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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Variabel pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan 

pendapatan di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan tingkat pengangguran sudah 

dapat dikendalikan melalui program-program pemerintah yang dapat 

membantu masyarakat untuk berwirausaha dan pelatihan kerja, sehingga 

masyarakat di Pulau Jawa mampu mendapatkan pekerjaan dan membuka 

lapangan kerja, sehingga tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan di 

Pulau Jawa. 

b. Variabel kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan 

pendapatan di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan kenaikan harga komoditas 

pangan dan energi sehingga terjadi penurunan daya beli yang dialami oleh 

penduduk miskin, kemampuan masyarakat tidak sama sehingga dapat 

menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Hal ini tidak terlepas dari 

program dan kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan berupa 

bantuan sosial. Program ini memberikan dampak positif namun belum 

memberikan angka yang bisa dibilang drastic karena data penerima bantuan 

yang tidak akurat sehingga orang yang berhak menerima bantuan tersebut tidak 

mendapatkannya. 

c. Variabel indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Dari sini kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pendidikan perlu ditumbuhkan, karena 

pendidikan itu sendiri merupakan human capital investment sehingga kualitas 

SDM semakin baik. Selain menjadi perhatian pemerintah untuk terus 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dari berbagai sector seperti 

pendidikan, Kesehatan, pendapatan per kapita, disisi lain juga harus ada 
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pengawasan dari pemerintah pusat dan masyarakat agar terwujud IPM yang 

berkualitas sehingga dapat menurunkan ketimpangan pendapatan yang 

nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan 

masyarakat. 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

a. Saran Teoritis 

1) Diharapkan bagi peneliti berikutnya agar memperluas penelitian ini 

dengan mencari variabel lain yang menjadi faktor pemicu ketimpangan 

pendapatan di Pulau Jawa, agar penelitian ini lebih berkembang lagi dan 

diperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa 

2) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah literatur-literatur 

mengenai variabel-variabel bebas lainnya seperti PDRB, pengerluaran 

pemerintah dan jumlah penduduk yang lebih mempengaruhi ketimpangan 

pendapatan serta memperluas wilayah penelitian dengan rentang waktu 

yang lebih panjang sehigga menghasilkan penelitian yang bervariasi dan 

lebih baik lagi. 

b. Saran Praktis 

1) Pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunannya agar 

memprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal dan daerah 

berkembang cepat tapi tidak maju.  

2) Pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur agar lebih merata dan 

menyebabkan pusat-pusat pertumbuhan dan investasi 

3) Pemerintah memperluas lapangan pekerjaan untuk sumber daya manusia 

yang berdaya saing rendah sehingga mendapatkan pekerjaan dan 

memperoleh pendapatan sehingga tidak adanya pengangguran yang 

menyebabkan kemiskinan. 
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