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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pengolahan data dan analisis ekonomi 

pada penelitian yang berjudul “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan 

Selama Tahun 2014 – 2019 (Studi Kasus di 6 Provinsi Pulau Jawa dan 28 Provinsi di Luar 

Pulau Jawa)”. Peneliti memberi kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hubungan variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel kemiskinan di 6 provinsi 

Pulau Jawa dan 28 Provinsi di luar Pulau Jawa memiliki hubungan berbeda. Hasil 

penelitian pada 6 provinsi Pulau Jawa menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi yang ada di Pulau Jawa hanya ditopang oleh konsumsi masyarakat daripada 

investasi. Kurang giatnya investasi menyebabkan rendahnya kesempatan kerja, 

sehingga walaupun pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5 persen setiap tahunnya 

tidak membuat masyarakat hidup sejahtera. Hasil penelitian pada 28 provinsi luar 

pulau Jawa menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan 

positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa 

kualitas pertumbuhan ekonomi yang ada di luar Pulau Jawa belum dirasakan seluruh 

lapisan masyarakat. Pendapatan hanya mengalir pada golongan masyarakat 

menengah ke atas dan perekonomiannya ditunjang sektor padat modal, sehingga 

masyarakat di pedesaan yang perekonomiannya ditunjang oleh sektor padat karya 

tidak dapat menikmati hasil pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya peningkatan 

masyarakat golongan atas menyebabkan peningkatan daya beli dan menyebabkan 

inflasi, sehingga mempersulit masyarakat miskin untuk hidup sejahtera. 

2. Hubungan variabel pengangguran terhadap variabel kemiskinan di 6 provinsi Pulau 

Jawa dan 28 provinsi di Luar Pulau Jawa memiliki hubungan yang sama. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel pengangguran tidak 

berpengaruh terhadap variabel kemiskinan.  Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua 

orang yang menganggur merupakan penduduk miskin. Seseorang yang menganggur 

masih dapat memenuhi kebutuhan karena ditopang oleh anggota keluarga yang 

memiliki pendapatan diatas garis kemiskinan, sehingga dalam jangka pendek 

pengangguran tidak mempengaruhi kemiskinan. 
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3. Hubungan variabel inflasi terhadap variabel kemiskinan di 6 provinsi Pulau Jawa dan 

28 Provinsi di luar Pulau Jawa memiliki hubungan berbeda. Hasil penelitian pada 6 

provinsi Pulau Jawa menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap 

kemiskinan. Tidak adanya pengaruh karena kondisi inflasi membuat perusahaan 

meningkatkan jumlah produksi, sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja untuk 

dipekerjakan. Kondisi seperti ini membuat seseorang yang menganggur dapat bekerja 

dan mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan. Sedangkan hasil penelitian pada 

28 provinsi di luar Pulau Jawa menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan 

antara variabel inflasi dengan kemiskinan. Hubungan ini diindikasikan karena 

pemerintah memberikan bantuan-bantuan baik tunai maupun non-tunai. Bantuan 

yang diberikan berupa bahan makanan pokok, seperti sembako yang dapat membantu 

masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya, sehingga adanya inflasi 

tidak terlalu mempengaruhi kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

pokoknya dalam jangka pendek. 

4. Hubungan variabel pengangguran terhadap variabel kemiskinan di 6 provinsi Pulau 

Jawa dan 28 provinsi di Luar Pulau Jawa memiliki hubungan yang sama. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel indeks pembangunan 

manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Indeks 

pembangunan dibentuk dari tiga bagian dasar kehidupan, membuat tingkat 

produktivitas meningkat sehingga berdampak pada pendapatan dan kegiatan 

konsumsi. Peningkatan pendapatan mendorong masyarakat untuk menabung dan 

meningkatkan investasi. Kegiatan investasi yang bertumbuh membuat kesempatan 

kerja semakin besar, sehingga indeks pembangunan manusia dapat menurunkan 

kemiskinan di Indonesia. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pengolahan data dan analisis ekonomi 

pada penelitian yang berjudul “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan 

Selama Tahun 2014 – 2019 (Studi Kasus di 6 Provinsi Pulau Jawa dan 28 Provinsi di Luar 

