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BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh variable PDRB, Pendidikan 

(buta huruf) dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DKI Jakarta 

tahun 2009 - 2015. Berdasarkan hasil analisi data yang telah dilakukan pada bab IV, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) PDRB, Pendidikan, Pengangguran 

terhadap kemiskinan tahun 2009-2015 menunjukan bahwa besarnya nilai R
2 

cukup tinggi yaitu 0.632184. Nilai ini bahwa model yang dibentuk cukup baik 

dimana 63 persen variable dependen dapat dijelaskan dengan baik oleh 

variable independen . sedangkan 37 persen sisanya dijelaskan oleh fator-

faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

2. Variabel PDRB mempunyai berpengaruh negatif signifikan mempengaruhi 

kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori PDRB berpengaruh negatif terhadap 

kemiskinan Dimana probabilitas 0.000 < dari alpha 5% 

3. Variabel Pendidikan(melek huruf) mempunyai pengaruh positif dan tidak 

signifikan mempengaruhi kemiskinan. Dimana probabilitas 0.518 > dari alpha 

5%. 

4.  Variabel pengangguran (tingkat pengangguran terbuka) mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan. Yang mana memiliki nilai 
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koefisien sebesar 0.0025 yang artinya, apabila pengangguran meningkat 

sebesar 1 persen maka akan menaikan sebesar 0.0025 persen. 

5.2 Implikasi 

 Dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik implikasi 

dari penelitian bahwa : 

1. PDRB memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap kemiskinan, 

sehingga pemerintah DKI jakarta meningkatkan produksi dan mengurangi 

konsumsi pemerintah yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan PDRB 

di Kabupaten/Kota DKI Jakarta. 

2. Pendidikan(angka melek huruf) memiliki pengaruh positif dan tidak 

signifikan, sehingga diharapkan pemerintah DKI Jakarta untuk 

meningkatkan kualitas sarana fisik, meningkatkan kualitas guru, dan 

menurunkan biya pendidikan agar masyarakat yang kurang mampu bisa 

menikmati pendidikan . yang akan berdampak penurunan tingkat 

kemiskinan di Kabupaten/Kota DKI Jakarta. 

3. Pengganguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan, tetapi dari hasil ini diharapkan pemerintah mendirikan pusat-

pusat latihan kerja dan memperluas lapangan kerja dengan cara 

mendirikan industri-industri baru agar masalah pengangguran dapat 

teratasi. 

 

 


