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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

Didasarkan pada hasil analisis serta pembahasan, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Tidak adanya pengaruh antara penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat 

kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi disebabkan potensi dari 

provinsi-provinsi yang ada masih belum dimaksimalkan seperti halnya sektor 

industri, dikarenakan mayoritas masyarakatnya masih bergantung pada sektor 

pertanian. 

b. Terdapat pengaruh negatif antara indeks pembangunan manusia terhadap 

tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi, hal ini diartikan 

bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia berdampak pada 

penurunan kemiskinan. Hal ini terlihat melalui program-program yang telah 

dilaksanakan di masing-masing provinsi terkait peningkatan kualitas 

pendidikan, kesehatan, serta daya belinya. 

c. Terdapat pengaruh positif antara PDRB perkapita terhadap tingkat 

kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi dikarenakan peningkatan 

pendapatan ini tidak merata di seluruh wilayah dan hanya kelompok tertentu 

yang memperoleh peningkatannya. Ketidakmerataan ini tercermin dari data 

PDRB perkapita terdapat kesenjangan antara Provinsi Sulawesi Selatan dan 

Provinsi Gorontalo.  

V.2 Saran 

Terdapat saran yang disampaikan sebagai berikut : 

V.2.1 Saran Teoritis 

a. Bagi penelitian di masa yang akan datang, sebaiknya variabel bebas agar 

ditambahkan atau diubah supaya diketahui faktor lain yang dapat berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan. 
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b. Bagi penelitian di masa yang akan datang, cakupan sampel yang digunakan 

sebaiknya yang luas lebih dari ini serta periode waktu yang lebih panjang 

supaya hasil yang diperoleh dapat memberikan pengaruh yang lebih baik bagi 

penelitian yang dilakukan. 

c. Dalam melakukan penelitian, agar memperbanyak referensi atau bahan bacaan 

yang berkaitan dengan variabel yang dipakai pada penelitian untuk menjadi 

bahan acuan dalam penyusunan penelitian. 

V.2.2 Saran Praktis 

a. Diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan seluruh potensi yang ada 

di provinsi terkait agar lapangan pekerjaan yang tersedia juga sejalan dengan 

kemampuan sumber daya manusia yang ada supaya tingkat kemiskinan 

provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi dapat diturunkan. 

b. Diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan pemerataan pendapatan 

sehingga pendapatan akan dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, tidak 

hanya kelompok tertentu.


