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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2011 

sampai dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat “Pengaruh Antara 

Upah, Bantuan Sosial dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di 

Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini menggunakan analisis data panel yang 

terdiri dari 35 kab/kota Provinsi Jawa Tengah, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Upah memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2011 hingga 

tahun 2015.  

2. Bantuan Sosial memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 hingga 

tahun 2015.  

3. Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah  tahun 2011 

hingga tahun 2015.  

4. Upah, bantuan sosial, dan tingkat pendidikan secara bersama-sama 

mempengaruhi kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah.  
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, implikasi yang 

diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah: 

1. Upah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 

provinsi Jawa Tengah. Artinya tingkat upah yang rendah akan 

meningkatkan kemiskinan. Hal ini dikarenakan upah menjadi alat untuk 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Jika upah yang diterima 

jumlahnya sedikit maka masyarakat akan sulit untuk membeli kebutuhan 

hidupnya. Sehingga banyak masyarakat yang mengalami kesulitan 

ekonomi yang berdampak pada meningkatnya kemiskinan. 

2. Bantuan sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Artinya bantuan sosial berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan. Namun, meningkatnya dana bantuan sosial 

berdampak pada meningkatnya kemiskinan. Hal ini dikarenakan dana 

bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran dan kualitas 

penggunaan bantuan sosial yang dilakukan masyarakat kurang baik. 

3. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Artinya, tingkat pendidikan 

yang rendah akan meningkatkan kemiskinan. Hal ini dikarenakan tingkat 

pendidikan menjadi akses untuk medapatkan pekerjaan.  
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C. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh hasilnya, maka 

peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah provinsi hendakya meningkatkan upah sesuai dengan harga 

kebutuhan barang/jasa yang berlaku di wilayah tersebut. Mengingat upah 

di provinsi Jawa Tengah paling rendah dibandingkan provinsi lainnya di 

pulau Jawa. 

2. Pemerintah provinsi sebaiknya mengawasi pengalokasian dana yang 

diberikan kepada masayarakat sehingga dana tepat sasaran dan 

memfokuskan pemberian dana untuk masyarakat dalam usia tidak 

produktif sedangkan untuk masyarakat dalam usia produktif diberikan 

pemberdayaan agar masyarakat usia produktif dapat mengembangkan 

potensinya. 

3. Pemerintah provinsi sebaiknya menaikkan tingkat pendidikan melalui 

pembebasan dana sekolah dan pemberian perlengkapan sekolah secara 

gratis untuk masyarakat kurang mampu, serta membangun atau 

memperbaiki fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, dan akses jalan 

menuju sekolah. 

 


