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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1 Kesimpulan 

1. Variabel-variabel yang digunakan menjelaskan model pendapatan asli 

daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya 

menunjukkan arah pengaruh yang sesuai dengan hipotesis. Variabel 

Konsumsi dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan 

signifikan, Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara propinsi 

Sumatera Utara.  

2. Model pajak daerah dengan variabel Konsumsi dan pajak daerah tahun 

sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah di 

Kabupaten Padang Lawas Utara propinsi Sumatera Utara. 

3. Model retribusi daerah dengan variabel Produk Domestik Regional Bruto 

berpengaruh negatif dan signifikan dan variabel retribusi daerah tahun 

sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan serta variabel jumlah 

penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap retribusi daerah di 

Kabupaten Padang Lawas Utara propinsi Sumatera Utara. 

4. Model Pendapatan Daerah lainnya dengan variabel Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif dan signifikan sedangkan variabel jumlah penduduk tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah lainnya di Kabupaten 

Padang Lawas Utara propinsi Sumatera Utara.   
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5. Besarnya nilai koefisien dari koefisien regresi variabel-variabel yang 

menjelaskan model pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan daerah lainnya, yang terbesar adalah konsumsi, diikuti berturut-

turut oleh variabel jumlah penduduk, Pendapatan Asli Daerah, retribusi 

daerah tahun sebelumnya, Produk Domestik Regional Bruto dan variabel 

pajak daerah tahun sebelumnya.  

5.2 Saran 

1. Pemerintah harus selalu meningkatkan kinerja perekonomian dengan 

melakukan efisiensi dan transparansi anggaran ke publik serta mencari 

sumber-sumber pendapatan daerah lain yang dapat menunjang perekonomian 

daerah itu sendiri. 

2. Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam melakukan peraturan yang 

berkenaan dengan pelanggaran terhadap pajak serta selalu proaktif dalam 

meningkatkan pajak daerah terutama dalam meningkatkan retribusi daerah.  

3. Disamping itu pemerintah harus lebih bijaksana dalam penerapan iuran yang 

berupa retribusi daerah, retribusi yang tinggi tidak menjamin meningkatkan 

kinerja perekonomian.  

4. Pemerintah diharapkan juga aktif serta kreatif dalam menemukan sumber-

sumber pendapatan lainnya yang sah, sehingga sumber pendapatan akan lebih 

banyak serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. 

5. Diharapkan lebih banyak lagi penelitian yang sejenis dengan variabel dan 

model yang baru sehingga akan menambah khasanah ilmu pengetahuan. 


