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Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah 
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Nidia Ambarini Igayanti 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 

Abstrak 

Kemiskinan merupakan salah satu faktor masalah dalam pertumbuhan ekonomi dilihat dari tiga 

komponen yang terdiri dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Pengangguran, PDRB (Produk 

Regional Domestik Bruto). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah variabel independen 

yang terdiri atas IPM, Pengangguran, PDRB memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2013. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data panel dengan data runtut waktu (time series) selama 10 tahun dari tahun 2004-2013 

dan cross section sebanyak tiga puluh lima kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil regresi 

menggunakan metode data panel Fixed Effect Model diketahui bahwa Pengangguran berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kemiskinan, Variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh 

negative dan signifikan terhadap Kemiskinan, Variabel Produk Domestik Regional Bruto 

berpengaruh negative dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. 

 

Kata Kunci : Kemiskinan, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik 

Regional Bruto 
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1 Latar Belakang 

Ketika tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada suatu daerah maka 

daerah tersebut mengindikasikan terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja. 

Penurunan penyerapan tenaga kerja dapat mengakibatkan peningkatan jumlah 

pengangguran yang semakin tinggi. Peningkatan pengangguran yang semakin tinggi itu 

sendiri dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah kemiskinan. Faktor 

lain yang dapat meningkatkan pengangguran adalah tidak memiliki pendidikan yang 

tinggi , akan juga mengakibatkan meningkatnya kemiskinan. 

Selain pendidikan merupakan hal yang penting bagi seseorang dalam mencari 

pekerjaan, (karena banyak perusahaan yang memberikan syarat tinggi untuk calon 

pegawai di perusahaan), pendidikan dapat menghindarkan diri dari kemiskinan. Ketika 

terjadi pengangguran, bekal dan ketrampilan, yang diperoleh selama pendidikan dapat 

membantu untuk membuka usaha sendiri untuk meningkatkan tingkat ekonomi.   

Untuk mengatasi kemiskinan itu sendiri, pemerintah telah melakukan berbagai 

program untuk mengatasi kemiskinan setiap tahunnya. Mulai dengan Pemberian 

bantuan secara langsung secara tunai maupun melalu program kredit untuk 

meningkatkan UMKM sampai program pengetasan kemiskinan seperti program 

transmigrasi, program padat karya, telah dilakukan untuk meningkatkan tingkat 

ekonomi masyarakat.  

2 Landasan Teori dan Hipotesis 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengangguran  

1. Berdasarkan cirinya 

a. Pengangguran Terbuka 

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang 

lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam 

perekonomian semakin banyak jumlah tenga kerja yang tidak dapt memperoleh 

pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa cukup panjang 

mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata 

dan sepnuh waktu, dan oleh karenya dinamakn pengangguran terbuka. 

Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang 

menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau 

sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri. 
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b. Pengangguran Tersembunyi 

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan 

ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenga kerja yang digunakan 

tergantung kepada banyak faktor. Antara lain faktor yang perlu dipertimbangkan 

adalah: besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang 

digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang 

dicapai. Di banyak Negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja 

dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang 

sebenarnyadiperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. 

Kelebihan tenag kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran 

tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari 

yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang 

mengerjakan luas tanah yang sangat kecil. 

c. Pengangguran Bermusim 

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim 

hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan 

terpaks menganggur. Pada musim kemarau pula para pesawah tidak dapat 

mengerjkan tanahnya. Disamping itu pada umumnya para pesawah tidak begitu 

aktif diantara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa 

diatas para penyadap karet, nelayan dan pesawah tidak melakukan pekerjaan lain 

maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai 

pengangguran bermusim. 

d. Setengah Pengangguran 

Di Negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah 

sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat 

memperoleh pekerjaan dengan mudah sebagiannya terpaksa menjadi penganggur 

sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula 

bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang 

normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu 

hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang 

dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur atau dalam bahasa 
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inggris: under employed. Dan jenis penganggurannya dinamakan under 

employment. 

