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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka kesimpulan 

yang dapat diambil untuk menjawab permasalahan yang diteliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Infrastruktur panjang jalan berpengaruh terhadap PDRB pada setiap 

Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga jika infrastruktur 

panjang jalan meningkat maka akan meningkatkan nilai produk domestik 

regional bruto di setiap Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal 

ini karena infrastruktur panjang jalan digunakan sebagai penghubung antar 

daerah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sarana untuk dilalui 

pendistribusian barang/jasa, sehingga dapat mempengaruhi harga input 

disetiap daerah berbeda. 

2. Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PDRB pada setiap 

Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya, ketika pengeluaran 

pemerintah berubah naik maka PDRB juga akan berubah naik dan sebaliknya 

mengikuti perubahan pengeluaran pemerintah. Hal ini disebabkan karena 

pengeluaran pemerintah menentukan belanja langsung pemerintah dalam 

mendorong peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi terutama untuk 

infrastruktur ekonomi dan sosial pada setiap Kabupaten/Kota di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 
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3. Infrastruktur pendidikan tidak berpengaruh terhadap PDRB, hal ini karena 

infrastruktur yang berupa unit sarana pendidikan belum berperan  dalam 

mempengaruhi peningkatan PDRB pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dan infrastruktur pendidikan merupakan salah satu bentuk 

investasi pemerintah yang mana tidak langsung berpengaruh terhadap 

produktifitas. 

4. Infrastruktur kesehatan tidak berpengaruh terhadap PDRB, hal ini karena 

jumlah infrastruktur kesehatan bukanlah upaya untuk dapat meningkatkan 

PDRB, tetapi akan dapat mengakibatkan menurunnya produk domestik 

regional bruto pada setiap Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Setiap pertambahan dan perbaikan unit kesehatan akan meningkatkan biaya 

pengobatan sehingga hal ini menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah 

selama ini hanya untuk meningkatkan sarana kesehatan bukan untuk 

mempermudah akses pelayanan kesehatan. 

 

5.2.  Saran 

1. Infrastruktur merupakan sarana transportasi dan sarana dalam menunjang 

kesejahteraan masyarakat maka pemerintah hendaknya lebih dalam 

memberi pengawasan dan meningkatkan perkembangan infrastruktur yang 

mana tidak hanya akan digunakan sebagai mobilisasi saja tetapi sebagai 

pendorong perokonomian wilayah yang ada. 

2. Dalam setiap proses meningkatkan infrastruktur panjang jalan, 

pengeluaran pemerintah, infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur 
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kesehatan pemerintah hendaknya meningkatkan variabel yang telah 

mempengaruhi secara positif terhadap PDRB pada setiap Kabupaten/Kota 

di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pemerintah harus memperbaiki 

strategi dan kebijakan yang saat ini masih terimplementasikan dengan 

baik. Perbaikan dalam peningkatan perkembangan panjang jalan setiap 

daerah, meningkatkan pengawasan setiap pelaksanaan pengeluaran 

pemerintah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang didikuti 

dengan kualitas tenaga pengajar dengan sistem pembelajaran yang tepat, 

yang terakhir ialah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan tenaga 

kesehatan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


