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BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil studi dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil sebagai berikut: 

1. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikarenakan semakin meningkatnya 

tingkat pengangguran maka semakin manusia tersebut tidak dapat 

memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya dikarenakan mereka tidak 

mempunyai pendapatan dan akan mengakibatkan angka kemiskinan 

semakin  meningkat. 

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

terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini dikarenakan 

pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk 

kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk 

mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta 

pembangunan yang berkelanjutan serta akan menurunkan tingkat 

kemiskinan, yang nantinya akan meningkatkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat. 
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3. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini dikarenakan pendidikan menjadi 

peranan kunci dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di DIY. 

4. Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini dikarenakan harga bahan pokok 

yang harus di dapatkan untuk menuju kesehatan yang baik terus 

meningkat, sedangkan pendapatan tetap atau tidak meningkat. 

5.2. Implikasi/Saran 

Adapun hasil penelitian diatas penulis memberi implikasi/saran sebagai 

berikut: 

1. Harus adanya bantuan dari pemerintah berupa pemberian lapangan kerja 

bagi masyarakat yang menganggur, yang dimana cara ini dapat menekan 

tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat 

menekan jumlah kemiskinan yang terjadi. 

2. Dengan terus meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar 

hidup layak yang dimana ketiga ini adalah komponen dari Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) akan menurunkan jumlah kemiskinan. 

Semakin meningkatnya IPM akan dapat mengurangi angka kemiskinan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Agar tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menurun, 

pemerintah daerah harus memberikan beasiswa bagi masyarakat miskin, 
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agar mereka dapat mengenyam pendidikan dengan baik. Selain itu, 

fasilitas pendidikan harus diperbaiki agar dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan di DIY. 

4. Untuk mengurangi kemiskinan dan tambah meningkatkan tingkat 

kesehatan pemerintah harus dapat mengurangi harga bahan pokok agar 

untuk mendapatkan bahan pokok pangan lebih terjangkau dan tidak 

mengeluarkan banyak dana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


