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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 

data jumlah penduduk, pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi 

periode tahun 2010-2021 dan diolah menggunakan Eviews 9, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kota Banjarbaru. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan uji 

statistik yang diketahui nilai Probabilitas nya yaitu 0.0000 < 5% atau 

0,05 dan nilai T-hitung = 14.24480 > 1.83311. Maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha diterima sehingga hipotesis penelitian terbukti.  

2. Pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan uji statistik yang diketahui nilai Probabilitas nya 

yaitu 0.3888 > 5% atau 0,05 dan nilai T-hitung = 0.905559 < 1.83311. 

Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima sehingga hipotesis 

penelitian tidak terbukti. 

3. Jumlah penduduk dan pengangguran terbuka berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru. Hal tersebut dapat 
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dibuktikan dengan uji statistik yang diketahui nilai Prob(F-statistic) 

sebesar 0.000000 < 5% atau 0,05 dan nilai  Fhitung = 133.5183 > Ftabel = 

4,26. Maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima sehingga hipotesis 

penelitian terbukti. 

 

B. Saran  

Bedasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, ada beberapa saran 

yang dapat diberikan oleh peneliti kepada pemerintah, masyarakat maupun 

akademisi, yaitu:  

1. Bagi pemerintah  

Pemerintah khusus nya di Kota Banjarbaru sebaiknya 

meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan dan disertai dengan 

peningkatan pendanaan modal untuk masyarakat sebagai upaya 

mengurangi jumlah pengangguran. 

2. Bagi masyarakat 

Masyarakat sebaiknya lebih meningkatkan kreatifitas dan lebih 

mengeksplor kemampuan yang ada dalam mengelola sumber daya alam 

yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dan lowongan pekerjaan 

dapat tercipta lebih besar. Karena masalah pengangguran dan jumlah 

penduduk bukanlah semata-mata tugas pemerintah. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode 

penelitian dan tempat penelitian yang lain. Bukan hanya BPS di Kota 

Banjarbaru, tetapi jangkauan yang lebih luas lagi seperti BPS di 

Indonesia. Selain itu, juga bisa mengganti atau menambahkan variabel 

yang kemungkinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi agar 

mendapatkan hasil yang lebih akurat tentang variabel independen yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  

 

 

 


