
125 
 

BAB VI  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan 

pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan 

Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 

2011-2018, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa 

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa setiap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi akan menurunkan 

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dan sebaliknya, setiap 

penurunan Pertumbuhan Ekonomi akan meningkatkan Tingkat 

Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil penelitian berarti 

pertumbuhan ekonomi telah menyebar di setiap golongan masyarakat 

miskin sehingga efektif menurunkan tingkat kemiskinan. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa setiap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia akan 

menurunkan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dan sebaliknya, 

setiap penurunan Indeks Pembangunan Manusia akan meningkatkan 
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Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Pada akhirnya seseorang 

yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan 

yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan 

maupun konsumsinya. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) diketahui bahwa 

Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat 

Kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

setiap peningkatan Pengangguran akan meningkatkan Tingkat Kemiskinan 

di Provinsi Jawa Timur. Dan sebaliknya, setiap penurunan Pengangguran 

akan menurunkan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. 

Produktivitas yang rendah dapat menurunkan pendapatan masyarakat, hal 

ini dapat menghambat pembangunan dan kemakmuran suatu daerah. 

4. Berdasarkan pengujian hipotesis keempat (H4) diketahui bahwa secara 

bersama-sama Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan 

Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di 

Provinsi Jawa Timur.   

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berkut :  

1. Secara Teoretis   

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk menambah wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan di 

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Serta diharapkan dapat 
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dijadikan referensi tambahan terhadap kajian ilmu di bidang Ekonomi 

Makro dan Ekonomi Pembangunan, terutama bagi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya jurusan Ekonomi Syariah.  

2. Secara Praktis  

a. Bagi Lembaga   

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sarana untuk 

pengambilan kebijakan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan 

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  

b. Bagi Akademik  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai 

perbendaharaan di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri  

Tulungagung.  

c. Bagi penelitian selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi 

bagi peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama dengan variabel 

yang berbeda. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas 

dan menambah variabel penelitian lainnya yang mempunyai pengaruh 

kuat terhadap tingkat kemiskinan yaitu Inflasi, Suku bunga, Upah 

kerja dan lain sebagainya. Dan supaya menggunakan EViews untuk 

pengujian datanya.  

  

  

 


