
 

 

BAB VI 

KESIMPULAN 

6.1 Kesimpulan 

 

Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel infrastruktur jalan, kesehatan 

dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Dengan 

menggunakan data panel yang diperoleh dan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat 

disimpulkan bahwa besarnya variabel pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan besarnya variabel Produksi 

padi juga diiringi dengan peningkatan variabel infrastruktur kesehatan dan 

pendidikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hanya variable infrastruktur 

yang tidak signifikan. 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan penelitian tentang 

analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011-2015 antara lain : 

1. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara Infrastruktur Kesehatan dan Infrastruktur Pendidikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Barat. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pembangunan 

Infrastruktur Kesehatan dan Infrastruktur Pendidikan daerah semakin 

meningkat pula pertumbuhan Ekonomi daerah. 

 



 

 

2. Rasio jumlah Rumah sakit dan puskesmas  Per penduduk memiliki hubungan 

positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan signifikan secara statistik pada 

tingkat signifikan 5%. 

3. Rasio jumlah Infrastruktur Pendidikan  Per penduduk memiliki hubungan 

positif terhadap produksi Pertumbuhan Ekonomi dan signifikan secara 

statistik pada tingkat signifikan 5%. 

4. Hasil Koofisien determinasi (R
2
) adalah sebesar 0.0214707. Hal ini 

menunjukkan bahwa variasi variabel independen yaitu Infrastruktur Jalan 

,Kesehatan dan Pendidikan secara bersama-sama mampu menjelaskan 21 

persen dari variasi Pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya sebesar 79 

persen dijelaskan sebagai variasi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model. 

 

6.2 SARAN 

Dari hasil kesimpulan diatas, penulis mencoba mengungkapkan beberapa 

saran, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan Infrastruktur 

Kesehatan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. 

ketika PDRB meningkat maka akan meningkatkan pembangunan 

infrastruktur kesehatan. Ketika infrastruktur kesehatan meningkat, maka 

kualitas kesehatan sumber daya manusia tinggi serta menghasilkan output 

yang bagus suatu wilayah dan akhirnya berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi. 

 



 

 

2. Diharapkan pemerintah lebih meningkatkan Infrastruktur Pendidikan 

terutama daerah – daerah pelosok yang sulit mendapatkan fasilitas 

pendidikan yang layak. Dan juga pemerintah diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas Pendidikan tersebut. Pendidikan yang berkualitas 

akan menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber 

daya alam secara efektif dan efisien ini akan memaksimalkan kinerja 

perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah meningkat. 


