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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh beberapa hasil perhitungan 

sebagai berikut: 

1. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2006 

sampai dengan 2010 

2. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap Kemiskinan  di Indonesia pada tahun 2006 

sampai dengan 2010 

3. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan 

berpengaruh negatif dan signifikan secara bersama-sama terhadap 

kemiskinan di Indonesia pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 

4. Seluruh variabel independen mampu menjelaskan keragaman nilai 

pada variabel kemiskinan sebesar 82,24 persen sedangkan sisanya 

17,76 persen  dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang berada diluar 

model penelitian. 
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B. Implikasi 

Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan 

kesejahteraan rakyatnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah 

penduduk yang besar. Dengan jumlah penduduk yang miskin tinggi pula. Untuk 

mengurangi hal itu salah satunya dapat diwujudkan dari investasi pemerintah pada 

sektor publik, yakni sektor pendidikan dan sektor kesehatan. 

Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah berserta instansi-instansi terkait dapat saling bekerja sama 

untuk mengatasi masalah yang terjadi berkaitan dengan kemiskinan. Dewasa ini, 

makin kuat kebutuhan bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah untuk makin 

menaruh perhatian pada pengeluaran sosial tersebut yang komponen utamanya 

adalah pengeluaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan dalam pengeluaran 

pembangunan. 

Dalam format anggaran pemerintah Indonesia, pengeluaran untuk 

pendidikan ini mencakup sektor pendidikan dan kebudayaan nasional, pemuda 

dan olah raga, agama, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk 

bidang kesehatan mencakup sektor tenaga kerja, kependudukan dan keluarga 

sejahtera, serta kesehatan, kesejahteraan sosial, peran wanita, anak dan remaja. 

Dalam kurun waktu 2006-2010, pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial telah 

mengalami peningkatan yang cukup berarti. Dengan demikian semakin tingginya 

perhatian pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari 

semakin meningkatnya pengeluaran sosial di bidang pendidikan dan kesehatan 
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dari tahun ke tahun, maka diharapkan kondisi masyarakat yang miskin dapat 

dikurangi. 

 

C. Saran  

1. Berdasarkan implikasi dari penelitian, maka peneliti memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

a. Pemerintah selaku pemegang kendali roda pemerintahan harus mampu 

menciptakan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya dengan 

meningkatkan anggaran dibidang sosial yakni bidang pendidikan dan 

kesehatan, serta melakukan perbaikan dan pembenahan untuk 

mengurangi kemiskinan.  

b. Pemerintah dalam hal ini harus melakukan perbaikan dan pembenahan 

pada kelembagaan-kelembagaan nasional yang ada dan terkait dengan 

kemiskinan, sehingga terbentuk kelembagan nasional yang handal dan 

kelembagaan regional/ internasional yang terintegrasi dengan baik. 

c. Dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan karena 

data yang digunakan masih kurang mewakili variabel-variabel yang 

digunakan oleh peneliti. Hal ini dikarenakan data yang diinginkan 

seringkali tidak tersedia. Oleh karena itu penulis mengharapkan 

penelitian selanjutnya lebih memperluas data cakupannya.  


