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 BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Berdasarkan kepada analisis data dan perhitungan menggunakan Aplikasi E-

views 9 kesimpulan dalam penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, 

sehingga dapat diketahui maisng-masing variable memiliki pengaruh yang samg 

dengan penelitian sebelmunya, Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Jumlah 

Penduduk (PD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Indeks Pembangunan 

Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta 

Tingkat Pengangguran memberikan pengaruh positif namun signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah,  

Secara simultan keseluruhan variable memberikan pengaruh terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Jawa Tengah. Berdasarkan kepada hal tersebut dapat diketahui bahwa 

dalam menentukan kebijakan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi 

Jawa Tengah bahwa harus memerhatikan Jumlah Penduduk, Produk Domestik 

Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran. 
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Berdasarkan penelitian diatas bahwa saran dalam penelitian ini adalah 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan kebijakan untuk menurunkan 

tingkat kemiskinan harus secara perlahan menekan angka jumlah penduduk melalui 

kebijakan yang menekan angka pertumbuhan penduduk seperti pengetatan program 

KB dan lain-lain. Selanjutnya kesimpulan kedua dalam penelitian ini adalah Poduk 

Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskianan sehingga pemerintah provinsi jawa tengah harus menerapkan 

kebijakan-kebijakan yang menaikkan Produk Domestik Regional Bruto melalui 

peningkatan potensi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah maupun kebijakan 

yang ramah ekonomi lokal guna menaikkan produk domestic regional bruto. 

Selanjtunya kesimpulan ketiga dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan 

Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemisikanan di provinsi 

jawa tengah sehingga pemerintah provinsi jawa tengah harus mengupayakan 

kebijakan yang menunjang kenaikan Indeks Pembangunan Manusia seperti program 

wajib belajar, pengembangkan kapasitas manusia yang lebih besar guna menurunkan 

tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. dan kesimpulan terkahir adalah tingkat 

pengangguran yang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sehingga pemerintah provinsi jawa tengah perlu 

mengeluarkan kebijakan yang mensupport pembukaan lapangan pekerjaan dan 

kebijakan padat karya guna menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa 

Tengah.  


