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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengolahan data  yang terkait  dengan

Pengaruh  Pertumbuhan  Penduduk,  Inflasi,  dan  Belanja  Pemerintah

terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2017,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan  Penduduk  secara  parsial  berpengaruh  negatif  dan

signifikan  terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur

Periode 2010-2017.

2. Inflasi  secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Tingkat

Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2017.

3. Belanja  Pemerintah  secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan

terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Periode 2010-

2017.

4. Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  simultan

Pertumbuhan  Penduduk,  Inflasi,  dan  Belanja  Pemerintah  tidak

berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa

Timur Periode 2010-2017. 

5. Diantara  variabel  Pertumbuhan  Penduduk,  Inflasi,  dan  Belanja

Pemerintah  yang  paling  dominan  berpengaruh  terhadap  Tingkat
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Kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur  Periode  2010-2017  adalah

variabel Pertumbuhan Penduduk.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran sebagai

berikut:

1. Bagi Pemerintah

Dengan  adanya  hasil  penelitian  ini  diharapkan  pemerintah

dapat memberikan kebijakan baru untuk menyelaraskan pertumbuhan

penduduk dengan SDM melalui bantuan tunai dan non tunai. Karena,

pertumbuhan  penduduk  memberikan  sumbangsih  terbesar  terhadap

penurunan  tingkat  kemiskinan.  Selain  itu,  faktor  inflasi  harus  tetap

terjaga supaya harga-harga komoditi dapat dijangkau khususnya oleh

masyarakat  yang  berpengahasilan  rendah.  Terakhir,  perbaikilah

penggunaan anggaran belanja pemerintah supaya tepat sasaran dalam

mengatasi  kemiskinan.  Karena  setiap  tahunnya  realisasi  belanja

pemerintah selalu mengalami kenaikan sedangkan dampaknya dalam

penurunan tingkat kemiskinan masih belum maksimal.

2. Bagi IAIN Tulungagung

Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  referensi  bagi  pihak

akademik  untuk  acuan  penelitian  yang akan datang.  Maka dari  itu,

untuk  mendukung  penelitian  ini  diharapkan  agar  pihak  kampus

menambah referensi lebih banyak lagi yang berkaitan dengan ekonomi
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pembangunan  dan  ekonomi  publik  yang  dapat  mendukung  adanya

penelitian sejenis.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan  penelitian  ini  dapat  dijadikan  acuan  untuk

penelitian  serupa.  Dikarenakan  adanya  keterbatasan  pada  jangkauan

lingkup  data  penelitian  ini   maka diharapkan  penelitian  selanjutnya

dapat  menggunakan  lingkup  penelitian  lain  atau  bahkan  lebih  luas.

Selain  itu,  juga  bisa  menambah  variabel  penelitian  lain  seperti:

pengangguran,  IPM  (Indeks  Pembangunan  Manusia),  pertumbuhan

ekonomi,  kebijakan  pemerintah,  tingkat  upah,  dan  lainnya.  Hal  ini

bertujuan supaya penelitian selanjutnya memberikan hasil yang lebih

maksimal.


