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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota eks 

Karesidenan Surakarta tahun 2007-2014. Hal ini terbukti dengan nilai 

thitung sebesar 10,096 > nilai ttabel sebesar 2,00324 dan nilai signifikan PAD 

sebesar 0,000 < α= 0,05. 

2. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota eks 

Karesidenan Surakarta tahun 2007-2014. Hal ini terbukti dengan nilai 

thitung sebesar 7,780 > nilai ttabel sebesar 2,00324 dan nilai signifikan DAU 

sebesar 0,000 < α= 0,05. 

3. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh negatif 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota eks 

Karesidenan Surakarta tahun 2007-2014. Hal ini terbukti dengan nilai 

thitung sebesar -2,448 < nilai ttabel sebesar 2,00324 dan nilai signifikan DAK 

sebesar 0,018 < α= 0,05. 
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4. Variabel Belanja Modal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta tahun 

2007-2014. Hal ini terbukti dengan nilai thitung sebesar -1,529 < nilai ttabel 

sebesar 2,00324 dan nilai signifikan Belanja Modal sebesar 0,132 > α = 

0,05. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini tentu terdapat beberapa keterbatasan yang 

dialami oleh peneliti, namu diharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi 

manfaat yang ingin dicapai. Keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Penelitian ini hanya meneliti 4 variabel yaitu, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 

Belanja Modal dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 

kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta tahun 2007-2014, sehingga 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tidak 

dapat diungkapkan dalam penelitian ini. 

2. Pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, yaitu 

hanya pada kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta, sehingga hasil 

penelitian kurang dapat diberlakukan untuk daerah diluar kabupaten/kota 

eks Karesidenan Surakarta. 
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C. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, saran yang dapat disampaikan penulis 

adalah sebagai berikut. 

1. Untuk penelitian berikutnya diharapkan agar memasukkan variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, misalnya 

tingkat inflasi, Dana Bagi Hasil (DBH), dan lain-lain. 

2. Dalam pemilihan sampel diharapkan bagi peneliti yang mendatang dapat 

memperluar atau menambah sampel penelitian, misalnya menggunakan 

sampel seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


