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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan adalah tentang “Pengaruh Tingkat 

Pendidikan Perguruan Tinggi dan Pengeluaran Pemerintah Sektor 

Pendidikan terhadap Kemiskinan di Jawa Barat pada Tahun 2011-2015 di 

6 kabupaten dan 4 kota ”. Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah lima tahun, yaitu dari tahun 2011 – 2015. Teknik Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda 

dengan menggunakan data panel. Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil 

penelitian tersebut: 

1. Tingkat Pendidikan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap 

kemiskinan di Jawa Barat pada Tahun 2011 – 2015 pada 6 

kabupaten dan 4 kota. 

2. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan secara signifikan 

berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Barat 

pada tahun 2011 – 2015 pada 6 kabupaten dan 4 kota. 

3. Tingkat Pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan 

secara simultan mempunyai hubungan negatif signifikan. 

Pendidikan dan pengeluaran pemerintah secara parsial keduanya 
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negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Barat 

pada Tahun 2011 – 2015 di 6 kabupaten dan 4 kota. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, terdapat 

implikasi sebagai berikut: 

1. Secara parsial apabila tingkat Pendidikan meningkat , maka jumlah 

kemiskinan akan menurun, sebaliknya jika tingkat Pendidikan 

menurun maka kemiskinan meningkat 

2. Secara parsial apabila pengeluaran pemerintah meningkat maka 

kemiskinan menurun , sebaliknya jika pengeluaran pemerintah 

menurun maka kemiskinan akan meningkat. 

3. Secara simultan apabila tingkat pendidikan dan pengeluaran 

pemerintah sektor Pendidikan meningkat , maka jumlah kemiskinan 

di Jawa Barat akan menurun , begitu pula sebaliknya. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk memberantas kemiskinan pemerintah seharusnya 

menggunakan anggaran belanja Pendidikan secara tepat dan akurat. 

Serta memberikan pelatihan – pelatihan khusus untuk 

meningkatkan keterampilan 
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2. Untuk mengurangi kemiskinan diharapkan adanya upaya 

peningkatan mutu Pendidikan di tiap tiap kabupaten dan kota agar 

tingkat Pendidikan masyarakat Jawa Barat meningkat dan 

memberantas kemiskinan 

3. Untuk mengurangi jumlah kemiskinan diharapkan adayanya upaya 

peningkatan Pendidikan dan pengeluaran pemerintah secara tepat 

sasaran dengan Melakukan pelatihan khususnya bagi daerah yang 

memiliki tingkat pendidikan rendah untuk memunculkan dan 

meningkatkan keterampilan dan kreatifitas. 


