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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1. Retribusi obyek wisata bepengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah 

Provinsi DIY setiap tahunnya.  

2. Pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Provinsi 

DIY setiap tahunnya.  

3. Pajak hotel berpegaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DIY 

setiap tahunnya 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat diajukan beberapa saran yang 

dapat digunakan sebgai rekomendasi kebijakan, yaitu: 

1. Bagi pemerintah daerah Provinsi DIY diharapkan untuk lebih meningkatkan 

fasilitas dan perawatan obyek wisata yang terdapat di daerahnya. Fasilitas 

yang dimaksud bukan hanya fasilitas yang terdapat di obyek wisata, namun 

juga termasuk infrastruktur jalan menuju obyek wisata. Akses jalan serta 

fasilitas yang baik nantinya akan dapat menarik minat wisatawan untuk 

berkunjung ke obyek wisata tersebut. 

2. Provinsi DIY mempunyai potensi yang cukup besar di sektor parawisata. 

Berbagai macam obyek wisata yang terdapat di Provinsi DIY seperti obyek 

wisata alam, obyek wisata budaya, serta obyek wisata buatan, seharusnya 

dapat meningkatkan kontribusi sector parawisata terhadap pabedapatan asli 
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daerah. Hal tersebut dapat dicapai dengan mengoptimalkan faktor pendukung 

seperti sarana akomodasi, restoran, obyek wisata dan biro perjalanan. 

3. Bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa 

diharpakan dapat memperbanyak jumlah sampel serta jemlah variabel pen 

Hal tersebut dapat dicapai dengan mengoptimalkan faktor pendukung seperti 

sarana akomodasi, restoran, obyek wisata dan biro perjalanan. 

4. Bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa 

diharpakan dapat memperbanyak jumlah sampel serta jemlah variabel 

penelitian. Hal tersebut dapat dicapai dengan mengoptimalkan faktor 

pendukung seperti sarana akomodasi, restoran, obyek wisata dan biro 

perjalanan. 

5. Bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa 

diharpakan dapat memperbanyak jumlah sampel serta jemlah variabel 

penelitian. Hal tersebut dapat dicapai dengan mengoptimalkan faktor 

pendukung seperti sarana akomodasi, restoran, obyek wisata dan biro 

perjalanan. 

6. Bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa 

diharapkan dapat memperbanyak jumlah sampel serta jumlah variabel 

penelitian.   
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