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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diperoleh 

beberapa kesimpulan berikut : 

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan 

variabel Indeks Pembangunan Manusia yang berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Hal 

ini tentunya dikarenakan oleh adanya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan. Faktanya di 

Provinsi Bengkulu bahkan di Indonesia pendidikan sangat terbatas 

bagi orang-orang atau anak-anak yang berasal dari keluarga miskin 

dan sebaliknya sangat terbuka lebar bagi masyarakat dari kalangan 

menengah ke atas. Dengan begitu, yang akan mendapatkan fasilitas 

pendidikan adalah masyarakat atau anak-anak dari kalangan 

menengah ke atas yang mempunyai uang. Dan bagi orang miskin, 

anak-anak akan berhenti sekolah karena masalah biaya. Hal ini akan 

semakin meningkatkan ketimpangan, karena tidak terjadi perubahan 

apa-apa saat fasilitas pendidikan hanya tersedia bagi orang-orang yang 

memiliki uang. Jadi, pada intinya peningkatan ketimpangan 

disebabkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia yang 

tidak merata. 
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2. Peningkatan jumlah penduduk yang ditunjukan dengan variabel 

Jumlah Penduduk yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ketimpangan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Jumlah penduduk 

merupakan keseluruhan penduduk yang tinggal di wilayah tertentu. 

Peningkatan jumlah penduduk akan menurunkan tingkat ketimpangan 

ekonomi di Provinsi Bengkulu, karena akan memperbesar kesempatan 

para pemilik modal untuk menyebar di setiap kabupaten/kota di 

Provinsi Bengkulu. Peningkatan jumlah penduduk yang diiringi 

dengan peningkatan kualitas sumber daya, kualitas pendidikan dan 

kualitas infrastruktur perlahan akan menurunkan tingkat ketimpangan 

di Provinsi Bengkulu. 

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan variabel 

Pertumbuhan Ekonomi yang berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ketimpangan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Negara pada 

tahap praindustri seperti Indonesia ini mengalami pertumbuhan 

ekonomi tinggi dan diikuti tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. 

Khususnya di Provinsi Bengkulu, dilihat dari salah satu indikator 

pertumbuhan ekonomi yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja terampil yang 

berasal dari salah satu kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu akan 

mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sedangkan di 

daerahnya tidak tersedia. Maka, tenaga kerja terampil tersebut akan 

berpindah ke kabupaten/kota yang lebih maju dan menyediakan 
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pekerjaan yang sesuai dengan standar keterampilannya. Dengan 

begitu, kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang tertinggal, akan 

kehilangan kesempatan untuk memiliki tenaga kerja terampil dan 

sebaliknya pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang sudah 

maju. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah di 

berikan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Di dalam suatu perekonomian, sumber daya manusia menjadi salah 

satu hal yang penting untuk diperhatikan agar tercapainya 

perekonomian yang ideal yang dapat memakmurkan masyarakat. 

Namun saat peningkatan indeks pembangunan manusia hanya terjadi 

pada kalangan masyarakat kaya dan tidak terjadi pada kalangan 

masyarakat miskin, maka hal tersebut akan berdampak buruk yaitu 

akan terjadi peningkatan ketimpangan ekonomi. Hal tersebut adalah 

fenomena yang sedang terjadi di Provinsi Bengkulu. Untuk mencapai 

pemerataan ekonomi pembangunan, maka yang harus dilakukan 

pemerintah Provinsi Bengkulu adalah dengan menerapkan batasan 

perluasan pembangunan manusia di kalangan masyarakat kaya dengan 

tujuan memberikan ruang bagi masyarakat miskin untuk dapat 

meningkatkan pembangunan manusia atau kualitas sumber daya 

manusia. Dana alokasi pendidikan harus benar-benar dipergunakan 

untuk pendidikan bukan untuk hal lain yang hanya menguntungkan 
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pihak tertentu. Jadi, yang harus dilakukan pemerintah Provinsi 

Bengkulu adalah mengadakan sekolah gratis, beasiswa-beasiswa 

pendidikan bagi masyarakat miskin secara merata di kabupaten/kota di 

Provinsi Bengkulu. 

2. Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif dari 

jumlah penduduk terhadap ketimpangan ekonomi pembangunan yang 

berarti ketika terjadi peningkatan jumlah penduduk maka akan 

menyebabkan menurunnya tingkat ketimpangan ekonomi 

pembangunan. Jika modal sebagai faktor produksi hanya dimiliki oleh 

sebagian kecil penduduk di Provinsi Bengkulu, maka akan 

menghambat perekonomian dan sebaliknya jika pemilik modal 

tersebar merata ke setiap kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, maka 

akan mempercepat proses pembangunan. Jadi, yang harus dilakukan 

pemerintah Provinsi Bengkulu adalah memastikan bahwa peningkatan 

jumlah penduduk ini tetap dalam batas wajar dan juga diiringi dengan 

peningkatan kualitas sumber daya, kualitas pendidikan dan kualitas 

infrastruktur. 

3. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang disertai ketimpangan di daerah pra 

industri seperti Provinsi Bengkulu akan selalu terjadi selama masih 

menjadi daerah pra industri. Dalam hal ini, pemerintah menghadapi 

tradeoff antara pertumbuhan ekonomi atau penyelesaian masalah 

ketimpangan ekonomi pembangunan. Pilihan terbaik adalah 

menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi pembangunan terlebih 
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dahulu. Jadi, yang harus dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu 

adalah  mempercepat proses transformasi struktural menuju 

perekonomian industri. Kemudian juga menyediakan lapangan 

pekerjaan yang layak dan merata di kabupaten/kota di Provinsi 

Bengkulu. 

 