Pulau Jawa)”. Peneliti memberi saran sebagai berikut:  

1. Pemerintah harus memacu pertumbuhan ekonomi di sektor primer, terutama 

pertanian, karena sektor ini merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga 

kerja namun kurang mendapat perhatian. Investasi di bidang pertanian harus lebih 

digencarkan, karena selama ini fokus pemerintah untuk mencapai pertumbuhan 
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ekonomi yang tinggi hanya berfokus pada sektor sekunder dan tersier. Pembangunan 

sektor pertanian tidak hanya dengan membangun infrastruktur seperti saluran irigrasi 

dan waduk, namun juga perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten 

sehingga sektor ini terus mengalami inovasi produk dan berdampak dengan 

meningkatnya kesejahteraan terutama tenaga kerja di bidang pertanian. 

2. Tingkat pengangguran harus tetap dikendalikan oleh pemerintah karena dalam jangka 

panjang dapat memperburuk perekonomian. Pemerintah diharapkan lebih 

mendorong dan lebih aktif memberi sosialisasi kepada masyarakat yang tidak dapat 

melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi untuk mengikuti program pelatihan, 

dan program pemagangan yang telah disediakan untuk menambah kompetensi yang 

dibutuhkan di dunia industri. Sehingga akan lebih banyak dari masyarakat yang dapat 

diterima bekerja di sektor formal. Selain itu, institusi perguruan tinggi harus 

membantu peran pemerintah dengan merubah pola pikir lulusannya dari mencari 

pekerjaan menjadi pembuka lapangan pekerjaan. Perubahan pola pikir ini diharapkan 

mampu mendorong mahasiswa untuk membuka lapangan pekerjaan setelah lulus 

perkuliahan, sehingga dapat menambah kesempatan kerja bagi pencari kerja yang 

lainnya. 

3. Pemerintah harus lebih memperhatikan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, 

terutama di daerah terpencil. Buruknya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di 

daerah terpencil membuat timpangnya indeks pembangunan manusia. Sarana dan 

prasarana yang harus diperbaiki, meliputi penambahan jumlah guru yang kompeten 

secara merata, fasilitas kelas yang layak, penambahan kelas bahkan unit sekolah baru 

agar semakin banyak penduduk yang dapat memperoleh pendidikan sehingga tidak 

terjadi ketimpangan indeks pembangunan manusia antar provinsi di Indonesia. 

Pemberdayaan guru lokal di daerah terpencil menjadi salah satu solusi untuk 

mengatasi persebaran jumlah guru yang tidak merata karena banyak guru yang 

dikirim dari luar daerah yang tidak bertahan lama di daerah terpencil. Pemberdayaan 

guru lokal dapat dilakukan dengan cara memberi pelatihan menjadi guru maupun 

memberi beasiswa gratis ke perguruan tinggi agar semakin banyak tenaga pendidik 

di daerah terpencil yang kompeten. 

4. Pemerintah perlu memperhatikan fasilitas kesehatan karena hingga sekarang masih 

belum meratanya fasilitas kesehatan di setiap daerah. Tidak meratanya fasilitas 

kesehatan membuat tidak semua penduduk miskin terutama di daerah terpencil dapat 

mengakses fasilitas kesehatan. Pemerintah harus menginvestasikan anggaran belanja 
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untuk mendirikan klinik, rumah sakit, puskesmas, laboratorium negara, serta apotek 

terutama di daerah terpencil yang siap menangani pasien jaminan kesehatan nasional. 

Tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat juga perlu ditambah karena minimnya 

dokter yang mau ditempatkan di daerah terpencil. Pemberian beasiswa perkuliahan 

di bidang kesehatan perlu dilakukan pemerintah untuk penduduk lokal agar semakin 

banyak tenaga kesehatan yang kompeten di daerah terpencil. Dengan pemerataan 

fasilitas kesehatan di setiap daerah, membuat penduduk miskin mudah untuk 

mengakses fasilitas kesehatan sehingga meningkatkan indeks pembangunan manusia 

di setiap daerah. 

5. Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan kedepannya dapat menambahkan 

variabel-variabel baru sehingga dapat melengkapi kajian mengenai variabel 

kemiskinan agar dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

kemiskinan di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


