
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Periode 2003-2015 dalam Perspektif 

Ekonomi Islam maka kesimpulan skripsi ini sebagai berikut:  

1. Berdasarkan analisis regresi sederhana diperoleh model persamaan:  

Y = 4,461  +  2,107X + e. Nilai konstanta pada persamaan regresi sebesar 

4,461 menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya bernilai nol, 

maka variabel pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 4,461 

satuan. Untuk pendapatan asli daerah menunjukkan apabila setiap kenaikan 

sebesar 1% pendapatan asli daerah maka pertumbuhan ekonomi akan 

mengalami kenaikan sebesar 2,107. Hasil penelitian koefisien  regresi 

bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara pendapatan asli daerah 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika semakin meningkatnya pendapatan asli 

daerah di Provinsi Lampung maka semakin meningkat pertumbuhan ekonomi 

yang ada di Provinsi Lampung. Pendapatan asli daerah berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai signifikansi yang 

diperoleh lebih kecil dari standar yang digunakan yakni 0,000 < 0,05. 
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2. Pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi  yang ada di Provinsi 

Lampung telah sesuai  dengan yang diterangkan oleh Islam tentang 

karakteristik pertumbuhan ekonomi dan juga cara agar dapat 

mengembangkan potensi yang ada disuatu daerah maka dengan adanya 

keterkaitan antar sektor yang dibangun akan memperkokoh bangunan 

perekonomian. Dengan demikian Provinsi Lampung bisa meningkatkan 

pengembangan potensi yang ada guna untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah.  Apabila pendapatan asli daerah meningkat secara terus menerus 

maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat yang berimbas kepada 

kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung karena yang menjadi hal utama 

dalam pembangunan ekonomi dalam Islam dan juga dalam suatu daerah 

adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat. 

B. Saran 

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat oleh penulis. Maka 

penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

tujuan nemambah wawasan dan ilmu pengetahuan, yaitu: 

1. Dilihat dari nilai  variabel tersebut, variabel pendapatan asli daerah 

memberikan nilai yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal 

yang harus dilakukan untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan 

menambah pendapatan asli daerah adalah pemerintah harus lebih 

mengembangkan sektor-sektor yang mempunyai peluang potensial untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu pada sektor pertanian, 
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perkebunan, perikanan, industri dan pariwisata. Dengan cara melakukan  

promosi melalui event-event daerah dan juga memberikan kemudahan bagi 

masyarakat untuk melakukan pengembangan dibidang-bidang tersebut agar 

potensi yang dimiliki oleh Provinsi Lampung bisa lebih digali lagi yang akan 

meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal lain yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah daerah adalah memberikan dukungan dan juga memberikan akses 

untuk kemudahan memasarkan produk-produk dari hasil pertanian, 

perkebunan, perikanan, industri dan juga pariwisata karena Provinsi 

Lampung memiliki potensi alam yang beragam dan apabila dikembangkan 

dengan baik maka akan menambah pendapatan asli daerah. Apabila 

pendapatan asli daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan 

meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari 

pembangunan dapat cepat tercapai.  

2. Peneliti selanjutnya disarankan  menyertakan variabel lain yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  

 

 

 

 

  