2.1.2  Indeks Pembangunan Manusia 

Susianti (2012) Indeks Pembangunan Manusia menjadi tolak ukur kesuksesan 

pembangunan di suatu Negara dalam proses pembangunan dengan melihat tingkat 

pendapatan, kesehatan, dan  pendidikan. Untuk mencapai keberhasilan suatu Negara 

dalam dalam pembangunan Negara tersebut harus meningkatkan kualitas 

pembangunan manusia berikut beberapa faktor pembangunan manusia ialah: 

a. Angka Harapan Hidup(AHH) adalah rata-rata perkiraan umur seseorang selama 

hidup. Angka Harapan Hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung 

(Inderect Estimation). 

b. Untuk mengukur pengetahuan digunakan dua indicator, yaitu rata-rata lama 

sekolah (mean years of scholling) yang ditempuh dan angka melek huruf. Rata-

rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk 

dalam menjalani pendidikan formal. 

c. Standar hidup layak, standar hidup yang menggambarkan tingkat kesejahteraan 

penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. 

d. Adapun diagram perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai 

berikut: teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah 

terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan 

mendorong penelitian serta pengembangan untuk menyingkatkan produktivitas 

manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan 

akan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan 

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat 

sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. 

 

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto 

PDRB seperti yang terdapat dalam BPS (2002)Produk Domestik Regional 

Bruto atas adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang 

timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah 

adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan 

baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai 

produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini 
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mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, 

sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. 

Jadi dengan menjumlahkan nlai tambah bruto dari masing-masing sektor 

dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan 

diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar 

2.2 Hipotesis Penelitian 

H1 : Diduga Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan 

kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah 

H2 : Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah 

H3 : PDRB negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan  kabupaten/kota di provinsi 

jawa tengah. 

3 Metode Penelitian 

3.1 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah Kemiskinan sebagai variabel dependen, 

sedangkan untuk Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik 

Regional Bruto sebagai variabel independen. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data sekunder dengan menggunakan data panel 2004 – 2013. 

3.2 Definisi Operasional 

1 Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup 

memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak 

mampu memenfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok 

tersebut.Kemiskinan juga dapat didefinisikansebagai kondisi dimana 

seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu 

memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan 

kehidupan yang bermartabat.  

2 Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong 

angkatan kerja yang sedang mencari kerja atau belum mendapatkan bekerja di  

kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2014. Dalam penelitian ini 

satuan data Pengangguran adalah ribu jiwa.  

3 Indeks Pembangunan Manusia adalah tolak ukur kesuksesan proses 

keberhasilan pembangunan suatu ngara dengan melihat tingkat pendapatan, 
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kesehatan dan pendidikan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 

2003-2014. Dalam pnelitian ini satuan data Indeks Pembangunan Manusia 

adalah persen 

4 Produk Domestik Regional Bruto adalah adalah jumlah pengeluaran pada 

daerah selama kurun waktu tertentu di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2003-2014. Dalam penelitian ini satuan data PDRB adalah rupiah. 

3.3 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan data panel, yang artinya gabungan antara data 

silang (cross section) dengan runtut waktu (time series). Sebagai hasilnya data panel 

akan memberikan informasi observasi setiap individual data sampel. Data panel dapat 

berguna untk peneliti melihat dampak ekonomis yang tidak bisa terpisahkan antara 

setiap individu dalam beberapa periode. 

3.3.1 Pooled Least Square (PLS) Atau Metode Common  

Model pertama menggunakan data yang digabung kemudian diestimasi adalah 

merupakan penggunaan metode Pooled Least Squares (PLS) atau metode 

Common.Koefisiennya menggambarkan dampak variabel independen.Terhadap 

variable dependen konstan untuk setiap cross section dan time series.  

3.3.2 Fixed Effect Model (FEM)  

Model ini memasukan variabel boneka (dummy variable) untuk mengizinkan 

terjadinya perbedaan nilai intersep antar unit cross section. Pendekatan dengan 

memasukan variabel boneka ini dekenal dengan sebutan model efek tetap (fixed 

effect). 

3.3.3 Random Effect Model  

Widarjono (2013) menjelaskan bahwa dimasukkannya variabel dummy di dalam 

model fixed effect bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang 

sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat 

kebebasan yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter.Masalah ini bisa 

diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (error term) dikenal sebagai 

metode random effect. 

3.4 Pemilihan Model 

Sebelm dilakukan regresi data panel sebaiknya dilakukan pemilihan model terbaik 

sebagai dasar untuk menganalisis data. Dalam pemilihan model dilakukan dengan dua 

cara, yaitu : 

1. Uji signifikansi Common Effect Vs Fixed Effect  
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Uji   kita gunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan 

Fixed Effect lebih baik dari model regresi common effect.  

