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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

Berdasakan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa pengaruh dari keempat variabel independen yang telah diteliti 

terhadap IPM di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan memiliki 

pengaruh terhadap IPM mencerminkan bahwa pemerintah daerah 

masing-masing kabupaten/kota terus memperbaiki kualitas 

masyarakatnya melalui progam pembangunan kualitas manusia seperti 

perbaikan kualitas Pendidikan baik dari segi sarana parasarana maupun 

kualitas tenaga pendidik. 

2. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan tidak memiliki 

pengaruh terhadap IPM dikarenakan pengeluaran sektor kesehatan 

antara kabupaten/kota satu dengan yang lainnya sangat timpang dan 

dalam pengalokasian dana nya belum dilakukan secara efektif dan 

efisien sehingga pengeluaran sektor kesehatan yang meningkat setiap 

tahunnya belum bisa dirasakan secara langsung terhadap peningkatan 

IPM. 

3. Variabel Pendapatan perkapita memiliki pengaruh terhadap IPM 

mencerminkan pendapatan per kapita yang meningkat, maka 

kemampuan daya beli masyarakat dalam melengkapi kebutuhan sehari-

hari menjadi lebih baik. 

4. Variabel Kemiskinan tidak memiliki pengaruh terhadap IPM 

dikarenakan penurunan tingkat kemiskinan masih tidak merata terjadi 

baik di setiap tahun maupun diantara kab/kota Provinsi Lampung dan 

mempunyai beberapa outlier 

V.2 Saran 

V.2.1 Saran Teoritis 

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya tidak perlu menggunakan 

variabel kemiskinan dalam mempengaruhi IPM, karena 
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kemiskinan yang terjadi di suatu kabupaten/kota belum tentu 

menggambarkan tingkat kesejahteraan yang diukur dari tingkat 

daya beli atau pendapatan yang diterima.  

2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan data penelitian 

dalam rentang waktu yang lebih panjang sehingga tidak hanya 

terfokus pada suatu wilayah dan dapat memberikan pengaruh 

yang lebih baik lagi dalam melakukan penelitian. 

3. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan jurnal 

internasional dengan objek penelitian luar negeri sehingga 

mendapat gambaran yang lebih luas lagi terhadap variabel 

penelitian dalam berbagai objek penelitian. 

V.2.2 Saran Praktis 

1. Pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan baik anggaran 

sektor pendidikan maupun anggaran sektor kesehatan secara 

optimal serta merata di semua kabupaten/kota disesuaikan 

dengan kebutuhan masing-masing wilayah sehingga bisa 

memberi pengaruh yang signifikan dalam peningkatan IPM. 

2. Pemerintah daerah sebaiknya perlu mengoptimalkan kebijakan 

mengenai pengentasan kemiskinan agar kemiskinan di setiap 

wilayah dapat menurun dengan merata dan tidak menimbulkan 

outlier. 
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