
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data tentang pengaruh Indeks pendidikan, 

angkatan kerja dan belanja modal terhadap PDRB di Provinsi Lampung, maka diperoleh 

simpulan terkait dengan tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

Secara bersama–sama variabel indeks pendidikan, angkatan kerja dan belanja modal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Lampung pada tahun 2001-

2012.  

 

B. Saran 

Dari kesimpulan di atas, disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pentingnya peranan pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia 

yang lebih berkualitas, untuk menambah skill dan pengetahuan sehingga peluang 

dalam kesempatan kerja lebih luas serta membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, 

sehingga kiranya pendidikan memperoleh perhatian yang layak terutama oleh 

pemerintah Provinsi Lampung sebagai fasilitator pendidikan misalnya dengan 

memberikan beasiswa kepada masyarakat dan memperbanyak pendidikan gratis 

kepada anak-anak kurang mampu.  Pemerintah harus lebih memberikan kontribusi 

yang besar terhadap kabupaten-kabupaten lainnya khususnya yang memiliki indeks 

pendidikan terendah seperti Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang agar 
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pendidikan tidak hanya tinggi di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro tetapi dapat 

merata ke seluruh Kabupaten Kota Provinsi Lampung. 

 

2. Tenaga kerja meskipun telah memberikan peranan yang cukup besar terhadap PDRB 

akan tetapi hal ini masih dapat ditingkatkan, mengingat masih banyak tenaga kerja di 

Provinsi Lampung yang belum teserap ke dalam sektor lapangan usaha. Untuk itu 

perlu dilakukan penciptaan lapangan kerja baru, menambah dan meningkatkan 

kualitas lembaga pelatihan kerja disertai dengan upaya peningkatan kualitas angkatan 

kerja oleh pemerintah daerah, misalnya dengan memperbanyak pendidikan 

kewirausahaan melalui jalur non formal sehingga akan mampu meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja di Provinsi Lampung. Sehingga dengan keahlian yang 

dimiliki tenaga kerja dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri tanpa tergantung 

lapangan kerja baru yang disediakan oleh pemerintah mengingat jumlah tenaga kerja 

lampung yang cukup tinggi. 

 

3. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung diharapkan mengalokasikan belanja daerah 

secara proporsional antara belanja rutin yang konsumtif dengan belanja pembangunan 

yang lebih memihak kepentingan publik sehingga mampu memberikan efek positif 

terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung.  Membangun infrastrukur seperti 

bangunan sekolah dan puskesmas di kabupaten-kabupaten yang memiliki akses 

infrastruktur yang rendah sehingga masyarakat di daerah tersebut lebih banyak yang 

dapat bersekolah karena adanya gedung sekolah yang dekat. Beberapa daerah hanya 

memiliki gedung sekolah hanya pada Sekolah Dasar saja sehingga mereka harus 

keluar daerah atau menempuh jarang yang lebih jauh ketika ingin meneruskan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 


