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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan 

ekonomi dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di 

Kabupaten/Kota Provinsi jawa timur dengan periode tahun 2013-2019. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan 

beberapa hal berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Timur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan nilai 

pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia 

di Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan 

distribusi yang merata, hal ini akan mencipatakan sumber daya manusia 

yang berkualitas yang pada akhirnya menjadi modal utama untuk 

menggerakan dan mempercepat laju roda perekonomian di suatu wilayah.  

2. Pendidikan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hal ini 

ditunjukkan bahwa pendidikan sangat memiliki peran penting dalam 

mengukur indeks pembangunan manusia. Artinya pendidikan mempunyai 

peran yang sangat penting dalam membentuk kemampuan masyarakat 

untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan 
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kemampuan masyarakat agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan 

secara berkelanjutan. 

3. Pertumbuhan ekonomi dan pendidikan secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Indeks Pembangunan Manusia dapat 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu perumbuhan ekonomi dan  pendidikan. 

Artinya apabila angka IPM yang tinggi pada suatu negara menunjukkan 

semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercapai. 

Peningkatan kualitas IPM dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas 

pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pembangunan akan 

semakin tercapai dengan luas. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberi 

saran sebagai berikut:  

1. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat diharapkan dapat mengikuti program dari pemerintah 

dengan melalui program wajib belajar 9 tahun agar meningkatkan indeks 

pembangunan manusia. Sehingga dapat menciptakan generasi yang lebih 

unggul di masa yang akan datang dan kesejahteraan hidup akan tercapai.  

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai salah satu referensi ilmu 

pengetahuan tambahan guna memperkaya kajian-kajian yang akan 
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digunakan sebagai tambahan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas atau 

penelitian yang akan datang.  

3. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan memperluas obyek yang akan 

diteliti, khususnya dengan periode yang baru. Selain itu diharapkan dapat 

mengembangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi indeks 

pembangunan manusia dengan lebih relevan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


