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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Hasil pengolahan yang dilakukan menunjukkan bahwa fasilitas publik seperti 

jalan, listrik, air bersih, irigasi, pendidikan dan kesehatan memiliki hubungan 

statistik signifikan baik secara parsial maupun simultan memberikan pengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gayo Lues provinsi 

Aceh. Pengaruh dari fasilitas publik tersebut berbeda tergantung kepada jenis 

fasilitas publiknya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil analisis 

yang didapatkan menunjang hipotesa yang diajukan pada awal tesis bahwa 

fasilitas publik seperti jalan, listrik, air bersih, irigasi, pendidikan dan 

kesehatan signifikan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

2. Fasilitas publik yang paling besar memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten Gayo Lues provinsi Aceh adalah air bersih. 

Hal ini sesuai dengan kenyataan sehari-hari dimana aktivitas ekonomi sangat 

tergantung pada fasilitas publik ini.   

3. Nilai elastisitas variabel bebas (jalan, listrik, irigasi, pendidikan, kesehatan) 

masing-masing kurang dari satu artinya fasilitas publik jalan, listrik, irigasi, 

pendidikan dan kesehatan mempunyai sifat elastisitas yang tidak elastis 

(inelastic) terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga perubahan stok kelima 

variabel fasilitas publik dalam jumlah besar akan mengubah pertumbuhan 
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ekonomi dalam jumlah yang lebih kecil. Sedangkan nilai elastisitas variabel 

air bersih lebih dari satu artinya fasilitas publik air bersih mempunyai sifat 

elastisitas yang elastis (elastic) terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga 

perubahan variabel fasilitas publik air bersih dalam jumlah besar akan 

mengubah pertumbuhan ekonomi dalam jumlah yang lebih besar. 

 

5.2. Saran 

1. Dengan melihat hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa semua fasilitas 

publik tersebut berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga 

perlu lebih meningkatkan pembangunan fasilitas publik. 

2. Fasilitas publik air bersih lebih dominan dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi daerah, oleh sebab itu pemerintah perlu lebih memprioritaskan 

pembangunan fasilitas publik ini dibandingkan dengan fasilitas publik 

lainnya. 

3. Pemekaran wilayah bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi 

kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan data-data daerah pemekaran 

dapat disajikan beberapa tahun terakhir sesuai dengan kondisi pemekaran 

sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.  

 

  


