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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Studi ini mengkaji dan menilai dampak pengeluaran pemerintah 

terhadap pendidikan. Pengeluaran pemerintah untuk masalah kesehatan 

jumlah sekolah jumlah rumah sakit dan jumlah penduduk miskin dalam 

Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta 2016-2020. Berdasarkan hasil, 

analisis menemukan bahwa jika: 

a. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki memiliki 

hubungan dengan IPM dimana dalam uji yang dilakukan dalam 

penelitian ini menunjukkan pengaruh yang positif terhadap IPM. 

Artinya setiap kenaikan besaran alokasi dana Pendidikan akan 

berperan terhadap pembangunan manusia yang ada di DKI Jakarta 

b. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan selanjutnya mengalami 

penurunan terutama pada 2020 namun dalam penelitian ini 

pengeluaran pemerintah memiliki hubungan dengan IPM sehingga 

adanya pengaruh dari besarnya alokasi dana bidang kesehatan yang 

dilakukan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam usaha 

pembangunan yang dilakukan. 

c. Jumlah sekolah di DKI Jakarta semakin meningkat setiap 

tahunnya. Jika hal ini dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan 

perkiraan lama pelatihan yang cukup tinggi di DKI Jakarta. Namun 

variabel ini berdasarkan hasil uji regresi data panel tidak 

mempengaruhi IPM. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang menunjukkan adanya hubungan positif antara 

lembaga pendidikan dengan IPM.Jumlah Rumah Sakit di DKI 

Jakarta pada beberapa kota mengalami penurunan jumlah. Hal ini 
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sejalan dengan naiknya Angka Harapan Hidup yang menjadi 

indicator dalam IPM di DKI Jakarta. 

d. Jumlah Penduduk Miskin justru mengalami peningkatan setiap 

tahunnya dan berada diatas rata-rata nasional. Hal ini disebabkan 

oleh padatnya penduduk dan tidak terserapnya tenaga kerja 

sehingga mengakibatkan pengangguran yang berujung pada 

kemiskinan.  Variabel ini selanjutnya menghasilkan hasil yang 

negatif dari hasil uji yang dilakukan. Dimana tidak adanya 

kesesuaian dengan penelitian sebelumnya yang menghasilkan 

adanya hubungan negatif antara variabel kemiskinan dengan IPM. 

 

V.2 Saran 

 Saran yang diberikan dalam peneliti untuk penelitian ini adalah: 

a. Aspek Teoritis 

Dalam penelitian selanjutnya peneliti diharap dapat mengganti 

variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap pembangunan 

manusia sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 

b. Aspek Praktis 

1) Kebijakan atas alokasi dana pendidikan serta kesehatan perlu 

menjadi evaluasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna 

peningkatan pembangunan manusia. Pemerataan pembangunan 

menjadi faktor utama dalam evaluasi tersebut agar penduduk 

DKI Jakarta mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan 

pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya mengurangi kepadatan 

penduduk dapat melakukan pembangunan yang merata secara 

nasional, merancang ulang program transmigrasi agar lebih 

diminati masyarakat serta perpindahan ibukota yang sedang 

berjalan diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi jumlah 

penduduk miskin akibat kepadatan penduduk. 

2) Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian 

dengan menggunakan indikator atau variabel yang sama agar 

lebih mencari informasi mendalam mengenai indikator yang 
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digunakan dalam penelitian selanjutnya terutama dalam 

ketersediaan data yang di publikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


