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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

5.1 KESIMPULAN 

 Dari hasil analisis data penelitian tentang pengaruh Upah, Investasi, dan 

PDRB di Kota Yogyakarta terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta 

pada tahun 2000-2014 dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil analisis mengenai pengaruh Upah terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja di Kota Yogyakarta menunjukkan hubungan negatif dan signifikan 

dan dapat disimpulkan pengaruh Upah terhadap permintaan penyerapan 

tenaga kerja bersifat inelastis. Koefisien yang negatif ini dimaksudkan 

apabila upah meningkat maka hal tersebut juga menjadi potensi untuk 

menurunkan penyerapan tenaga kerja Tenaga kerja masih mempunyai 

produktivitas yang rendah terjadi pada sektor primer seperti pertanian. 

Sektor sekunder mempunyai penyerapan tenaga kerja yang rendah tetapi 

produktivitasnya sangat tinggi. Oleh karena itu upah akan berdampak 

berkurangnya penggunaan tenaga kerja di Kota Yogyakarta.  

2. Hasil analisis mengenai pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja di Kota Yogyakarta menunjukkan hubungan positif dan signifikan 

dan dapat disimpulkan bahwa pengaruh PDRB terhadap permintaan 

penyerapan tenaga kerja bersifat elastis. Koefisien positif ini dimaksudkan 

apabila upah meningkat maka hal tersebut juga menjadi potensi untuk 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh sektor 
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jasa dan sektor industri di Kota Yogyakarta. Pertumbuhan PDRB dua 

sektor ini bergerak searah terhadap penyerapan tenaga kerja.  

3. Hasil analisis mengenai pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja di Kota Yogyakarta menunjukkan hubungan yang negatif dan 

signifikan. Dapat disimpulkan pengaruh Investasi terhadap permintaan 

penyerapan tenaga kerja bersifat inelastis. Penyebabnya adalah Investasi di 

Kota Yogyakarta tidak sebesar investasi ibu kota lainya. UKM di Kota 

Yogyakarta lebih berperan strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan 

penyerapan tenaga kerja, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir angka 

pertumbuhan sebesar 2,18% atau menjadi 11.909 unit di tahun 2008. 

Kemudian terlihat dari kinerja kota Yogyakarta pada tahun 2010 tercatat 

angka pertumbuhan yang sangat besar yaitu sekitar 4,92%. Pada sisi lain 

data kredit pinjaman di Kota Yogyakarta menurut sektor ekonomi pada 4 

tahun terakhir proporsi terbesar pada salah satu sektor ekonomi padat 

modal diperoleh dari data Perdagangan, Hotel, Restaurant tahun 2011 

sebesar 1.630.049, 2012 sebesar 2.119.620, tahun 2013 sebesar 2.931.187 

dan tahun 2014 sebesar 3.823.999 dibandingkan sektor ekonomi padat 

karya dari industri pengolahan tahun 2011 sebesar 364.221, tahun 2012 

sebesar 429.962, tahun 2013 sebesar 535.153 dan tahun 2014 sebesar 

600.205. Hal tersebut membuktikan bahwa investasi di Kota Yogyakarta 

lebih menggulkan padat modal dibandingkan padat karya yang mana akan 

mengurangi daya serap tenaga kerjanya. 
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5.2 IMPLIKASI 

Berikut ini beberapa implikasi yang diperoleh dari penelitian, yaitu : 

1. Pemerintah daerah Kota Yogyakarta dapat mengatasi permasalahan upah 

minimum. Sehingga dapat mensejahterakan para tenaga kerja. Pemerintah 

juga dapat berperilaku tegas terhadap para pengusaha yang memberikan 

upah dibawah upah minimum.  

2. Pada sektor pertanian, industri dan perdagangan merupakan sektor – sektor 

yang mampu menyerap tenaga kerja yang baik. Oleh sebab itu pemerintah 

daerah memperhatikan dalam membuat kebijakan dalam hal penyerapan 

tenaga kerja dan pemerintah daerah diharapkan menekankan pertumbuhan 

ekonomi khususnya pada setiap sektor – sektor tersebut serta pemerintah 

meningkatkan kembali dalam bidang ketrampilan dan produktivitas.  

3. Mengenai investasi di Kota Yogyakarta, pemerintah terus mendukung dan 

turun serta dalam pengaadaan UKM, dikarenakan prospek UKM di kota 

Yogyakarta sangat menjanjikan keberadaannya tidak begitu terpengaruh 

dengan krisis global sehingga peluang usaha terbuka lebar dan tentunya 

potensi penyerapan tenaga kerja juga emakin meningkat. 

  

 

 

 

 

 


