus berusaha membuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam peningkatan PDRB di 
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Provinsi Banten karena dari hasil penelitian ternyata pengaruh PDRB terhadap 

pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan. Sehingga kenaikan nilai PDRB 

akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di provinsi Banten.  

4. Peneliti menyarankan kepada calon peneliti selanjutnya untuk meneliti 

faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah tidak hanya dari variabel 

jumlah penduduk bekerja dan PDRB saja melainkan faktor lainnya, serta melihat 

di daerah lain sehingga dapat menjadi suatu perbandingan. 


