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V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Simpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Variabel jalan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, 

ditunjukkan dengan nilai tstatistik lebih kecil dari ttabel. Nilai koefisien regresi 

positif signifikan artinya setiap peningkatan jumlah jalan kabupaten, maka 

PDRB akan meningkat. Artinya bahwa hipotesis pertama yang menyatakan 

bahwa jalan memiliki pengaruh hubungan positif terhadap PDRB, diterima. 

2. Variabel air berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, 

ditunjukkan dengan nilai tstatistik lebih kecil dari ttabel. Nilai koefisien regresi 

positif signifikan artinya setiap peningkatan jumlah air yang disalurkan, 

maka PDRB akan meningkat. Artinya bahwa hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa air memiliki pengaruh hubungan positif terhadap PDRB, 

diterima. 

3. Variabel pendidikan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Tengah, ditunjukkan dengan nilai tstatistik lebih kecil dari ttabel. Nilai koefisien 

regresi positif signifikan artinya setiap peningkatan jumlah SMA, maka 

PDRB akan meningkat. Artinya bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan 
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bahwa pendidikan memiliki pengaruh hubungan positif terhadap PDRB, 

diterima. 

4. Variabel kesehatan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Tengah, ditunjukkan dengan nilai tstatistik lebih kecil dari ttabel. Nilai koefisien 

regresi positif signifikan artinya setiap peningkatan jumlah RSU, maka 

PDRB akan meningkat. Artinya bahwa hipotesis keempat yang menyatakan 

bahwa kesehatan memiliki pengaruh hubungan positif terhadap PDRB, 

diterima. 

5. Variabel pendidikan memiliki pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan 

ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan 

variabel lainnya seperti jalan, air dan kesehatan. Ditunjukkan dengan 

koefisien regresi terbesar daripada variabel lain yang artinya hipotesis 

kelima yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terbesar 

terhadap PDRB, diterima. 

B. Implikasi 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalan, air, pendidikan dan kesehatan 

memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya 

pemerintah provinsi Jawa Tengah dan masing-masing pemerintah 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki pekerjaan rumah untuk 

lebih meningkatkan jalan, air, pendidikan dan kesehatan di seluruh 

kabupaten/kota, khususnya di daerah pedesaan dan tertinggal. 
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2. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya pembangunan jalan dapat 

meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan sehingga kualitas 

pendidikan untuk dapat menuju sekolah tinggi seperti SMA dan kualitas 

kesehatan untuk dapat menuju fasilitas kesehatan seperti RSU bisa lebih 

baik sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat untuk dapat 

meningkatkan taraf hidupnya sehingga tercapainya pembangunan ekonomi 

yang merata. 

3. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya pembangunan fasilitas air 

bersih akan meningkatkan jumlah air yang disalurkan dan kualitas air yang 

lebih baik sehingga warga masyarakat beralih dari air sungai ke air bersih 

PDAM. Kualitas air yang lebih baik akan menaikkan kualitas kesehatan 

masyarakat dan dapat menaikkan produktivitas masyarakat sehingga 

mendorong adanya pertumbuhan ekonomi. 

4. Untuk penelitian yang berkaitan dengan infrastruktur selanjutnya, 

diharapkan menggunakan metode time lag, agar hasil dari elastisitas 

penelitian lebih baik dan menggunakan variabel yang ketersediaan datanya 

lebih baik. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dapat dituliskan 

keterbatasan penelitian sebagai berikut : 
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1. Untuk penyempurnaan hasil penelitian dan informasi, beberapa variabel 

penelitian dihilangkan dari model penelitian. Penelitian lebih lanjut dan 

cara-cara khusus diperlukan untuk menemukan informasi yang lebih akurat. 

2. Variabel pendidikan dalam penelitian ini hanya menggunakan data 

berdasarkan jumlah SMA (sekolah menengah atas) dan variabel kesehatan 

hanya menggunakan data berdasarkan jumlah RSU (rumah sakit umum). 

Maka dalam penelitian ke depan variabel diatas dapat digunakan data 

berturut-turut menggunakan data jumlah SMA, SMK (sekolah menengah 

kejuruan) dan MA (madrasah aliyah) milik pemerintah maupun swasta serta 

sederajat dan jumlah tempat tidur di RSU yang disurvei oleh BPS demi 

keakuratan data penelitian. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel dalam sisi ekonomi dan sosial. 

Pada variabel pertumbuhan ekonomi dapat dihubungkan dengan variabel 

lain seperti perumahan, jaringan telekomunikasi, instititusi, inflasi, ekspor 

dan impor, kemiskinan dan pengangguran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


