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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2001 sampai 

dengan tahun 2010 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PDRB dan investasi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Penelitian ini 

menggunakan analisis data panel yang terdiri dari 15 kabupaten/kota di Jawa 

Barat dan periode waktu penelitian dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010. 

       Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. PDRB memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah pada semua kabupaten/kota yang diteliti. Kenaikan pada PDRB 

sebesar 1 % akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 

2.14%. 

2. Investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah.  Kenaikan pada Investasi sebesar 1% akan menyebabkan Pendapatan 

Asli Daerah naik sebesar 0.014% 

3. PDRB dan investasi bersama – sama mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah 

kabupaten/kota di Jawa Barat, dan masing – masing memiliki hubungan 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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B. Implikasi  

       Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup banyak 

Jawa Barat masih dalam perjalanan untuk terus meningkatkan pendapatan Asli 

Daerahnya demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil sehingga dapat 

tercapai kesejahteraan bagi seluruh penduduk Jawa Barat. Oleh karena itu, Jawa 

Barat berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya salah satunya 

melalui peningkatan PDRB dan usahanya dalam meningkatkan investasi di 

masing-maasing kabupaten/kota. 

       Implikasi dari hasil penelitian ini adalah pemerintah daerah tetap menjaga 

iklim investasi pada kabupaten/kota di Jawa Barat dalam keadaan yang kondusif, 

mengingat investasi dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. PDRB memainkan peranan penting untuk mempercepat 

peningkatan penerimaan daerah, ditandai dengan terus meningkatnya penerimaan 

PDRB Jawa Barat di setiap kabupaten/kota. Infrastruktur yang memadai  

kabupaten/kota di Jawa Barat, akan meningkatkan output dan meningkatkan 

penerimaan PDRB yang pada akhirnya akan ikut menaikkan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah. 

C. Saran 

       Berdasarkan implikasi dari penelitian, maka peneliti memberikan saran – 

saran sebagai berikut: 

a. Mempertahankan iklim investasi yang kondusif demi mempermudah para 

investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia terutama di Jawa Barat, 

selain itu menjaga kondisi dan situasi di masing – masing Kabupaten/kota agar 
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tetap aman dan nyaman bagi para investor, sehingga para investor asing tertarik 

untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat. 

b. Meningkatkan PDRB dengan cara terus berusaha meningkatkan output 

produksi dengan terus memperbaiki infrastruktur sehingga produksi akan 

lebihmaksimal yang pada akhirnya akan menjadi sebuah pendorong 

meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


