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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian analisis pengaruh pendidikan, pengeluaran 

pemerintah, dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2011-2015, yang telah di bahas pada bab sebelumnya, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan ;  

1. Hasil pengujian menunjukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 

dengan koefisien senilai 0.334975, dan probabilitas sebesar 0.0274. 

2. Hasil pengujian menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. 

Koefisien senilai -0.863025, dengan probabilitas sebesar 0.0002.  

3. Hasil pengujian menunjukan bahwa angkatan kerja berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa 

Tengah dengan koefisien senilai -0.0344986, dan probabilitas sebesar 

signifikan dengan nilai 0.4788. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlu ada upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 

sehingga kualitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih baik 
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lagi. Pendidikan merupakan aspek yang memiliki peranan penting dan 

fundamental dalam perannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

2. Sesuai dengan undang-undang bahwa anggaran pendidikan merupakan 20% 

dari total anggaran maka pemerintah untuk lebih memperhatikan agar 

anggaran tersebut dapat terserap maksimal di setiap provinsi. 

3. Pemerintah hedaknya melakukan pembenahan didalam struktur dan system 

birokrasi dari penyaluran angaran-angaran pembangunan agar dapat 

meminimalisir penyalahgunaan dan penyelewengan-penyelewengaan yang 

selama ini terjadi, sehingga efisensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah 

dapat ditingkatkan. 

4. Program-program pemerintah yang mendukung pertambahan kesempatan 

kerja di Provinsi Jawa Tengah perlu mendapat perhatian sehingga angkatan 

kerja yang ada di Jawa Tengah dapat terserap maksimal dan jumlah tenaga 

kerja yang produktif dapat bertambah. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini masih banyak keterbatasan dalam hal menarik kesimpulan, 

peneliti berusaha melakukan penelitian berikut penyusunannya. Penelitian ini 

hanya mengunakan data tahunan selama Lima tahun terakhir, yaitu 2011 

sampai dengan 2015 sehingga hasil dan kesimpulan didapat berdasarkan 

periode tersebut. Begitu juga dengan variabel yang digunakan hanya terdiri dari 

tiga variabel yaitu tingkat penidikan, pengeluaran pemerintah, dan angkatan 

kerja. Penelitian ini juga masih kurang kurang memperhatikan pengaruh lain 
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yang bisa memungkinkan memiliki pengaruh atau hubungan signifikasi 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa 

Tengah.  

 


