
V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

1. Pendapatan sektor pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.  

2. Pendapatan sektor pariwisata berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

4. Pertumbuhan ekonomi tidak memediasi pengaruh pendapatan sektor 

pariwisata terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah. 

B. Implikasi 

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja keuangan daerah, 

pihak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah perlu 

memperhatikan kebijakan yang terkait dengan pendapatan sektor pariwisata, 

baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. 

Cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan meningkatkan jumlah 

obyek wisata dan terus mengembangkan obyek wisata yang sudah ada. Pihak 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah juga perlu membangun 

infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor pariwisata seperti hotel 

dan sarana transportasi yang baik serta didukung dengan pengelolaan sektor 

pariwisata yang profesional. Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah  memiliki  
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potensi  pariwisata  yang  bagus  untuk dikembangkan karena memiliki 

sumberdaya alam yang indah dan beragam, oleh karena itu sektor ini perlu 

mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah  

serta pihak-pihak yang terlibat didalam sektor ini untuk membenahi  kendala  

yang  dapat  menghambat  kurangnya  kunjungan wisatawan  ke  daerah  ini  

supaya  dapat  meningkatkan  pendapatan masyarakatnya sehingga dapat 

keluar dari ketertinggalan dan kemiskinan. seperti dari pihak Pemerintah 

Daerah perlu menganggarkan dana khusus untuk pengembangan pariwisata, 

menciptakan sumberdaya manusia  yang handal  dan  perlu  melakukan  

koordinasi  dengan  pihak  swasta  dalam meningkatkan  promosi  

kepariwisataan  sehingga  dapat  meningkatkan permintaan wisatawan 

khususnya wisatawan mancanegara. Selain itu, dari pihak swasta perlu 

menambah biro perjalanan menuju objek wisata supaya mempermudah 

wisatawan yang ingin berkunjung.  

Disarankan  bagi  Pemerintah  Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah    

menggalakan  penyuluhan untuk  memotivasi  masyarakat  bahwa  sektor  

pariwisata  dapat meningkatkan  pendapatan  dan  juga  membantu  

masyarakat  dalam mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul dari 

para wisatawan. 

Terkait dengan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka 

penelitian selanjutnya perlu menggunakan dan atau menambahkan variabel-

variabel bebas lainnya yang secara teoritis maupun praktis diindikasikan kuat 

dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Jika dimungkinkan, penelitian 

selanjutnya juga perlu mengembangkan model penelitian ini dengan 

menambahkan variabel moderasi. Terkait dengan subyek penelitian, para 
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peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas cakupan penelitian agar hasil 

penelitian lebih obyektif dan dapat digeneralisasikan. 
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