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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab IV, maka untuk menjawab identifikasi masalah yang telah dirumuskan, 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan Pendapatan 

Asli Daerah menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi 

daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, atau sebaliknya semakin 

menurun pertumbuhan ekonomi daerah maka akan menurunkan Pendapatan 

Asli Daerah. Persamaan regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan atau 

peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1 persen diprediksi akan 

meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 176.707.924.086. 

2. Dilihat dari nilai koefisien korelasinya, pertumbuhan ekonomi daerah 

memiliki hubungan yang sangak kuat atau sangat erat dengan Pendapatan Asli 

Daerah Kota Bandung. Pertumbuhan ekonomi daerah memberikan pengaruh 

sebesar 69,7% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dan hasil 

pengujian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. 
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5.2   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berusaha untuk memberikan 

saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. 

1. Saran bagi Pemerintah Kota Bandung 

Bandung merupakan kota yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) 

yang melimpah dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dengan 

SDA dan SDM yang masih bisa dioptimalkan lagi, Kota Bandung akan 

mampu menghasilkan jasa dan industri yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, 

pemerintah kota Bandung diharapkan dapat menggali lagi dan mengelola 

potensi yang ada dengan bijaksana.  

Bandung dapat mengembangkan dirinya melalui daya saing, baik 

dalam bidang industri maupun jasa. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah 

Kota Bandung harus melakukan pembenahan infrastruktur yang menjadi 

kelemahannya selama ini dan dapat fokus pada salah satu sektor ekonomi 

yaitu ekonomi kreatif dan urban tourism, dimana sektor tersebut merupakan 

kekuatan Kota Bandung selama ini.  

Dengan adanya spesialisasi ekonomi dan pembenahan infrastruktur 

diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada investor dalam menanamkan 

modalnya, sehingga dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi Kota 

Bandung melalui PDRB dan pada gilirannya akan lebih memaksimalkan PAD 

Kota Bandung. 
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2. Saran bagi penelitian selanjutnya 

a. Penelitian ini hanya menggunakan sampel Kota Bandung, sehingga 

cakupan penelitiannya kecil. Oleh sebab itu, penulis menyarankan untuk 

memperluas sampel daerah di luar Kota Bandung. Karena perbedaan 

karakteristik yang melekat di tiap daerah dapat dijadikan referensi untuk 

melakukan komparasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kinerja 

Pendapatan Asli Daerah. 

b. Penelitian ini tidak memberikan gambaran secara rinci sektor dalam PDRB 

manakah yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Oleh sebab itu, penulis menyarankan untuk melakukan analisis 

sektoral lebih lanjut agar dapat memperoleh gambaran, sektor mana yang 

mampu meningkatkan penerimaan yang terbesar ataupun sebaliknya.   

 

 

 


