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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian - uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan, yaitu : 

1. Dari hasil yang didapat terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah bidang 

pendidikan pada pertumbuhan ekonomi di tahun ketiga, kemudian 

pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pendidikan pada 

tahun pertama, hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas pengeluaran 

pendidikan lebih besar dibandingkan F stastic. 

2. Dari hasil Uji Kointegrasi menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan maupun pertumbuhan ekonomi Indonesia 

memiliki hubungan keseimbangan dalam jangka pendek, maka 

berikutnya adalah mengetahui mekanisme transisinya dengan 

menggunakan analisis Vector Autoregressive (VAR). Dalam analisis 

VAR ditunjukkan bahwa kedua variabel memiliki kecepatan pengaruh 

yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi dapat langsung mempengaruhi 

peningkatan pengeluaran pendidikan pada tahun pertama sedangkan 

pengeluaran pendidikan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 3 

tahun berikutnya. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa 

terdapat kausalitas antara pengeluaran pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. 

Implikasi dari penelitian ini adalah : 

1. Dengan meningkatnya pendidikan masyarakat memungkinkan pendapatan 

yang meningkat pada masyarakat. 

2. Tingkat kesejahteraan yang akan meningkat dikarenakan masyarakat akan 

mempunyai standar hidup yang tinggi. 

3. Dengan pendidikan, diharapkan masyarakat agar lebih menguasai 

teknologi, ilmu pengetahuan dan manajemen yang baik guna mengelola 

sumber daya yang ada. 

4. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, akan meningkatkan 

keahlian bagi masyarakat 

 

C. Saran 

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka disarankan kepada para pengambil 

kebijakan untuk mempertimbangkan beberapa hal, antara lain : 

1. Perlu adanya peningkatan realisasi pengeluaran sektor pendidikan dan 

pemberdayaan anggaran yang tepat guna karena penggunaan realisasi 

anggaran tersebut akan membentuk kualitas sumber daya masyarakat yang 

handal yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan 

menunjang pertumbuhan ekonomi. 
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2. Agar pemerintah lebih memfokuskan peningkatan realisasi anggaran 

pengeluaran pendidikan guna memenuhi kebutuhan tenaga pengajar dan 

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan agar tercipta suasana 

pendidikan yang kondusif. 

3. Agar pemerintah lebih meningkatkan dan membenahi komponen – 

komponen pendukung sektor pendidikan mengingat bahwa pendidikan 

merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. 

 

 

 

 

 