   
           

          
        

    dan     sum of Squared residuals metode common effect 

dan teknik fixed effect.  jumlah restriksi metode common effect dan  jumlah 

observasi dan   jumlah parameter estimasi metode fixed effect. 

 

2. Uji Hausman digunakan untuk memilih fixed effect atau random effect  

Uji hausman digunakan untuk memilih model fixed effect atau random effect. Uji 

statistik yang dikembangkan oleh Hausman memiliki distribusi   asimtotis. Jika 

hipotesis nol ditolak maka kesimpulannya adalah REM tidak tepat karena random-

effects kemungkinan terkorelasi dengan satu atau lebih variabel independen. 

Dalam hal ini, FEM lebih baik daripada REM. 

3.5 Pengujian Statistik 

Selain uji asumsi klasik, juga dilakukan uji statistik yang dilakukan untuk mengukur 

ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya.Uji statistik dilakukan dengan 

koefisien determinasinya (R²), pengujian koefisien regresi secaara serentak (Uji F), dan 

pengujian koefisien regresi secara individual (Uji T). 

3.5.1 Koefisien Determinasi (R²)  

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar 

presentase variasi dalam variabel terikat pada model yang diterangkan oleh variabel 

bebasnya.Nilai R² berkisar antara 0 < R² < 1.Semakin besar R², semakin baik kualitas 

model, karena semakin dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan 

independen (Gujarati, 2003). 

Adapun kegunaan koefisien determinasi adalah : 

1 Sebagai ukuran ketepatan/kecocokan garis regresi yang dibuat dari hasil estimasi 

terhadap sekelompok data hasil observasi. Semakin besar nilai R², maka semakin 

bagus garis regresi yang terbentuk dan semakin kecil R², maka semakin tidak tepat 

garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi.  

2 Untuk mengukur proporsi/presentase dari jumlah variasi yang diterangkan oleh 

model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel x terhadap 

variabel u untuk mengukur proporsi/presentase dari jumlah variasi yang 
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diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari 

variabel x terhadap variabel y.  

 

3.5.2 Uji F  

Uji F bertujuan untuk menunjukan apakah semua variabel bebas yang dimasukan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel tak 

bebas. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut : 

  :              (tidak ada pengaruh)  

  :              (ada pengaruh) 

Dengan demikian keputusan yang diambil adalah : 

1. Terima   jika F statistik < nilai F tabel, artinya suatu variabel bebas bukan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.  

2. Terima   jika nilai F statistik > nilai F tabel, artinya nilai suatu variabel bebas 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.  

3.5.3 Uji T  

Uji t statistik dilakukan untuk menguji pengaruh masing – masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara individual dan menganggap variabel bebas yang lain 

konstan. Hipotesis nol yang digunakan adalah : 

  :      

Artinya apakah variabel independen bukan merupakan variabel penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Dan hipotesis alternatifnya adalah : 

  :      

Artinya apakah variabel independen merupakan variabel penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen.Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan 

membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai t hitung, jika nilai t hitung > t tabel 

maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen.Sebaliknya, jika nilai t hitung < t tabel maka H1 

ditolak, yang berarti variabel independen secara individual tidak mempengaruhi 

variabel dependen. 

4 Hasil dan Analisis 

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model regresi disimpukan bahwa pendekatan 

yang lebih baik digunakan ialah Random Effect Model (REM). Hasil pegujian regresi 

data panel dengan menggunakan metode Random Effect Model adalah sebagai berikut 

: 
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Estimasi Output Hasil Regresi Fixed Effect Model 

Dependent Variable: LOG(KEMISKINAN?)  

Method: Pooled Least Squares   

Date: 09/16/15   Time: 21:55   

Sample: 2004 2013   

Included observations: 10   

Cross-sections included: 35   

Total pool (balanced) observations: 350  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 13.43700 1.832107 7.334182 0.0000 

LOG(PENGANGGURAN?) 0.063924 0.025146 2.542079 0.0115 

LOG(IPM?) -1.222083 0.548974 -2.226124 0.0267 

LOG(PDRB?) -0.255401 0.037415 -6.826165 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     

