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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 

1. Secara simultan seluruh variabel independen (pertumbuhan ekonomi regional, 

pengangguran, dan kemiskinan) secara bersama-sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Human Development Index. 

2. Secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi regional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Human Development Index sedangkan variabel 

pengangguran dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Human 

Development Index. 

5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis memberikan beberapan saran 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil estimasi dengan regresi data panel model FEM, kemiskinan 

dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap human development index 

di 33 Provinsi Indonesia sehingga pemerintah daerah disarankan dalam 

meningkatan human development index melalui pengentasan kemiskinan dan 

pengurangan tingkat pengangguran. Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan 

dengan cara peningkatan ketahanan pangan secara berkelanjutan, peningkatan 

aksesibilitas dan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan angka 

partisipasi sekolah masyarakat miskin dan mengurangi angka Drop Out 
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dengan meningkatkan bantuan beasiswa kepada mahasiswa/mahasiswi yang 

kurang mampu dan mahasiswa/mahasiswi yang berprestasi, kemudian 

meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan non formal untuk 

memfasilitasi masyarakat dalam komunitas dan lokasi yang sulit menjangkau 

pendidikan. Pengentasan pengangguran dapat dilakukan dengan cara 

mengoptimalkan pelaksanaan program peningkatan kompetensi dan 

perlindungan tenaga kerja seperti peningkatan keterampilan ketenagakerjaan 

dan peningkatan akses peluang kerja dan pasar kerja bagi masyarakat di 33 

provinsi Indonesia seperti pelatihan dan penempatan dengan pola magang dan 

perluasan lapangan kerja melalui pengembangan usaha produktif. 

2. Penelitian ini belum membahas pengaruh kebijakan fiskal dalam 

mempengaruhi human development index di 33 provinsi Indonesia. 

Komponen kebijakan fiskal seperti belanja kesehatan, belanja pendidikan, 

belanja ekonomi dan lain-lain yang dapat mempengaruhi human development 

index. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan memasukan 

variabel komponen kebijakan fiskal. 
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