
71 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI,DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta 

tujuan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 

1. Kapasitas fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Indonesia. Artinya terdapat pengaruh yang terbalik 

dikarenakan semakin besar kapasitas fiskal, semakin mandiri sebuah 

pemerintah provinsi dalam membiayai program pembangunan, maka 

potensi terjadinya kemiskinan di Indonesia semakin kecil. 

2. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Indonesia. Artinya terdapat pengaruh yang terbalik yang 

dikarenakan apabila semakin besar pengeluaran pemerintah yang 

dialokasikan dan diarahkan pada aktivitas yang terjadi dalam 

masyarakat yang mempengaruhi kesejahteraan publik, maka potensi 

terjadinya kemiskinan di Indonesia semakin kecil. 

3. Kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Sehingga 

terdapat pengaruh yang searah antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh antara kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah terhadap 

kemiskinan di Indonesia. Maka, peneliti dapat memberikan beberapa implikasi 

terhadap pihak-pihak terkait. Implikasi tersebut diantaranya yaitu: 

1. Kapasitas fiskal memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di 

Indonesia. Meningkatnya kapasitas fiskal akan turut mengurangi 

kemiskinan. Pemerintah provinsi dapat secara mandiri untuk 

membiayai seluruh program pembangunan untuk meningkatkan 

kesejahteraan publik dengan meminimalisir jumlah hutang atau tidak 

ketergantungan terhadap hutang. Sehingga diharapkan mampu untuk 

melakukan pembangunan kesejahteraan lebih optimal dalam 

menurunkan jumlah kemiskinan. 

2. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Indonesia. Meningkatnya pengeluaran 

pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan seperti subsidi, 

bantuan kesehatan, bantuan pendidikan dan sebagainya yang mampu 

membangun kualitas sumber daya manusia, telah memberikan 

sumbangsih dalam menurunkan jumlah kemiskinan yang terjadi. 

3. Kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Untuk itu, 

pelaksanaannya harus secara bersama-sama. Karena kedua variabel ini 

jika dilaksanakan secara bersamaan, akan menghasilkan multiplier 
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effect yang sangat baik. Meningkat jumlah pengeluaran pemerintah 

yang dialokasikan dengan baik, akan dibarengi dengan kemampuan 

pemerintah provinsi dalam kemandirian untuk mampu membiayai 

secara mandiri program yang direncanakan. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran guna menyempurnakan penelitian selanjutnya. 

Berikut merupakan saran yang peneliti berikan: 

1. Pemerintah daerah khususnya provinsi, disarankan agar mampu 

memperbesar kapasitas fiskal daerahnya dengan mengoptimalkan 

sumber daya yang ada di daerah sesuai dengan kearifan lokal agar dapat 

meningkatkan pendapatan daerah yang lebih besar agar mampu 

meningkatkan kemandirian dalam membiayai program pembangunan. 

2. Pemerintah daerah disarankan agar memperbesar pengeluaran 

pemerintah untuk memberikan subsidi, memberikan stimulus padat 

karya pada masyarakat lokal, membangun infrastruktur, pemerataan 

pendidikan dan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat agar terangkat dari jeratan kemiskinan. 


