
 
 

BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengelompokan wilayah tingkat 

partisipasi angkatan kerja berdasarkan pengaruh indikator komposit indeks 

pembangunan manusia adalah sebagai berikut: 

1. Angka harapan hidup dan rata-rata pengeluaran perkapita mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi 

Kalimantan Timur. Rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di 

Provinsi Kalimantan Timur. 

2. Kelompok 1 merupakan kelompok dengan status tingkat pastisipasi angkatan 

kerja yang rendah. Kelompok satu terdiri dari lima kabupaten yakni Paser, Kutai 

Kartanegara, Kutai Barat, Penajam PaserUtara dan Kutai Timur. Kelompok 1 

memiliki karakteristik angka harapan hidup, rata-rata pengeluaran perkapita, 

rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf yang rendah. Kelompok 2 

merupakan kelompok dengan status tingkat pastisipasi angkatan kerja yang 

tinggi. Kelompok satu terdiri dari 3 kota dan 1 kabupaten yakni Kota Balikpapan, 

Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kabupaten Berau. Kelompok 2 memiliki 

karakteristik angka harapan hidup, rata-rata pengeluaran perkapita, rata-rata lama 

sekolah dan angka melek huruf yang tinggi. 

 

6.2. Saran 

Sebagai penutup penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran pada semua 

pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini yang diambil dari perkembangan dan 

pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan 

Timur. 
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1. Agar pemerintah setempat lebih memperhatikan pendidikan formal mayarakat 

miskin yang ada di Provinsi Kalimantan Timur serta meningkatkan keterampilan 

dan keahlian yang disesuaikan dengan sumber daya alam setempat sehingga 

memiliki etos kerja yang tinggi dan produktif dan memiliki daya saing dalam 

memenuhi pasar kerja. 

2. Sebaiknya dalam upaya peningkatan harapan hidup, pendidikan serta kelayakan 

hidup masyarakat dibuat skala prioritas berdasarkan urutan wilayah yang 

memiliki nilai dari indikator komposit indeks pembangunan manusia yang 

rendah. Dimulai dari kelompok yang memiliki nilai angka harapan hidup, 

pengeluaran rata-rata perkapita, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf 

yang rendah, kemudian ke kelompok yang memiliki nilai angka harapan hidup, 

pengeluaran rata-rata perkapita, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf 

yang tinggi.  

3. Pada penelitian ini hanya terbatas pada tingkat kabupaten. Pada penelitian 

selanjutnya sebaiknya lebih spesifik sampai pada tingkat desa agar lebih 

mempermudah para pengambil kebijakan atau pihak-pihak terkait dalam 

memutuskan prioritas peningkatan angkatan kerja. 

4. Metode statistik dalam penelitian ini hanya menggunakan metode 

pengelompokan hierarki. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan 

perbandingan antara metode hierarki dan non hierarki. 


