
BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpilan  

Berdasarkan hasil penelitian menegai pengeluaran pemerintah bidang 

pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia 

maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil perhitungan, variable independen yaitu pengeluaran pemerintah 

bidang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi bersama-sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia 

pada tahun 2010-2014 di negara 6 ASEAN yang meliputi Indonesia, Malaysia, 

Thailand, Singapura, Brunei Darusalam, serta Filipina. Hal tersebut sejalan 

dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti bahwa terdapat pengaruh antara 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap 

indeks pembangunan manusia secara serempak. 

2. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terbukti memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini berarti 

bahwa jika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki kenaikan, maka 

akan berdampak pada naiknya indeks pembangunan manusia di 6 negara ASEAN 

yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darusalam, serta Filipina. 

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dari tahun ke tahun menunjukan 

bahwa apabila suatu negara mengeluarkan anggaran untuk bidang pendidikan baik 

untuk sector fisik maupun non fisik akan mempengaruhi indeks pembangunan 

negara itu sendiri dikarenaka pada saat pemerintah mengeluarkan anggaran untuk 
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bidang pendidikan, maka sarana dan prasarana yang dapat menunjang prduktifitas 

pendidikan akan berlangsung baik sehingga pada nantinya akan berpengaruh ke 

beragam aspek yang salah satunya adalah indeks pembangunan manusia. 

3. Variabel Pertumbuhan ekonomi dilihat memiliki pengaruh yang begatif dan 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, Malaysia, 

Thailand, Singapura, Brunei Darusalam, serta Filipina. Hal in menunjukan bahwa 

apabila pertumbuhan ekonomi di suatu negara mengalami keaikan, maka hal itu 

tetap akan berdampak pada penurunan indeks pembangunan manusianya.  

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah di jelaskan sebelumnya, maka diketahui 

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah 

bidang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan 

manusia. Hal ini membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 

dan pertumbuhan ekonomi merupakan faKtor yang mempengaruhi indeks 

pembangunan manusia di Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei 

Darusalam, serta Filipina. Implikasi untuk penelitian ini adalah sebaagai berikut : 

a.        Dari hasil penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap 

indeks pembangunan manusia meskipun secara negatif. Peran pemerintah dan 

swasta dengan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, 

menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya akan dapat meningkatkan 

daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan indeks pembangunan 

manusia dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 



b. Dari hasil penelitian bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 

berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Peran pemerintah dan 

swasta melalui investasi di bidang pendidikan akan dapat meningkatkan 

produktifitas masyarakat yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

C. Saran 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan serta kesimpulan yang sudah di 

kemukakan sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan saran 

1. pemerintah lebih memperhatikan anggaran pendidikannya untuk dapat 

direalisasikan demi pembangunan fasilitas fisik dan non-fisik 

2. Pemerintah perlu lebih memperharikan masalah pembangunan manusia di 

negaranya sebagai cerminan bagaimana keadaan masyarakatnya dan lebih 

memperhatikan faktor-faktor mendukung lain seperti kesehatan, masalah 

pengangguran, tingkat kemiskinan dan masalah-masalahnya untuk diambil 

tindakan perbaikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

3. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang meneliti terkait masalah 

indeks pembangunan manusia untuk mengkaji factor-faktor lain yang 

mempengaruhi indeks pembangunan manusia selain pengeluaran pemerintah 

bidang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. 

 

 

 

 


