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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh pertumbuhan 

ekonomi dan pengeluaran pemerintah sector pendidikan terhadap IPM di 

Indonesia tahun 2007-2010, maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Secara bersama-sama menunjukkan bahwa kedua variabel independen 

yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu IPM. 

2. Berdasarkan pengujian secara parsial dengan menggunakan uji-t terhadap 

variabel independen, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a) Pengaruh pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia  

b) Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia ,  

3. Variabel tingkat pertumbuhan ekonomi  dan pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. 

4. Koefisien determinasi (R2) mempunyai koefisien sebesar 0,982. Artinya 

bahwa variabel independen yang ada dalam model regresi yaitu 

pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 

mampu mempengaruhi variable dependen yaitu IPM sebesar 98,2%, 

sedangkan sisanya sekitar 1,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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B. Implikasi 

1. Dari hasil penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

terhadap Indeks pembangunan manusia di Indonesia. Peran pemerintah 

dan swasta dengan penyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan 

masyarakat, menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya akan 

dapat meningkatkan daya beli  masyarakat sehingga dapat 

meningkatkan Indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Dan dari hasil penelitian bahwa Pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan berpengaruh juga terhadap Indeks pembangunan manusia. 

Peran pemerintah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia 

melalui investasi di bidang pendidikan akan dapat meningkatkan 

produktifitas masyarakat yang nantikan akan meningkatkakn 

kesejahteraan masyarakat. 

C. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu: 

1. Disarankan agar perlunya pemerintah memperhatikan masalah yang 

berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan yakni 

dengan menganggarkan budget yang lebih di sektor pendidikan karena 

merupakan sektor yang krusial untuk dapat memperbaiki Indeks 

Pembangunan Manusia 

2. Disarankan agar pemerintah dan swasta menyediakan barang dan jasa 

yang dibutuhkan masyarakat, menciptakan lapangan kerja yang seluas-
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luasnya agar dapat meningkatkan daya beli  masyarakat sehingga dapat 

meningkatkan Indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan 

masyarakat. 

3. Peneliti menyarankan kepada calon peneliti selanjutnya untuk meneliti 

faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia tidak 

hanya dari variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah 

sektor pendidikan saja melainkan faktor lainnya sehingga dapat menjadi 

suatu perbandingan.  

  


