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BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh variabel PDRB, Jumlah 

Penduduk, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap 

tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2010-2015. Berdasarkan uraian yang 

telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pada uji koefisien determinasi didapatkan R-squared sebesar 0,992490 

variasi nilai admit (Y) adalah sebesar 99% yang dijelaskan oleh variabel 

PDRB, Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). Sementara untuk sisanya yaitu 1% dijelaskan oleh 

variabel lainnya. Nilai R-squared mendekati angka 1 menunjukkan bahwa 

garis regresi pada variasi Y dinilai baik dan dapat menjelaskan data secara 

aktual. 

2. Pada Uji F didapat F hitung sebesar 727,9027 lebih besar dari F tabel 

sebsar 3,32, maka Hipotesis nol (Ho) ditolak, artinya variabel PDRB, 

Jumlah Penduduk, Pengangguran dan IPM secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel Kemiskinan. Hal ini juga dapat dilihat dari tingkat 

probabilitas F statistik sebesar 0.000000 yang lebih kecil dari α 1%. 

3. Variabel PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 

kemiskinan. Hal ini dikarenakan PDRB tidak mencerminkan pendapatan 
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perkapita, PDRB naik dapat disebabkan hanya karena naiknya pendapatan 

seseorang. Dengan kata lain, pendapatan masyarakat mengalami 

ketimpangan. 

4. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap 

variabel Kemiskinan. Hasil penelitian ini tidak sesuai teori yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk maka akan 

menaikkan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena ketika jumlah 

penduduk naik dan diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia 

maka apabila jumlah penduduk naik tidak akan menaikkan jumlah 

penduduk miskin, karena dengan peningkatan kualitas pada diri seseorang 

akan memudahkan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Ketika telah 

memperoleh pekerjaan yang layak, maka orang dengan mudah dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, hal tersebut akan berpengaruh 

pada pengurangan jumlah penduduk miskin. 

5. Hasil penelitian menunjukkan variabel pengangguran tidak signifikan 

terhadap variabel kemiskinan. Hasil ini tidak sejalan dengan teori yang 

menyebutkan bahwa pengangguran merupakan salah satu penyebab 

bertambahanya jumlah penduduk miskin. Namun hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Whisnu Adhi Saputra dan 

Drs. Y Bagio Mudakir, MSP. Pada pengangguran terbuka ada sebagian 

diantaranya ada yang masuk dalam sektor informal, dan ada juga yang 

mempunyai pekerjaan dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam 

seminggu. Selain itu ada yang berusaha atau mempersiapkan usaha 
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sendiri, sedang menunggu mulainya bekerja, ada juga yang mempunyai 

pekerjaan paruh waktu (Part Time) namun dengan penghasilan melebihi 

orang bekerja secara normal. 

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang 

menyebutkan bahwa ketika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu 

daerah turun maka akan menaikkan tingkat kemiskinan dan berlaku juga 

sebaliknya. Hal ini dikarenakan IPM mencakup tiga dimensi yaitu dimensi 

umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga 

dimensi tersebut apabila setiap tahunnya semakin naik maka akan 

menurunkan kemiskinan dan pembangunan manusia disuatu daerah dirasa 

sudah berhasil. 

7. Berdasarkan interpretasi hasil koefisien didapatkan kabupaten Brebes yang 

paling tinggi tingkat kemiskinannya dan kota Magelang yang paling 

rendah tingkat kemiskinannya. Hal ini dikarenakan kota Brebes 

mengalami permasalahan pada sektor pertanian yang dikenal dengan 

penghasil bawang merah. Untuk kota Magelang paling rendah 

kemiskinanya dikarenakan kota Magelang mempunyai banyak potensi 

wisata dan memiliki beberapa sektor industri yang mampu menaikkan 

pendapatan masyarakat. 
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5.2. Implikasi 

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan di atas, maka implikasi kebijakan 

yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di 

Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 

1. Melihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh 

positif terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah, maka hal tersebut 

berarti nilai barang dan jasa yang dihasilkan berdampak pada 

ketidakmerataan pendapatan pada masyarakat. Oleh karena itu 

pemerintah harus mengupayakan tidak hanya fokus pada pertumbuhan 

PDRB saja, namun juga fokus memperhatikan pemerataannya. 

2. Melihat bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap 

kemiskinan di provinsi Jawa Tengah, pemerintah dapat melakukan 

kebijakan memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) misalnya 

selain menggratiskan sekolah 9 tahun, pemerintah dapat meningkatkan 

kualitas dari balai pelatihan kerja sehingga masyarakat yang tidak dapat 

menempuh pendidikan formal dapat meningkatkan keterampilannya 

sebelum masuk dalam dunia kerja, dengan adanya kebijakan tersebut 

ketika semakin meningkatnya jumlah penduduk maka akan mengurangi 

jumlah penduduk miskin karena memiliki SDM yang berkualitas. 

3. Melihat bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh 

terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, maka kebijakan pemerintah yang 

harus dilakukan yaitu dengan semakin memperluas kesempatan kerja 
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yaitu dengan mendirikan industri-industri baru yang bersifat padat karya 

serta menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti home 

industry. Karena pengangguran dalam penelitian ini menggunakan data 

pengangguran terbuka, yang mana didalamnya terdapat golongan 

masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dan sedang dalam tahap 

menyiapkan usaha atau mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja 

yang dimasukkan dalam golongan pengangguran. Sehingga pentingnya 

perluasan kesempatan kerja yang bersifat padat karya dan peningkatan 

sektor informal untuk menekan kemiskinan di Kabupaten/ Kota di Jawa 

Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


