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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

a. Hasil pengujian ini, indeks pembangunan manusia mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat periode tahun 2017 – 2020 secara 

signifikan positif, dikarenakan terdapat peningkatan indeks pembangunan 

manusia dari besarnya pertumbuhan ekonomi. Faktor indeks pembangunan 

manusia dapat menghasilkan masyarakat Provinsi Jawa Barat berkualitas 

karena pendidikan, kesehatan, dan pendapatan terus mengalami peningkatan 

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maupun 

nasional. 

b. Hasil pengujian ini, tenaga kerja tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Jawa Barat periode tahun 2017 – 2020, dikarenakan tidak ada 

pengaruh tenaga kerja dari besarnya pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja 

tidak sepenuhnya terserap dengan baik, serta masih kurangnya keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki. Pada wilayah kota yang memiliki wilayah padat 

penduduk sehingga sulit bersaing dalam mendapatkan pekerjaan dan pada 

wilayah kabupaten para pekerja kurang memiliki produktivitas menyebabkan 

rendahnya pendapatan perkapita masyarakat. Hal ini mengganggu kestabilan 

pertumbuhan ekonomi karena terjadi ketimpangan tenaga kerja dengan 

lapangan pekerjaan yang ada. 

c. Hasil pengujian ini, pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Barat periode tahun 2017 – 2020 secara signifikan 

positif, dikarenakan terdapat peningkatan pengeluaran pemerintah dari 

besarnya pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah lebih dialokasikan 

untuk pembangunan sarana prasarana publik yang dilakukan secara optimal 

dan tepat sasaran, sehingga pengeluaran pemerintah secara nyata mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
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V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran 

sebagai berikut : 

a. Aspek Teoritis 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain 

dalam penelitian yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga akan 

mendapatkan hasil lebih baik lagi, serta dapat menambahkan objek penelitian 

yang lebih luas. 

b. Aspek Praktis 

1) Bagi Pemerintah Daerah 

Diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi lebih baik guna meningkatkan sumber daya manusia yang 

menjadi dasar dalam indeks pembangunan manusia dan meningkatkan 

daya saing dalam tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, serta pemerintah daerah hendaknya lebih bijak dalam 

menganggarkan pengeluaran pemerintah untuk alokasi pembangunan 

infrastruktur, dan fasilitas sarana prasarana publik. 

2) Bagi Masyarakat 

Diharapkan  penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai 

pengaruh indeks pembangunan manusia, tenaga kerja, dan pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat periode 

tahun 2017 – 2020. 
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