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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis factor-faktor yang 

mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Nusa Tenggara 

Barattahu 2011-2015 yang diukur melalui variabel independen, penulis dapat 

mengambil beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia di provinsi Nusa Tenggara Barat, 

artinya apabila terjadi kenaikan nilai kemiskinan maka akan 

mempengaruhi penurunan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

begitupun sebaliknya apabila kemiskinan menurun maka Indeks 

Pembangunan Manusia akan mengalami peningkatan. Hal ini sesuai 

dengan hipotesis dimana variabel bernilai negatif  dengan nilai 

koefisien sebesar  -0.422848, dengan derajat signifikansi 5 %. Apabila 

kemiskinan mengalami penurunan berarti akan terjadi kenaikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan begitu pula sebaliknya, 

karena dengan berkurangnya kemiskinan di daerah tertentu artinya 

kesejahteraan manusianya meningkat dan layak. 

2. Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di provinsi Nusa Tenggara Barat. Artinya 

apabila mengalami kenaikan nilai PDRB maka mampu meningkatkan 

Indeks Pembanunan Manusia. Hal ini sesuai dengan hipotesis dimana 
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variabel bernilai positif dengan nilai koefisien sebesar 0.808876 

dengan derajat signifikansi 5 %. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa 

indicator perekonomian daerah  yaitu Produk Domestik Regional 

Bruto memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia. 

3. Variabel Upah Minimum Regional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Nusa Tenggara 

Barat. Semakin besar nilai upah minimum maka akan memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadp Indeks Pembangunan Manusia. 

Hal ini sesuai dengan hipotesis dimana variabel bernilai positif dengan 

nilai koefisien sebesar 0.674477 dengan derajat signifikansi sebesar 5 

%. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa peningkatan Upah Minimum 

Regional maka akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diberikan, maka 

dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Kemiskinan adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di suatu daerah, ketika tingkat 

kemiskinan tinggi maka semakin rendah pula tingkat Indeks 

pembangunan manusia daerah tersebut. oleh karenanya pemerintah 

harus turut serta dalam mengatasi kemiskinan dengan memberikan 

pelayanan pendidikan secara gratis dan cuma-Cuma khususnya bagi 

masyarakat miskin. Sehingga kualitas Sumber daya manusia lebih 
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meningkat dan diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di 

suatu daerah.  

2. Membuka peluang bagi para investor untuk melakukan investasi guna 

meningkatkan perekonomian daerah, yang tercermin dari PDRB yang 

riil dan merata 

3. Upah minimum adalah faktor terpenting dalam meningkatkan 

kesejahteraan seseorang. Peningkatan jumlah UMR harus didukung 

dengan infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada agar para investor 

tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.  

 

 