_BANJARNEGAR—C 0.360904    

_BANYUMAS—C 0.956613    

_BATANG—C -0.267412    

_BLORA—C 0.006216    

_BOYOLALI—C 0.136342    

_BREBES—C 1.247384    

_CILACAP—C 1.285817    

_DEMAK—C 0.429922    

_GROBOGAN—C 0.655413    

_JEPARA—C -0.112323    

_KARANGANYAR—C 0.042514    

_KEBUMEN—C 0.796692    
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_KENDAL—C 0.217330    

_KLATEN—C 0.645212    

_KTMAGELANG—C -2.398005    

_KTPEKALONGA—C -1.823926    

_KTSALATIGA—C -2.426253    

_KTSEMARANG—C -0.049853    

_KTSURAKARTA—C -0.452173    

_KTTEGAL—C -1.902652    

_KUDUS—C -0.121936    

_MAGELANG—C 0.329742    

_PATI—C 0.461954    

_PEKALONGAN—C 0.111754    

_PEMALANG—C 0.710075    

_PURBALINGGA—C 0.449999    

_PURWOREJO—C 0.011153    

_REMBANG—C 0.073211    

_SEMARANG—C -0.115390    

_SRAGEN—C 0.211404    

_SUKOHARJO—C -0.183493    

_TEGAL—C 0.400367    

_TEMANGGUNG—C -0.291650    

_WONOGIRI—C 0.310760    

_WONOSOBO—C 0.294290    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.986381     Mean dependent var 4.868282 
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Adjusted R-squared 0.984766     S.D. dependent var 0.845242 

S.E. of regression 0.104323     Akaike info criterion -1.580429 

Sum squared resid 3.395613     Schwarz criterion -1.161567 

Log likelihood 314.5750     Hannan-Quinn criter. -1.413707 

F-statistic 610.7548     Durbin-Watson stat 0.750204 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi Fixed Effect Model 

menunjukkan nilai F-statistik sebesar 610.7548  dan nilai probabilitas ( F-statistik ) sebesar 

0,000000. Dengan membandingkan nilai F-statistik tersebut dengan nilai F-tabel sebesar 

1,645 ( α=5% ) maka diketahui bahwa F-statistik > F-tabel sehingga disimpulkan bahwa 

semua regressor (variabel independen ) secara bersama memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Nilai R
2
 sebesar 0.986381 yang berarti bahwa sebanyak 98,63% 

variasi atau perubahan pada Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat 

dijelaskan oleh variasi dari variabel  independen dalam model, sedangkan sisanya (1,37% ) 

dijelaskan oleh sebab lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini. 

Secara umm persamaan model penelitian dapat ditulis sebagai berikut : 

 logKemiskinan = 13,43700 + 0.063924logPengangguran  -1,222083logIPM  -

0,255401logPDRB 

Berdasarkan persamaan diatas diketahui bahwa nilai konstanta (intersep) sebesar 

13,43700, menunjukkan tingkat pengangguran secara umum adalah 13,43700 apabila 

nilai semua variabel independen adalah 0. Koefisien regresi pengangguran adalah 

0.063924 mengindikasikan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara 

pengangguran dengan kemiskinan, artinya apabila terjadi peningkatan pengangguran di 

kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran 

akan meningkat 0.063924persen. Koefisien regresi variabel IPM adalah -1,222083 

mengindikasikan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara IPM dengan 

variabel kemiskinan. Koefisien regresi dari PDRB adalah 0,255401 juga 

mengindikasikan bahwa berpengaruh negatif dan signifikan antara PDRB dengan 

kemiskinan. 
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5 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 positif dan signifikan 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  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 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 nagatif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Tengah. Ini berarti bahwa ketika Produk Domestik Regional Bruto 

meningkat maka akan berpengaruh terhadap penurunan nilai Kemiskinan 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, demikian pula sebaliknya.  

5.2 Saran  

1. Pemerintah sebaiknya dapat memberikan kredit modal dengan syarat yang mudah 

dan bunga ringan atau membuat berbagai program pemerintah daerah untuk 

meningkatkan mutu masyarakat yang mendukung terciptanya peningkatan kegiatan 

perekonomian untuk mengurangi tingkat kemiskinan. 

2. Pemerintah Daerah menjalankan dan  mengawasi program yang telah dibuat oleh 

pemerintah dengan baik agar target penurunan masyarakat miskin dapat tercapai, 

seperti peningkatan mutu pada pendidikan, kesehatan dan memberikan berbagai 

penelitian untuk UKM. 
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