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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis dan hasil visualisasi yang dilakukan 

pada Tugas Akhir ini adalah : 

1. Melalui data yang diterima oleh penulis Indeks Pembangunan Manusia di 

Indonesia telah berkembang sangat pesat selama 6 tahun terakhir ini. Banyak 

provinsi maupun kabupaten/kota khususnya wilayah kabupaten yang telah 

berkembang dengan pesat. Sebelumnya hanya ada lima provinsi yang tergolong 

Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi, namun dalam 6 tahun terakhir, lima 

dari seluruh provinsi tersebut telah bertambah menjadi delapan provinsi, hal ini 

menunjukkan banyak wilayah yang di Indonesia mengalami kemajuan. 

2. Indeks Pembangunan Manusia merupakan hal yang menarik untuk dibahas dan 

sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang merata di Indonesia, 

pembangunan yang merata dapat tercipta bila adanya data sebagai tolak ukur 

keberhasilan pembangunan itu sendiri. Sebagai tolak ukur visualisasi 

merupakan metode yang tepat untuk mempermudah dalam mempelajari data 

tersebut. 

3. Ilmu visualisasi sangatlah beragam dan banyak fasilitas yang bisa digunakan 

untuk melakukan visualisasi data. 
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5.2  Saran 

Dari  hasil  penelitian  ini  kiranya  peneliti  dapat  memberikan  saran, 

diantaranya: 

1. Visualisasi Indeks Pembangunan Manusia dilakukan lagi pada tahun yang 

berbeda karena kesimpulan dari tiap periode dapat berbeda. 

2. Analisa visualisasi mungkin bisa lebih kompleks tidak hanya Indeks 

Pembangunan Manusianya melainkan indikator yang terdapat didalamnya. 

3. Visualisasi indeks pembangunan manusia menggunakan tools lain. 
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