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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil empiris penelitian dan analisis pada bab sebelumya untuk

menjawab tujuan utama dari penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai

berikut :

a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah terhadap PDRB di Provinsi

Sumatera Barat memiliki hubungan yang positif dan signifikan pada

jangka pendek. Dengan adanya peningkatan pajak daerah melalui

partisipasi masyarakat yang turut serta berpartisipasi membayar pajak

daerah, maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah yang

nantinya akan digunakan untuk kegiatan produksi. Sehingga akan

menghasilkan output berupa barang maupun jasa, dan akan

meningkatkan PDRB.

b. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) berupa bukan pajak daerah terhadap PDRB di Provinsi

Sumatera Barat memiliki hubungan yang positif dan signifikan pada

jangka panjang. Dengan adanya peningkatan penerimaan daerah yang

berasal dari bukan pajak dan tegasnya pemerintah daerah untuk

menarik penerimaan asli daerah yang berasal dari bukan pajak seperti

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah, maka akan meningkatkan



82

pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan

meningkatnya pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat, maka

akan turut membantu daerah untuk menigkatkan pembiayaan

pembangunan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, yang berarti

peningkatan penerimaan asli daerah yang berasal dari bukan pajak

memberikan prospek di masa depan untuk pertumbuhan ekonomi.

c. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, dapat disimpulkan

bahwa hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB

Provinsi Sumatera Barat memiliki hubungan positif dan signifikan.

Artinya setiap peningkatan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah

(PAD) maka akan menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

6.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah agar pemerintah daerah Provinsi Sumatera

Barat dapat mempertahankan peranan penerimaan asli daerah berupa pajak daerah

dan bukan pajak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah baik dalam

jangka pendek maupun jangka panjang, dan hendaknya lebih meningkatkan

perekonomiannya dengan lebih memperhatikan sumber Penerimaan Asli Daerah

(PAD) agar penggunaannya dapat lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat

lebih efisien dan lebih tepat penggunaannya untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah. Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi bukan hanya tugas dari pemerintah daerah saja, tetapi juga

seluruh masyarakat daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan sadar dan ikut
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berpartisipasi membayar pajak daerah, maka pertumbuhan ekonomi yang akan

dicapai dapat terwujud demi kesejahteraan semua kalangan masyarakat.

Penelitian ini telah menjawab bagaimana hubungan penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, hubungan

penerimaan asli daerah yang berasal dari bukan pajak daerah dan hubungan

keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil regresi yang menujukkan bahwa hubungan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi

Sumatera adalah positif dan signifikan diharapkan pemerintah dan masyarakat

dapat mempertahankan dan lebih baik lagi dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini tentunya masih jauh dari kata

sempurna untuk itu perlu kritik dan saran yang membangun dan berguna agar

penelitian menjadi lebih baik.


