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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan, Saran Dan Keterbatasan Penelitian 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Faktor-Faktor Yang Mmepengaruhi 

Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 

2013-2015, yang telah di bahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan ; 

a. Hasil pengujian menunjukan bahwa angkatan kerja berpengaruh 

positif  dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

provinsi NTT dengan koefisien senilai  -0.103582, dan probabilitas 

signifikan dengan nilai 0.1089. 

b. Hasil pengujian  menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah   

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

provinsi NTT. Koefisien pengeluaran pemerintah yaitu sebesar 

0.190644 dengan probabilitas 0.0000. 

c. Hasil pengujian menunjukan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi 
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NTT dengan koefisien senilai 0.039921, dan probabilitas yang 

signifikan dengan nilai 0.0171. Hal ini berarti apa bila jumlah 

wisatawan meningkat 1 jiwa maka akan menaikan pertumbuhan 

ekonomi sebesar 0.039921 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis 

yang diajukan. 

2. Saran 

Berdasarkan penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran 

yang berhubungan dengan hasil penelitian sebagai bahan untuk dijadikan 

masukan dan perimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

sehingga dapat bermanfaat. 

a. Pendidikan harus di tingkatkan mulai dari yang paling dasar, guna 

untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang baik, 

peningkatan kuliatas pendidikan  dapat di lakukan dengan cara 

mengimport guru-guru yang mempunyai gelar doktor maupun 

sarjana dari luar provinsi yang berada di luar provinsi seperti dari 

pulau jawa, kemudian di sebar di pulau-pulau terpencil yang beradaa 

di profinsi NTT, dengan meningkatkan kualitas pendidikan maka 

akan mengahsilkan kualitas SDM yang sangat baik, ini akan 

berdampak pada pendapatan para tenaga kerja dan akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi profinsi NTT. 

b. Pengeluaran pemerintah daerah sebaiknya BAPPEDA (Badan 

Perencana Pembangunan Daerah) harus lebih mengeluarkan 

anggaran untuk belanja langsung seperti pembangunan terutama 
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pembangunan untuk pendidikan , infrastruktur dll, yang dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dalam 

jangka panjang. Dengan meningkatnya belanja tidak langsung,dan 

belanja langsung tiap tahunnya maka akan meningkatkan kegiatan 

perekonomian secara menyeluruh 

c. kontribusi dari sektor pariwisata sangat mendorong laju 

pertumbuhan  ekonomi di provinsi NTT, peran dari sektor pariwisata 

sangat penting, maka dari itu sektor pariwisata di provinsi NTT 

harus di tingkatkan mulai dari cara promosi ke luar daerah tentang 

objek wisata yang berada di provinsi NTT, serta dengan melakukan 

penambahan  infrastruktur  yang  memadai, karena dengan cara 

promosi yang baik dan tersedianya infrastruktur yang nyaman bagi 

wisatawan, tidak menutup kemungkinan jumlah wisatawan asing 

maupun lokal yang berkunjung ke provinsi NTT akan terus 

meningkat. 

3. Keterbatan Penelitian 

Penelitian ini hanya mencakup 3 variabel yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu angkatan 

kerja, pengeluaran pemerintah, dan pariwisata, bagaimanapun tingkat 

pertumbuhan ekonomi bukan hanya di pengaruhi oleh 3 faktor tersebut. 

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan 

ekonomi. Sehingga semakin banyak variabel yang digunakan diharapkan 
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dapat memberikan analisis yang lebih baik terhadap tingkat pertumbuhan 

ekonomi di provinsis NTT.  

 


