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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian Pengaruh Inflasi, Jumlah uang beredar dan

Pengangguran terhadap pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Tenggara tahun 2010-

2017 adalah sebagai berikut :

1. Secara Parsial dari hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada

variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi di Sulawesi Tenggara tahun 2010-2017 dengan nilai signifikan

0,700 > 0,05.
2. Untuk variabel Jumlah uang beredar berpengaruh signifikan positif

terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara tahun 2010-2017

dengan nilai signifikan sebesar 0,001< 0,05.
3. Pada variabel Pengangguran juga tidak berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi di sulawesi tenggara tahun 2010-2017 dengan nilai

segnifikan sebesar 0,576> 0,05 .
4. Berdasarkan hasil uji penelitian dengan menggunakan tekhnik analisis

linier berganda, dapat dinyatakan secara simultan atau bersama sama

bahwa berpengaruh signifikan, dengan nilai signifikan sebesar 0,002 <
0,05, dimana kurang lebih 96,6% variabel independen yaitu Inflasi,

Jumlah uang beredar dan Pengangguran tidak berpengaruh signifikan
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terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara. Selain itu Pada

hasil uji yang dilakukan, nilai R Square sebesar 0,966, artinya variable

independen dapat menjelaskan variable dependen sebesar 96,6%,

sedangkan 3,4% dijelaskan oleh factor lain yang tidak terdapat dalam

model.

B. Saran

1. Dengan adanya hasil penelitan ini diharapkan adanya sebuah upaya yang

dilakukan dalam menangani permasalahan pengangguran melalui kebijakan

pemberdayaan penduduk dan perluasan lapangan kerja dengan mendukung

UMKM (usaha mikro kecil menengah)

2. Pengoptimalan kinerja tim pengendali inflasi Provinsi untuk menjaga

kestabilan ekonomi melalui inflasi daerah dengan harapan perekonomian di

Provinsi atau daerah semakin bergairah dan pertumbuhan ekonomi yang terus

meningkat.

3. Agar Jumlah uang beredar di provinsi selalu dijaga kestabilannya sehingga

pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik.

4. Masyarakat untuk lebih meningkatkan kreatifitas dan lebih mengeksplor

kemampuan yang ada pada dirinya dengan demikian akan meningkatkan

produktifitas bagi dirinya sehingga dirinya mampu untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya sehingga terciptanya kemaslahatan umat.
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