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BAB V. KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang sudah diketahui maka dapat disimpulkan 

bahwa komparasi setiap indeks pada enam provinsi di Pulau Jawa cukup 

beragam seperti IPM tertinggi dimiliki oleh provinsi DKI Jakarta, Indeks 

Kesehatan tertinggi dimiliki oleh provinsi DIY, Indeks Pendidikan tertinggi 

dimiliki oleh provinsi DIY, Indeks Pengeluaran tertinggi dimiliki oleh 

provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan indeks dari provinsia lain. Masing 

- masing daerah memiliki keunggulan indeks yang berkontribusi dalam 

mengukur pembangunan daerah provinsi setempat dan dapat juga sebagai 

bentuk prioritas pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. 

Terdapat perbedaan indeks tiap daerah provinsi berdasarkan uji ANOVA, hal 

tersebut dapat disebabkan karena faktor keterbatasan sumber daya ataupun 

anggaran biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi ekspetasi pertumbuhan 

pembangunan. Tidak menutup kemungkinan terdapat daerah yang memiliki 

indeks yang lebih kecil dibandingan daerah provinsi lainnya seperti IPM 

terkecil dimiliki provinsi Jawa Timur, Indeks Kesehatan terkecil dimiliki 

provinsi Banten, Indeks Pendidikan terkecil dimiliki provinsi Jawa Tengah, 

Indeks Pengeluaran terkecil dimiliki provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. 
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B. Implikasi 

Sebaiknya pemerintah lebih membenahi masing – masing 

kekurangan dalam aspek IPM baik itu Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan 

atau Indeks Pengeluaran yang masih rendah dibeberapa provinsi di Pulau 

Jawa. Aspek kesehatan akan membentuk individu – individu dengan tingkat 

produktifitas tinggi dan apabila kesehatan masyarakat terganggu dapat 

ditanggulangi oleh fasilitas kesehatan yang baik. Aspek Pendidikan dalam 

masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat 

dalam menjalani masa depan bagi generasi muda. Selanjutnya Aspek 

pengeluaran perkapita masyarakat di setiap kalangan, harus dapat terpenuhi 

untuk segala kebutuhan masyarakat, walaupun pada tingkat kualitas 

kesehatan sudah bagus tetapi dalam tingkat pendidiakan juga harus 

disetarakan agar dapat seimbang dengan yang keadaan yang lainnya, dengan 

tercapainya kesetaraan dan memperluas pemerataan akan memperkecil 

kesenjangan sosial maka semakin kecil kesenjangan sosial, jika kesenjangan 

sosial kecil maka akan memperkecil permasalahan yang timbul dalam 

masyarakat. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya mencakupi Indeks 

Pembangunan Manusia beserta unsur indeks – indeks yang mendukung dalam 

penelitian dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 10 tahun 

terakhir dari tahun 2010-2019 dikarenakan untuk menghindari data ekstrim 

pada tahun 2020 yang sedang meningkatnya covid-19 di semua negara 

termasuk di Indonesia. Harapan penelitian selanjutnya dapat ditambahkan 

variabel – variabel pendukung seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran, 

dan laju pertumbuhan penduduk agar dapat melengkapi dan menunjang 

penelitian yang akan mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


