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BAB VI 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu Tahun 

2010-2014, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Variabel belanja pemerintah di bidang pendidikan tidak memiliki 

pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi 

Bengkulu.  

2. Variabel belanja pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Provinsi Bengkulu dalam periode penelitian, yaitu tahun 2010-

2014. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja 

pemerintah di bidang kesehatan, maka IPM semakin menurun. 

Penyebab utama dari permasalahan ini yaitu adanya kesalahan 

dalam alokasi dana, serta kurang bersihnya pemerintahan yang ada 

di Provinsi Bengkulu.   

3. Variabel Indeks Pemberdayaan Gender berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi 

Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan   
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Gender memiliki kontribusi terhadap peningkatan IPM selama 

periode penelitian, yaitu tahun 2010-2014. 

4. Variabel infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu. Hal 

ini menunjukkan bahwa infrastruktur jalan memiliki kontribusi 

terhadap peningkatan IPM selama periode penelitian,yaitu tahun 

2010-2014.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka diberikan 

beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu hendaknya 

Kementrian Pendidikan melakukan pengawasan dan memantau 

implementasi belanja pendidikan yang dikeluarkan. Belanja 

pemerintah di bidang pendidikan sebaiknya digunakan secara tepat 

sehingga tercipta pendidikan yang lengkap dan memadai untuk 

meningkatkan pembangunan manusia  di Provinsi Bengkulu. 

Belanja pemerintah di bidang pendidikan dapat dilakukan dengan 

memberikan program-program beasiswa bagi pelajar, dan 

pemberian pelatihan bagi tenaga pengajar. 

2. Kementrian Kesehatan diharapkan dapat lebih memperhatikan 

penggunaan belanja kesehatan. Penggunaan belanja kesehatan 
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hendaknya digunakan untuk pelatihan tenaga medis, dan memantau 

implementasi penggunaan dana Jamkesda, Jamkesmas, dan Askes. 

3. Pemerintah diharapkan memperhatikan setiap dana yang keluar 

dari APBD sehingga mengurangi kasus Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN) di Provinsi Bengkulu. 

4. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kondisi jalan yang 

ada di setiap daerah di Provinsi Bengkulu agar akses masyarakat ke 

layanan pendidikan dan layanan kesehatan lebih mudah.  

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, meskipun 

demikian masih memiliki keterbatasan antara lain: 

1. Variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di 

kabupaten/kota Provinsi Bengkulu hanya terdiri dari empat 

variabel, yaitu belanja pemerintah di bidang pendidikan, belanja 

pemerintah di bidang kesehatan, Indeks Pemberdayaan Gender, 

dan infrastruktur jalan, sedangkan masih banyak faktor lain yang 

mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. 

2. Tahun yang digunakan dalam penelitian adalah lima tahun, yaitu 

dari tahun 2010-2014. Akan lebih baik bila tahun yang digunakan 

lebih dari lima tahun untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Hal 

ini disebabkan karena keterbatasan akses data dalam penelitian ini.  


