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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait 

dengan Pengaruh Income Per Kapita, Upah Minimum Regional terhadap 

Human Development Index antar kabupaten di Jawa Timur maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Income Per Kapita (IPK) memberikan pengaruh bersifat positif terhadap 

Human Development Index antar kabupaten di Jawa Timur tahun 2015  

artinya semakin tinggi tingkat (IPK) maka Human Development Index 

juga akan meningkat namun tidak secara langsung. Hal ini bisa terjadi 

karena menyebabkan semakin tinggi angka Income Per Kapita akan 

menyebabkan pengeluaran atau konsumsi masyarakat semakin tinggi 

sehingga menyebabkan tingkat perkembangan manusia ikut meningkat 

pula. 

2. Upah Minimum Regional (UMR) memberikan pengaruh dan siginifikan 

secara statistik terhadap Human Development Index antar kabupaten di 

Jawa Timur tahun 2015. Hal ini mungkin saja terjadi karena ketika UMR 

Tinggi, secara tidak langsung pendapatan seseorang akan meningkat 

sehingga menyebabkan Income Per Kapita suatu negara meningkat yang 

akhirnya menyebabkan peningkatan Indek Perkembangan Manusia. 

Kondisi ini terjadi ketika dalam kondisi stabil.  
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3. Income Per Kapita (IPK) dan Upah Minimum Regional (UMR) secara 

bersama-sama memberikan pengaruh dan siginifikan secara statistik 

terhadap Human Development Index antar kabupaten di Jawa Timur 

tahun 2015. Hal ini terjadi karena kedua variabel ini memang faktor yang 

mengakibatkan angka Index Perkembangan Manusia meningkat. Selain 

itu kedua variabel ini keduanya berhubungan dengan tingkat konsumsi 

masyarakat dalam suatu wilayah. Variabel yang paling dominan diantara 

Income Per Kapita (IPK) dan Upah Minimum Regional (UMR) adalah 

Upah Minimum Regional (UMR). Hal ini nampak pada perbedaan Upah 

Minimum Regional antar Kabupaten di Jawa Timur. Upah Minimum 

Regional yang paling tinggi adalah Surabaya.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Praktisi 

Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bahwa kedua 

varibel memberikan pengaruh terhadap Human Development Index. Hal 

ini bisa dijadikan pertimbangan dalam menimbang Upah Minimum 

Regional dalam suatu wilayah. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan 

dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang 
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akan datang. Selain itu, diharapkan agar pihak kampus lebih menambah 

lagi referensi, baik berupa jurnal atau buku-buku tentang keuangan. 

3. Bagi Penelitian yang Akan Datang 

Bagi penelitian yang akan datang dianjurkan untuk menambah 

lagi variabel makro ekonomi lain seperti a) GDP, b) nilai tukar rupiah,   

c) Undang-Undang terkait variabel.  

 

 

 

 

 

 


