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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2006 

sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara 

pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terhadap 

ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan analisis data 

panel yang terdiri dari 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta pada tahun 

2006 sampai 2013. 

2. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta tahun 2006 sampai 2013. 

3. Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta tahun 2006 sampai 2013.  

4. Pertumbuhan ekonomi, Tingkat pendidikan, dan Tingkat pengangguran 

bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di DKI 

Jakarta.  
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B. Implikasi  

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, implikasinya adalah 

sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan 

pendapatan di DKI Jakarta. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan 

menurunkan ketimpangan pendapatan. Apabila tingkat ketimpangan 

pendapatan turun maka akan memperkecil gap pendapatan antara yang 

memiliki pendapatan tinggi dengan yang berpendapatan rendah. dan 

kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat. 

2. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap ketimpangan 

pendapatan di DKI Jakarta. Meningkatnya tingkat pendidikan akan 

meningkatkan ketimpangan pendapatan. Tingkat pendidikan akan 

menyebabkan semakin tinggi gap pendapatan antara yang tamat sekolah di 

tingkat universitas yang biasanya berpendapatan tinggi dengan yang hanya 

tamat sekolah menengah yang biasanya berpendapatan rendah. 

3. Tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan 

pendapatan di DKI Jakarta. Meningkatnya tingkat pengangguran akan 

meningkatkan ketimpangan pendapatan. Dengan meningkatnya angka 

pengangguran yang semakin tinggi akan menyebabkan semakin besarnya gap 

antara yang berpendapatan tinggi dengan orang yang menganggur atau tidak 

memiliki pendapatan. 
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C. SARAN 

Setelah mengadakan penelitian dan memperoleh hasilnya, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut : 

1. Sebaiknya pemerintah lebih merata melakukan pembangunan di DKI Jakarta. 

Pembangunan dikembangkan sesuai potensi yang dimiliki daerah tersebut 

sehingga daerah-daerah tersebut memiliki produk yang dapat diandalkan dan 

dapat menjamin kelangsungan produk tersebut sehingga ketimpangan antara 

daerah dan antar penduduk dapat ditekan. Dengan meratanya pembangunan, 

pendapatan perkapita juga akan terkena imbasnya sehingga ketimpangan 

pendapatan di DKI Jakarta akan turun,  

2. Menyediakan sekolah gratis yang didukung dengan tenaga pengajar yang 

berkualitas dari tingkat SD sampai dengan SMA dan juga Perguruan Tinggi. 

Dengan adanya sekolah gratis akan memeratakan pendidikan seluruh 

masyarakat di DKI Jakarta sehingga memeratakan pula pendapatan dan  

ketimpangan pendapatan juga akan menurun. 

3. Sebaiknya pemerintah lebih banyak membuka lapangan pekerjaan baru yang 

menyerap banyak tenaga kerja, disamping meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia melalui program pendidikan memudahkan kebijakan regulasi tentang 

investasi sehingga memacu investor untuk membuka lapangan kerja baru. 

Selain itu, Pemerintah juga melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada 

masyarakat untuk berwirausaha secara mandiri dengan memberikan kredit 

usaha dengan tanpa bunga atau dengan bunga ringan, memberikan pendidikan 

dan pelatihan yang sesuai dengan keahlian penduduk serta menjamin 
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pemasaran produk yang dihasilkan. Dengan banyaknya tenaga kerja yang 

terserap akan menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan 

pendapatan masyarakat serta menurunkan ketimpangan pendapatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


