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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan sector utama 

terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan IPM di SWP Madiun dan sekitarnya 

tahun 2003-2012.  Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada pembahasan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di SWP Madiun dan 

sekitarnya adalah pertumbuhan sector perdagangan hotel dan restoran. Sedangkan 

variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan 

pengangguran terbuka adalah pertumbuhan sector pertanian. Hasil estimasi 

pengaruh pertumbuhan sektor pertanian dan perdagangan, hotel, dan restoran 

terhadap IPM menunjukkan variabel pertumbuhan sector perdagangan hotel dan 

restoran dan variabel pertumbuhan sector pertanian berpengaruh signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia di SWP Madiun dan sekitarnya. 

2. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan berlawanan antara 

pertumbuhan sector utama dan tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran 

terbuka di SWP Madiun dan sekitarnya. Atau dengan kata lain apabila terdapat 

kenaikan satu satuan unit pada variabel pertumbuhan sector utama maka secara 

rata-rata akan menurunkan satu satuan unit dari variabel tingkat kemiskinan dan 

tingkat pengangguran terbuka. Hasil estimasi pengaruh pertumbuhan sektor utama  

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah atau positif antara 

pertumbuhan sector utama dengan IPM di SWP Madiun dan sekitarnya. Dengan 

kata lain peningkatan satu satuan unit pada variabel pertumbuhan sector utama 
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secara rata-rata akan meningkatkan satu satuan variabel IPM dengan menganggap 

variabel lain adalah konstan.  

 

5.2 Saran 

Dari hasil hasil temuan penelitian, maka beberapa implikasi terhadap kebijakan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian tidak mampu menekan jumlah 

penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Sehingga dengan demikian dalam 

upaya penanggulangi pengangguran dan kemiskinan di daerah adalah adanya 

rangsangan ekonomi berupa terjangkaunya harga sarana produksi, harga jual, 

serta penggunaan teknologi dan saearan penganganan pasca panen. Selain 

bertumpu pada rangsangan ekonomi adanya perbaikan saluran tersier dan 

peningkatan subsidi input pertanian oleh pemerintah sehingga dapat secara 

efektif menjangkau kebutuhan khususnya pertanian. Strategi pengentasan 

kemiskinan di pedesaan harus dikaitkan dengan peningkatan usaha ekonomi 

produktif dan perbaikan infrastruktur pertanian di pedesaan. Adanya pembinaan 

usaha tani padat modal yang digalang oleh suatu koperasi nasional di bawah 

pengelolaan negara diharapkan dapat memperbaiki sistim kelembagaan 

sehingga akan menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan 

yang pro kemiskinan merupakan cara untuk dapat menghasilkan output yang 

signifikan antara pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan melalui penyerapan 

tenaga kerja yang lebih banyak. Pertumbuhan yang pro kemiskinan sudah 

seharusnya menggunakan pendekatan yang berfokus kepada keyakinan bahwa 

orang-orang miskin harus mendapat keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. 

2. Pertumbuhan ekonomi justru merupakan sarana utama bagi pembangunan 

manusia, terutama pertumbuhan ekonomi yang merata secara sektoral dan 

kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja. Hubungan yang tidak otomatis ini 
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sesungguhnya merupakan tantangan bagi pelaksanaan pemerintah untuk 

merancang kebijakan yang mantap sehingga hubungan keduanya bersifat saling 

memperkuat. 

3. Sektor utama sangat perlu mendapat dorongan, dikembangkan, dan disinergikan 

dengan sektor utama lainnya yang terkait. Hal ini berhubungan dengan sebuah 

sektor dikatakan bersinergi apabila pertumbuhan salah satu sektor utama akan 

mendorong sektor lain untuk tumbuh. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai 

dengan teori Horrod-Domar menyebutkan bahwa dalam meningkatkan kualitas 

pertumbuhan ekonomi wilayah harus adanya usaha untuk mendorong kinerja 

sektor utama secara bersama-sama, karena apabila semua sektor berkemabnga 

secara seimbang, kenaikan produksi suatu sektor akan mampu diserap oleh 

sektor lainnya. Dengan adanya langkah ini maka akan mempercepat 

pertumbuhan ekonomi wilayah 

 

 


