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BAB VI

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PDRB per kapita (PK) berpengaruh postif dan signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di enam kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-

2015 dengan nilai signifikan variabel PK adalah 0,0001. Nilai positif ini 

menunjukkan semakin tinggi nilai PDRB per kapita maka semakin tinggi 

nilai IPM, begitu sebaliknya.

2. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan (PD) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di enam kota di Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2010- 2015. Nilai signifikan variabel PD adalah 0,000. 

Nilai positif menunjukkan semakin tinggi nilai pengeluaran pemerintah di 

sektor pendidikan maka semakin tinggi nilai IPM, begitu sebaliknya.

3. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan (PK) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di enam kota di Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2010- 2015, hal ini menunjukkan tingginya nilai 

pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan tidak dapat menjamin 

meningkatnya nilai IPM. Ini dapat disebabkan karena berbagai macam faktor 

diantaranya yaitu alokasi anggaran yang belum optimal, inefficiency, dan 

adanya human error.
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B. Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan IPM maka pemerintah perlu mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi yang merata dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.

2. Pemeritah diharapakan dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan keuangan 

terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat benar benar 

dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan seperti 

untuk memperbaiki ataupun menambah akses dan fasilitas pendidkan dan 

kesehatan. Sehingga dari dua sektor ini dapat meningkatkan pembangunan 

manusia.

3. Dalam penelitian selanjutnya, perlu adanya penambahan variable makro 

ekonomi lain yang kemungkinan mempengaruhi Indeks Pembangunan 

Manusia agar model estimasi lebih dipercaya dan mampu menjelaskan Indeks 

Pembangunan Manusia.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan 

dan pengembangan dalam study–study selanjutnya dimana sampel yang diambil

masih terbatas dalam lingkup kecil yaitu 6 kota selama kurun waktu 6 tahun. 

Diharapkan penelitian selanjutnya mampu memperbaiki keterbatasan dalam 

penelitian ini.


