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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka 

dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di 

Provinsi Sumatera Utara, dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil uji regresi ternyata memiliki nilai  sig = 0,0012 

< 0,05, karena nilai sign kurang dari 0,05 berarti ada pengaruh positif dan 

signifikan. Dengan demikian hipotesis terbukti. 

2. Pengaruh jumlah persentase indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap 

jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara, dapat dikatakan 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji 

parsial untuk penduduk miskin memiliki nilai sig = 0.4837  > 0,05 berarti 

tidak berpengaruh. Dengan demikian hipotesis tidak terbukti. 

3.  Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap jumlah 

penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara, dapat dikatakan berpengaruh 

positif dan tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial untuk 

penduduk miskin memiliki nilai sig = 0.5356 > 0,05 berarti tidak 

berpengaruh. Dengan demikian hipotesis tidak terbukti. 

4. Besarnya nilai koefiasien variabel-variabel yang menjelaskan variabel jumlah 

penduduk miskin, yang terbesar adalah variabel pertumbuhan ekonomi,  

tingkat pengangguran terbuka dan variabel indeks pembangunan manusia. 
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5.2. Saran 

1. Selayaknya pembangunan tidak lagi diletakkan pada kekuatan sumber daya 

alam (natural resources based), tetapi pada kekuatan sumber daya manusia 

(human resources based). Yaitu dengan meletakkan skala prioritas 

pembangunan kepada pembangunan manusia, karena pada akhirnya 

pembangunan manusia yang berhasil akan bermuara pada menurunkan angka 

penduduk miskin. 

2. Pemerintah perlu memperhatikan masalah pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-

hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia baik semua orang, perempuan 

maupun laki-laki harus diberdayakan. 

3. Baik Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar lebih meningkatkan 

kualitas manusia baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, 

serta bidang lain yang lebih meningkatkan sumber daya manusia. 

4. Baik pihak pemerintah maupun instansi lain beserta seluruh elemen 

masyarakat agar turut serta baik berupa pemikiran, ide maupun anggaran 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga jumlah 

penduduk miskin di Sumatera Utara akan berkurang. 

 

 

 


