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BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian  terhadap hipotesis  yang disusun 

sebagaimana telah dibahas dalam Bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukan bahwa Produk Domestik 

Regional Bruto secara individu berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 33 Provinsi di Indonesia. 

Tingginya daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit 

dalam Indeks Pembangunan Manusia yang disebut indikator pendapatan.   

2.  Hasil pengujian dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa Anggaran 

Pengeluaran Belanja Daerah untuk kesehatan tidak signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Artinya ketika Anggaran 

Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan meningkat maka tidak 

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 

demikian sebaliknya pula. 

3. Hasil pengujian dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa Anggaran 

Pngeluaran Belanja Daerah untuk pendidikan tidak signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Artinya ketika Anggaran 

Pengeluaran Belanja Daerah untuk Pendidikan meningkat maka tidak 
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berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 

demikian sebaliknya. 

4. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat 

Keislaman mengalami signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

di Indonesia. Artinya Tingkat Keislaman (Ibadah Haji) meningkat maka 

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 

demikian sebaliknya pula. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah membuktikan secara empiris terkait pengaruh Produk 

Domestik Regional Bruto, Anggran Pengeluaran Belanja Daerah untuk 

Kesehatan, Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Pendidikan, dan Tingkat 

Keislaman terhadap Indeks Pebangunan Manusia khususnya pada Provinsi–

provinsi yang ada di Indonesia. Namun penelitian ini masih terhadap keterbatasan 

anatara lain sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel dan 1 variabel agama 

yang mencakup faktor – faktor yang mempengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusia. 

2. Penelitian ini mencoba menganalisis data–data yang ada di Badan 

Pusat Statistik untuk mendapatkan signifikan semuanya. 

3.  Objek penelitian terbatas pada Provinsi–provinsi di Indonesia 

sehingga kesimpulan yang diperoleh belum dapat memberikan 

gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh variabel Indeks 

Pembangunan Manusia di Povinsi–provinsi Indonesia. 
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5.3 Saran 

5.3.1 Saran untuk Pemerintah 

1. Pemerintah yang ada di Indonesia lebih memberikan perhatian terhadap 

APBD untuk Pendidikan dan untuk Kesehatan yang merata biar bisa 

dinikmatin oleh kalangan bawah bukan hanya kalangan atas saja. 

2. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia 

dalam Sumber Daya Manusia maupun Kesehatan dan Pendidikannya. 

5.3.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian ini baru menggunakan sebagian kecil dari komponen Anggaran 

Pengeluaran Belanja Daerah, sehingga dalam penelitian selanjutnya diharap dapat 

menambah variabel lain dalam komponen Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah 

untuk mengetahui peran pendanaan daerah dalam meningkatkan Indeks 

Pembangunan Manusia. 

 




