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BAB VI 

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada penelitian tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah 

Bidang Kesehatan dan Pendidikan serta Jumlah Penduduk terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Negara-Negara Anggota OKI Kawasan Afrika sub-

Sahara tahun 2010 – 2014, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara-Negara 

Anggota OKI Kawasan Afrika sub-Sahara. Artinya apabila terjadi 

kenaikan nilai Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan maka mampu 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.  

Hal ini sesuai dengan hipotesa dimana variabel bernilai positif 

dengan nilai koefisien sebesar 2.392854 dengan derajat signifikansi 5%. 

Penelitian ini mempunyai kesamaan terhadap penelitian Mochammad Yuli 

Arifin dimana terdapatnya pengaruh yang positif dan signifikan antara 

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Provinsi Jawa Timur. Mengidentifikasi bahwa indikator 

Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan memberikan pengaruh positif 

terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. 
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2. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara-Negara 

Anggota OKI Kawasan Afrika sub-Sahara. Artinya apabila terjadi 

kenaikan nilai Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan maka mampu 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.  

Hal ini sesuai dengan hipotesa dimana variabel bernilai positif 

dengan nilai koefisien sebesar 1.234416 dengan derajat signifikansi 5%. 

Penelitian ini mempunyai kesamaan terhadap penelitian Anindita Budhi 

Hapsari dimana terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

Anggaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Indonesia. Mengidentifikasi bahwa indikator Pengeluaran 

Pemerintah Bidang Pendidikan memberikan pengaruh positif terhadap 

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. 

 

3. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara-Negara Anggota OKI 

Kawasan Afrika sub-Sahara. Artinya apabila terjadi kenaikan Jumlah 

Penduduk maka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

peningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, dengan nilai koefisien 

sebesar 1.134856 dengan derajat signifikansi 5%. 

Hal ini tidak sesuai dengan hipotesa dimana variabel bernilai 

positif dan signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kualitas dan 

produktivitas penduduknya yang ditunjukkan dengan rendahnya angka 
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harapan hidup, rendahnya angka lama sekolah dan rata-rata lama sekolah 

serta rendahnya angka melek huruf yang berkontribusi besar terhadap 

rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia di negara OKI kawasan 

Afrika sub-Sahara. Rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia 

tersebut menyebabkan kelambanan pengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di negara OKI kawasan Afrika sub-Sahara. 

Dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk memegang peranan 

penting dalam pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk biasanya 

dikaitkan dengan pertumbuhan (income per capita) negara tersebut, yang 

secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut 

(Subri, 2003 dalam Rosyetti, 2009). 

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang penting bagi 

suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi (pendapatan perkapita) yang 

tinggi. Pelaksanaan pembangunan di suatu negara tidak terlepas dari peran 

serta penduduk. Pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan 

penduduk yang berkualitas, sehingga tujuan pembangunan dapat dengan 

mudah dicapai. Oleh karena itu, kualitas penduduk harus mendapat 

perhatian dari pemerintah dan menjadi fokus utama dalam pembangunan. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan interpretasi terhadap penelitian ini dan didapatkan 

beberapa kesimpulan atas hipotesa dalam penelitian ini, maka penulis 

memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian sebagai 
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bahan untuk dijadikan masukan dan pertimbangan yang dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain : 

1) Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan memiliki nilai 

koefisien yang lebih besar dibanding variabel lainnya, maka disarankan 

kepada pemerintah di negara OKI kawasan Afrika sub-Sahara untuk 

mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan memberikan peningkatan 

anggaran pada sektor kesehatan untuk dialokasikan pada pembangunan 

manusia terutama dibidang kesehatan.  

Anggaran yang dialokasikan untuk bidang kesehatan ini 

diharapkan dapat memperbaiki ataupun menambah akses dan fasilitas di 

bidang kesehatan seperti pembangunan infrastruktur kesehatan (rumah 

sakit, puskesmas ataupun klinik) serta pemberian bantuan kepada 

masyarakat kurang mampu agar mendapatkan fasilitas kesehatan secara 

gratis. 

 

2) Meningkatnya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan akan 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, maka disarankan kepada 

pemerintah untuk terus meningkatkan pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan. 

Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk sektor 

pendidikan ini diharapkan dapat memperbaiki ataupun menambah akses 

dan fasilitas di bidang pendidikan seperti pembangunan infrastruktur 

pendidikan (sekolah) serta pemberian bantuan kepada masyarakat kurang 
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mampu agar mendapatkan sekolah gratis sesuai dengan usia wajib sekolah 

di masing-masing negara. 

 

3) Jumlah Penduduk yang memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia disebabkan kurangnya peranan 

sumber daya manusia dalam membantu perekonomian sehingga 

disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan 

pendidikan tiap individu atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan 

produktivitasnya, karena masyarakat yang produktif akan membantu 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu : 

1) Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di 

negara-negara anggota OKI kawasan Afrika sub-Sahara hanya terdiri dari 

tiga variabel, yaitu Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, 

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Jumlah Penduduk, 

sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusia. 

 

2) Tahun yang digunakan dalam penelitian ini hanya lima tahun yakni dari 

tahun 2010 – 2014, sedangkan akan lebih baik bila tahun yang digunakan 
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dalam penelitian lebih dari lima tahun agar dapat diperoleh hasil yang 

lebih baik, selain itu terdapat beberapa negara yang tidak masuk dalam 

penelitian, sedangkan akan lebih baik jika semua negara di kawasan 

Afrika sub-Sahara yang tergabung dalam OKI dapat diteliti, hal ini 

disebabkan karena keterbatasan akses dan tersedianya data dalam 

penelitian ini. 

 


