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BAB VI 

PENUTUPAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelasakan dan penelitian yang 

sudah dilakukan untuk menguji Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran dan 

pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Pulau Jawa 

tahun 2014 - 2018 pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Variabel Angka kemiskina berpengruh negatif signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Provinsi Pulau Jawa. 

 Karena pada angka kemiskinan mengalami penurunan setiap 

tahunnya. Dengan adanya penurunan angka kemiskinan dapat 

meningkatkan presentase IPM di provinsi Pulau Jawa. Hal ini disebabkan 

semakin tinggi populasi penduduk miskin akan menekan tingkat 

pembangunan manusia, sebab penduduk miskin memiliki daya beli yang 

rendah. 

2. Variabel angka pengangguran berpegaruh positif signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia di Provinsi Pulau Jawa. 

 Bahwa pengangguran yang tinggi akan meningkatkan IPM, 

tingkat pengangguran hal ini disebabkan karena pemerintah dibawah 

lembaga ketenagakerjaan membuat progam lembaga pendidikan non-

formal berupa Pendidikan Pelatihan Kerja yang meluas dan merata. Hal 

ini menjadi penting karena pemerintah perlu memfasilitasi rakyatnya 
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yang juga membutuhkan kesejahteraan hidup. Dari progam tersebut 

pemerintah berhasil mengurangi timgkat pengangguran itu artinya 

tingginya tingkat pengangguran yang tidak secaraa signifikan tidak akan 

mempengaruhi tingkat IPM, dimana IPM masih dalam kondisi aman atau 

teruss meningkat. 

3. Variabel pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM di 

Provinsi Pulau Jawa 

 Karena pendidikan di provinsi Pulau Jawa masih dalam kategori 

rendah karena dimana angka putus sekolah masihh cukup tinggi jauh dari 

rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rendahnya kesempatan pemerataan 

pendidikan tetapi pendidikan di pulau Jawa masih tinggi daripada 

provinsi pulau perbatasan yang ada di Indonesia. 

4. Variabel angka kemiskinan, angka pengangguran dan pendidikan secara 

simultan berpengaruh terhadap IPM di provinsi pulau Jawa 

Bedasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan secara simultan. angka 

kemiskinan, angka pengangguran dan pendidikan secaara simulan 

berpengaruh terhadap IPM di provinsi yang ada di pulau Jawa. 

B. Saran 

Bedasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberi saran 

sebagai berikut : 

a. Bagi Pemerintah 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan data lebihdan 

alasan yang lebih kuat tentang adanya sebuah upaya yang dilakukan 
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pemerintah untuk menangani permasalahan pengangguran melalui 

kenijakan-kebijakan pemberdayaan penduduk serta perluasan lapangan 

pekerjaan. Memberikan fasilitas untuk meningkatkan Indeks 

Pembangunan Manusia di Indonesia. 

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai refrensi untuk tembahan dan 

untuk memperkarya kajian-kajian yang akan digunakan sebagai tambahan 

pengetahuan dalam menyelesaikan tugas atau penelitian yang akan datang. 

Selain itu, penelitian in akan menambah kepustakaan di bidang Ekonomi 

Syariah dan dapat dijadukan sebagai bahan bacaan untuk 

menambahwawasan. 

c. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan akan menambah variabel 

penelitian lainnya yang mempunyai pengaruh kuat tidak hanya dua 

variabel saja yaitu Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran sehingga 

penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan hasil penelitian 

yang lebih baik 




