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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan pada bab 

sebelumnya maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial variabel Pertumbuhan Penduduk  (PP)  tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Patani tahun 2001-2015. Hal ini dikarenakan pertumbuhan 

penduduk yang rendah kualitas SDM / tidak terampil cukup untuk 

menurunkan pertumbuhan ekonomi di Patani. 

2. Untuk variabel Tingkat Pendidikan (TP) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Patani tahun 

2001-2015. Artinya rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan 

penurunan pertumbuhan ekonomi. 

3. Pada variabel Tenaga Kerja (TK) juga tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Patani tahun 

2001-2015. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang 

merupakan hal penting dalam faktor produksi yang ada di provinsi 

Patani belum dimanfaatkan dengan baik dan belum seimbangnya 

penyediaan lapangan pekerjaan. 
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4. Berdasarkan hasil uji penelitian dengan menggunakan teknik analisis 

regresi linier berganda, dapat dinyatakan secara simultan atau bersama-

sama bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan. Dimana variabel 

independent yaitu pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan dan 

tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Patani.  

B. Saran  

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil 

penelitian diantaranya:  

1. Jumlah penduduk yang banyak dengan angkatan kerja yang potensial 

di provinsi Patani, hendaknya oleh pemerintah Thailand khususnya 

wilayah Patani dibuatkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong 

investor agar membuka perusahaan-perusahaan baru sehingga tercipta 

kan lapangan kerja yang lebih luas. 

2. Diharapkan kepada pemerintah Thailand khususnya wilayah Patani 

hendaknya dapat mendorong berdirinya tingkat pendidikan, dimana 

pendidikan perlu ditingkatkan pemanfaatan sumber daya manusia yang 

baik dan terorganisir dengan tujuan menciptakan masyarakat yang 

produktif sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi yang baik. 

3. Diharapkan kepada pemerintah Thailand khususnya wilayah Patani 

dapat meningkatkan tenaga kerja, dimana tenaga kerja memberikan 

pengaruh yang paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi di 
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Patani, oleh karena itu disarankan agar dapat memanfaatkan dan 

meningkatkan potensi tenaga kerja di Patani yang tersedia untuk lebih 

efektif dan efisien. Sehingga jumlah angkatan kerja yang bekerja 

semakin meningkat, pendapatan perkapita meningkat,  dan 

pertumbuhan ekonomi meningkat.  

4. Untuk peneliti yang akan datang diharapkan dapat menjadikan hasil 

penelitian ini sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian sejenis. 

Disamping itu, hendaknya dilakukan penelitian dengan 

mengidentifikasi faktor lain yang berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah. 

 

 


