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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bisa dilihat bahwa tingkat 

kemiskinan, jumlah penduduk, dan pengangguran di Sembilan Kota Provinsi Jawa 

Timur pada tahun 2012-2016 dilihat darinilai maximum tingkat kemiskinan adalah 

Kota Probolinggo sebesar 10,92 persen pada tahun 2012 sedangkan tingkat 

kemiskinan terendah dilihat dari nilai minimum adalah Kota Malang sebesar 4,33 

persen pada tahun 2016. Sedangkan untuk data jumlah pnduduk sendiri untuk jumlah 

penduduk tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar 2.848.583 jiwa pada tahun 2016 

dan jumlah penduduk terendah berada pada Kota Mojokerto sebesar 1.21.517 jiwa 

pada tahun 2012. Dan untuk data tingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah Kota 

Madiun sebesar 10.62 persen pada tahun 2012 dan tingkat pengangguran terendah 

adalah Kota Batu yaitu sebesar 2.30 persen pada tahun 2012. 

Dari hasil analisis pengaruh jumlah penduduk dan tingkat pengangguran 

terhadap tingkat kemiskinan di Sembilan Kota Provinsi Jawa Timur, Jumlah 

penduduk dan tingkat pengangguran berpengaruh berpengaruh negative signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan. Dengan nilai koefisien  determinasi (R2) menunjukkan 

sebesar 0,154253 atau 15,42 % variabel jumlah penduduk dan tingkat Pengangguran 

terbuka dapat menjelaskan tingkat kemiskinan di Sembilan kota di provinsi jawa 

timur, sedangkan 84,58% sisanya dijelaskan oleh variabel lain.  
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B.  Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya menggunakan 2 variabel yang 

digunakan sedangkan masih banyak factor-faktor lain yang memengaruhi tigkat 

kemiskinan, tahun yang digunakan dalam penelitian ini hanya 5 tahun, hal ini 

karenakan keterbatasan akses data dalam penelitian ini. Selain itu setelah pengujian 

dari hasil yang telah diperoleh pada penelitian ini tidak sesuai dengan dengan teori 

yang dikemukakan oleh para ahli secara umum dan hanya beberapa teori saja dan 

hasil penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian ini sehingga peneliti kurang 

mampu menginterpretasikan hasil dari penelitian ini dikarnakan kurangnya teori dan 

hasil penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian ini sebagai acuan atau 

referensi dalam penelitian ini. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang telah 

dikemukakan diatas dapat diajukan beberpa saran, yaitu : Pertama, Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur khususnya Pemerintah Kota diprovinsi Jawa Timur untuk 

memprioritaskan kebijakan dalam mengurangi kemiskinan dengan cara memperbaiki 

atau menyempurnakan program perlindungan social, peningkatan akses masyarakat 

miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pembangunan yang 

inklusif serta memberi kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi pertumbuhan 

penduduk yang tinggi dengan menggalakkan program tranmigrasi, pemerataan 

lapangan kerja, menekan pertumbuhan pendudukdengan program yang ideal, 

membuat undang-undang yang menetapkan usia minimal menikah, dan 
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memberlakukan tariff yang tinggi bagi para imigran. Kedua, untuk mengurangi 

tingkat kemiskinan maka pengangguran perlu diatasi dan kurangi dengan cara 

perluasan dalam penciptaan lapangan kerja dan UMKM di wilayah-wilayah yang 

mengalami banyak pengangguran, peningkatan investasi melalui pendirian usaha-

usaha baru yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja serta pengembangan pada 

kawasan yang tertinggal dengan membangun fasilitas transportasi, komunikasi, dan 

membuka lapangan kerja diberbagai jeniss dan tingkatan. 
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