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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan 

tentang pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Jawa Timur 2016-

2017, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Hasil pengujian hipotesis ( 𝐻1) diketahui bahwa secara parsial, investasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi nilai investasi maka semakin tinggi pendapatan asli 

daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017 dan sebaliknya, apabila 

investasi menurun maka pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur 

akan menurun. Dengan demikian, 𝐻1 teruji, karena investasi akan dapat 

membantuk peningkatan pembangunan daerah sehingga dapat 

meingkatkanpendapatan asli daerah. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua ( 𝐻2) diketahui bahwa secara parsial 

pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pengeluaran pemerintah, maka 

semakin tinggi pula pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur 

tahun 2016-2017. Dengan demikian, 𝐻2 teruji, sebab pengeluaran 



 
 

pemerintah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

pendapatan asli daerah (PAD). 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga ( 𝐻3) diketahui bahwa secara parsial 

jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin 

rendah pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017. 

Dan sebaliknya, jika jumlah penduduk menurun maka pendapatan asli 

daerah akan meningkat. Dengan demikian, 𝐻3 tidak teruji, sebab jumlah 

penduduk yang tidak terkendali dan tidak berpotensi akan menjadi 

beban bagi pemerintah. 

4. Berdasarkan pengujian hipotesis keempat ( 𝐻4)  diketahui bahwa secara 

simultan investasi, pengelauran pemerintah dan jumlah penduduk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah 

(PAD) di Provinsi Jawa Timur. Tahun 2016-2017. Dengan demikian, 

𝐻4 teruji. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti memberikan  

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan. Serta diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian 
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yang akan datang terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam, khususnya jurusan Ekonomi Syariah. 

2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah 

Provinsi Jawa Timur agar dapat memberikan pengetahuan bagi 

pemerintah tentang faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah 

Jawa Timur serta menjadi acuan dalam penentuan otonomi daerah dan 

desentraslisasi keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis, 

diharapkan dapat melakukan penelitian dengan lebih baik dan lebih 

sempurna lagi dan mengembangkannya dengan variabel lain. Misalnya 

variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRB.  



 
 

 


