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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian , maka dapat disimpulkan : 

1) Variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh dengan arah 

yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi 

Klaimantan Selatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika Produk 

Domestik Regional Bruto meningkat maka jumlah penduduk miskin 

di Provinsi Kalimantan Selatan akan menurun. 

2) Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri tidak berpengaruh dengan 

arah yang positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi 

Klaimantan Selatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika 

Penanaman Modal Dalam Negeri tidak mempengaruhi jumlah 

penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan akan menurun. 

3) Variabel Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh dengan arah yang 

negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Klaimantan 

Selatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika Jumlah Angkatan 

Kerja meningkat maka jumlah penduduk miskin di Provinsi 

Kalimantan Selatan akan menurun. 

4) Variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh dengan arah 

yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi 

Klaimantan Selatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika Indeks 
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Pembangunan Manusia meningkat maka jumlah penduduk miskin di 

Provinsi Kalimantan Selatan akan menurun. 

 

5.2 Implikasi 

  Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil, ada 

beberapa implikasi dari kebijakan yang harus diperhatikan dalam 

mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar 

perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan lebih efektif dalam 

mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan laju perekonomian 

yang tingga maka aktivitas perekonomian akan memacu 

masyarkat untuk melakukan pereokonomian. Sehingga pendapata 

masyarkat meningkat dan jumlah penduduk miskin di Provinsi 

Kalimantan Selatan akan berkurang 

2. Dalam realisasi PMDN, pemerintah harus menetapkan ke sektor 

yang dapat menyerap tenga kerja yang terdidik maupun kurang 

terdidik. Hal ini akan memberi kesempatan kerja sehingga 

pengangguran berkurang dan jumlah penduduk miskin juga akan 

berkurang. 

3. Dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja dan indeks 

pembangunan manusia maka pemerintah harus siap untuk 

menciptakan atau meberi kesempatan kerja terhadap masyarakat 
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di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan ini jumlah penduduk 

miskin akan berkurang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




