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BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Simpulan 

Penelitian ini mengkaji pengaruh faktor-faktor demografi yang meliputi 

pertumbuhan penduduk, rasio ketergantungan usia muda, serta angka harapan hidup 

terhadap pertumbuhan ekonomi di negara lower middle income ASEAN tahun 

2006-2019. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan 

yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel pertumbuhan penduduk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara 

lower middle income ASEAN pada tahun 2006-2019. 

2. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel rasio ketergantungan usia muda 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara 

lower middle income ASEAN pada tahun 2006-2019. 

3. Berdasarkan hasil uji paesial (uji t), variabel angka harapan hidup berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara lower middle 

income ASEAN pada tahun 2006-2019. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta kesimpulan yang telah 

diuraikan, terdapat beberapa implikasi yang dapat disampaikan sebagai berikut. 

1. Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di negara lower middle income ASEAN sehingga 
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diharapkan pemerintah negara yang bersangkutan dapat mendukung upaya  

peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia yang dapat 

berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak ketersediaan 

tenaga kerja dapat menjadi peluang dalam memajukan kesejahteraan ekonomi 

melalui kontribusinya pada kegiatan ekonomi. Akan tetapi, meskipun 

pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh positif tidak berarti bahwa 

pertumbuhan penduduk perlu ditingkatkan, maka usaha lain yang dapat 

ditempuh ialah dengan menekan tingkat pertumbuhan penduduk. Hal ini dapat 

dilakukan dengan pengendalian kelahiran salah satunya yaitu melalui program 

keluarga berencana (KB). 

2. Rasio ketergantungan usia muda berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di negara lower middle income ASEAN sehingga 

pemerintah negara yang bersangkutan diharapkan dapat menciptakan fasilitas 

pendidikan yang baik dan terjangkau guna mempersiapkan dan membekali 

penduduk usia muda yang belum produktif menuju usia produktif. 

3. Angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di negara lower middle income ASEAN sehingga diharapkan 

pemerintah negara yang bersangkutan agar dapat meningkatkan fokus 

pembangunan pada dimensi kesehatan yang dapat berpotensi meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkat derajat kesehatan penduduk suatu 

negara, dengan semakin panjangnya angka harapan hidup dapat 

mengindikasikan penduduk yang semakin sejahtera dan lebih produktif 

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa 

keterbatasan yaitu sebagai berikut. 

1. Terbatasnya jumlah observasi pada kurun waktu yang digunakan, dimana 

penulis hanya menggunakan periode 14 tahun yaitu tahun 2006-2019. 

2. Terdapat banyak faktor demografi akan tetapi penulis hanya menganalisis tiga 

variabel saja, yaitu variabel pertumbuhan penduduk, variabel rasio 

ketergantungana usia muda, dan variabel angka harapan hidup. 

 

 


