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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian  terhadap hipotesis  yang 

disusunsebagaimana telah dibahasdalamBabsebelumnya,  maka kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran 

berpengaruh terhadap Kemiskinan  kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ini berarti 

bahwa ketika pengangguran meningkat maka akan berpengaruh terhadap 

peningkatan kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, demikian 

pula sebaliknya. 

2. Hasil pengujian dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia  berpengaruhterhadap kemiskinan kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Tengah. Ini berarti bahwa ketika Indeks Pembangunan Manusia  

meningkat maka akan berpengaruh terhadap penurunan nilai Kemiskinan  

Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, demikian pula sebaliknya 

3. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan Produk Domestik Bruto 

berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Ini 

berarti bahwa ketika Produk Domestik Regional Bruto meningkat maka akan 
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berpengaruh terhadap penurunan nilai Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Tengah, demikian pula sebaliknya.  

 

5.2   Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah membuktikan secara empiris terkait pengaruh Pengangguran, Indeks 

Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan,  

khususnya pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Namun penelitian ini masih 

terdapat keterbatasan antara lain sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen sehingga belum 

mencakup semua faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. 

2. Penelitian ini mencoba menganilisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, 

PDRB dan pengangguran terhadap kemiskinan, sehingga untuk penelitian 

selanjutnya sebaiknya menambah dengan variabel lain yang lebih banyak yang 

berkaitan dengan Kemiskinan untuk dapat memberikan model penelitian yang 

lebih baik. 

3. Objek penelitian yang dilakukan terbatas pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Tengah, sehingga kesimpulan yang diperoleh belum dapat memberikan 

gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen terhadap 

Kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. 
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5.3 Saran  

5.3.1 Saran Untuk Pemerintah 

1. Sebaiknya pemerintah daerah melakukan berbagai pelatihan dengan tujuan 

memberikan ketrampilan yang dapat membantu masyarakat untuk 

meningkatkan perekonomian dengan membuka lapangan pekerjaan sendiri dan 

dapat membantu pemerintah menyerap tingkat pengangguran. 

2. Pemerintah daerah diharapkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan indeks 

pembangnan manusia dengan membuat berbagai macam program untuk 

meningkatkan  pendidikan di daerah terpencil, meningkatkan layanan kesehatan 

sehingga tingkat indeks pembangunan manusia dapat meningkat dan tingkat 

kemiskinan mengalami penurunan karena kualitas sumber daya manusia 

semakin baik. 

3. Pemerintah daerah hendaknya dapat memberikan alokasi belanja modal yang 

lebihbesar  untuk pembangunan jalan,  irigasi,  dan  jaringan di mana haltersebut 

sangatmendukung terciptanya peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat 

di daerah tersebut. Terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi dalam suatu 

daerah akan berdampak pada meningkatnya PDRB yang akan berdampak pada 

pertumbuhan pendapatan perkapitamasyarakat dan kemudian dapat 

meningkatkan nilai IPM di daerah tersebut. Adanya peningkatan alokasi belanja 

modal dalam pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan selain dapat 

meningkatkan  kegiatan ekonomi juga dapat mempermudah akses masyarakat 



91 
 

untuk memperoleh sumber daya dan informasi yang diperlukan sehingga dapat 

menciptakan taraf hidup yang lebih baik. 

Saran Untuk Peneliti Selanjutnya 

4.  Penelitian ini baru menggunakan sebagian kecil dari faktor yang mempengaruhi 

kemiskinan, sehingga dalam penelitian selanjutnya diharap dapat menambah 

variabel lain yang dapat mengetahui factor-faktor kemiskinan yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


