
BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil dan analisis, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut :  

1. Variabel total tenaga kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Klaten dalam 

kurun waktu 2001-2015.Dengan arti kata, apabila total 

tenaga kerja meningkat maka akan meningkatkan output 

perusahaan. Ketika output perusahaan meningkat dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan PDRB di Kabupaten 

Klaten.  

2. Variabel tingkat inflasi sesuai dengan hipotesis penelitian. 

Variabel tingkat inflasi tidak signifikan terhadap PDRB di 

Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten merupakan daerah 

yang terdapat banyak industri kecil. Dimana industri kecil 

juga banyak menyerap tenaga kerja. Inflasi tidak 

berpengaruh terhadap industri kecil. Jadi kalau tidak 

berpengaruh maka tidak berpengaruh juga terhadap 

PDRB di Kabupaten Klaten..  

3. Variabel jumlah industri  sesuai dengan hipotesis yaitu 

berpengaruh terhadap PDRB di Kabupaten Klaten. 



Industri-industri yang ada di Kabupaten Klaten lebih 

banyak menyerap tenaga kerja. Sehingga masyarakat 

lebih memilih bekerja daripada menganggur. Ketika 

tenaga kerja meningkat maka jumlah produksi akan 

meningkat, peningkatan jumlah produksi suatu perushan 

dapat meningkatkan pendapatan. Pendapatan perusahaan 

yang tinggi akan berpengaruh terhadap PDRB di 

Kabupaten Klaten. 

4. Variabel PMDN sesuai dengan hipotesis yaitu 

berpengaruh terhadap PDRB di Kabupaten Klaten. 

Dikarenkan PMDN adalah salah satu bagian dari 

investasi. Dimana jika semakin tinggi PMDN maka 

banyak industry akan dibangun. Jika jumlah industry 

semakin banyak maka penyerapan tenaga kerja juga 

semakin banyak. Jika penyerapan semakin banyak maka 

PDRB juga semakin meningkat. 

5.2 Implikasi  

Ada beberapa implikasi yang diperoleh dari penelitian ini, 

yaitu : 

1. Bagi pemerintah, Kabupaten Klaten merupakan daerah 

yang terdapat banyak industri, industri tersebut seperti 

industri batik dan bulu mata palsu yang bekerjanya 

mengutamakan skill. Sehingga peran pemerintah dalam 



meningkatkan produktivitas tenaga kerja yaitu 

memberikan pelatihan khususnya bagi masyarakat yang 

tidak sekolah maupun tidak lulus sekolah agar 

mempunyai keahlian dan ketrampilan. Dengan 

produktivitas tenaga kerja yang meningkat dapat 

meningkatkan output perusahaan yang akan berpengaruh 

terhadap PDRB. PDRB yang tinggi akan berpengaruh 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Klaten. 

2. Bagi pemerintah, sebaiknya lebih memperhatikan 

industri-industri kecil yang ada di Kabupaten Klaten. 

Karen di Kabupaten Klaten banyak memiliki industri-

industri kecil yang menyerap tenaga kerja.  

3. Bagi pemerintah, lebih memberikan perhatian terhadap 

tenaga kerja yang bekerja di industri-industri rumahan. 

Karena peran industri rumahan maupun industri kecil 

juga berperan penting dalam meningkatkan PDRB di 

Kabupaten Klaten. 

4. Bagi pemerintah, lebih memerhatikan Penanaman modal 

dalam negeri yang dimana PMDN adalah salah satu 

bentuk investasi yang bertujuan untuk meningkatkan 

jumlah-jumlah industry yang ada dan dapat 

menyebabkan peningkatan PDRB kedepannya. 


