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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut: 

1. PDRB perkapita pada provinsi seluruh Indoensia berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap jumlah pengangguran. Artinya apabila terjadi 

PDRB perkapita suatu daerah mengalami peningkatan maka jumlah 

pengangguran akan mengalami penurunan dan sebaliknya, jika PDRB 

perkapita mengalami penurunan maka jumlah pengangguran akan 

meningkat.. 

2. Tingkat Investasi berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran di 

Indonesia. Artinya apabila terjadi tingkat investasi suatu daerah 

mengalami peningkatan maka jumlah pengangguran akan mengalami 

penurunan dan sebaliknya, jika tingkat investasi mengalami penurunan 

maka jumlah pengangguranan akan meningkat. 

3. UMR atau tingkat upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

jumlah pengangguran di Indonesia.   

Artinya apabila terjadi UMR suatu daerah mengalami peningkatan maka 

jumlah pengangguran akan mengalami peningkatan dan sebaliknya, jika 

UMR mengalami penurunan maka jumlah pengangguranan akan 

penurunan. 
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5.2  Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu: 

1. Bagi pemerintah provinsi di seluruh Indonesia hendaknya mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau meningkatan PDRB perkapita, 

karena PDRB yang tinggi berarti kesejahteraan masayarakat meningkat. 

Karena itu pemerintah diharapkan mampu untuk dapat lebih 

memaksimalkan sektor yang menjadi keunggulan masing-masing provinsi 

terutama sektor industri dengan lebih mengoptimalkan sektor tersebut 

tenaga kerja dapat terserap lebih banyak dan tentunya akan mengurangi 

jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Salah satu cara yang bisa 

dilakukan adalah dengan menambah jumlah investasi di sektor industri ini. 

Semakin besar investasi di sektor industri maka akan membuat sektor 

tersebut tumbuh. Sektor tersebut dikatakan tumbuh apabila produksi 

barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Terjadinya 

pertumbuhan tersebut dari sisi produksi akan memerlukan tenaga kerja 

produksi.   

2. Upah minimum yang naik setiap tahunnya tentu akan memberatkan 

pengusaha, jika tidak diimbangi oleh produktivitas dari pegawai atau pun 

buruh. Sehingga pabrik akan mengurangi pegawai atau pun buruh agar 

dapat mengurangi beban biaya produksi. Karena itu pemerintah provinsi se 

Indonesia diharapkan lebih mendukung program berwirausaha. 

3. Dalam hal investasi pemerintah diharapkan mampu menarik para investor 

untuk menanam modal karena ketersediaan lapangan pekerjaan 
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dipengaruhi oleh investasi dan juga pemerintah harus lebih tegas mengenai 

peraturan pemerintah mengenai penggunaan mesin dalam proses produksi, 

agar lebih menggunakan tenaga manusia kecuali diluar kemampuan 

manusia agar tenaga kerja dapat lebih terserap secara maksimal. Cara yang 

bisa dilakukan untuk menciptakan suasana investasi yang kondusif adalah 

(1) meningkatkan pelayanan perijinan daerah melalui sistem pelayanan 

tunggal atas ijin-ijin lokasi dan pembebasan hak atau pembelian tanah. (2) 

Penyediaan data potensi masing-masing provinsi dalam bentuk profil 

investasi serta profil proyek. (3) Penyediaan lokasi wilayah atau kawasan 

industri untuk memudahkan perencanaan dan penyediaan prasarana atau 

upaya pengendalian pencemaran limbah. (4) Penyediaan sarana dan 

prasarana fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan investor. (5) pemerintah dapat 

membuat kebijakan yang meringankan beban pajak bagi investor yang 

ingin menanamankan modalnya dengan tenaga manusia sebagai proses 

produksi. 

 

 

 

 

  


