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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Variabel penanaman modal asing (PMA) tidak berpengaruh terhadap 

Pengangguran DI Yogyakarta. Variabel PMA tidak sesuai dengan 

hipotesis yang menyatakan adanya hubungan negatif antara Investasi dan 

Pengangguran DI Yogyakarta. Hal ini dikarenakan investasi DI 

Yogyakarta baik PMA maupun PMDN masih diperuntukan untuk Industri 

besar yang dimana industri tersebut lebih pada penggunan mesin dalam 

memproduksi barang sehingga kurangnya penyerapan tenaga kerja. DI 

Yogyakarta sendiri terdapat banyak industri kecil, baik yang berlisensi 

maupun tidak berlisensi. Industri kecil masih belum menerima investasi ini 

padahal industri kecil di DI Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Sehingga Investasi tidak berpengaruh terhadap 

pengangguran di DIY. Penelitian sebelumnya dengan kasus serupa yakni 

investasi tidak berpengaruh signifikan pernah ditulis oleh Wiwik 

Handayani. Dalam penelitiannya Wiwik menyatakan bahwa lingkungan 

domestik masih belum mampu menciptakan iklim investasi yang sehat 

2. Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap Pengangguran DI 

Yogyakarta. Variabel PDRB sesuai dengan hipotesis yang menyatakan 

adanya hubungan positif antara PDRB dan Pengangguran DI Yogyakarta. 

Hal ini dikarenakan PDRB DI Yogyakarta lebih di dominasi oleh sektor 
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jasa-jasa yaitu sekitar 4.088.337 juta rupiah yang terdiri dari pemerintahan 

umum sebesar 2.843.023 juta rupiah dan swasta 1.799.933 juta rupiah.  

Kurangnya penanaman modal yang bersifat padat karya sehingga tidak 

dapat membuka lapangan kerja lebih luas sehingga ketika PDRB 

meningkat pengangguran juga akan meningkat. 

Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Riswandi 

yang mengatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif 

terhadap pengangguran, ini dikarenakan penanaman modal disektor 

industri tidak bersifat padat karya. Selain itu kurangnya pengoptimalan 

SDM yang tersedia dengan tingkat pendidikan yang bervariatif. Bila SDM 

ini dilatih sesuai dengan keinginan pasar kerja makan akan meningkatkan 

pendapatan daerah dan akan berdampak pada pengurangan jumlah 

pengangguran. 

3. Variabel Industri kerja berpengaruh positif terhadap Pengangguran DI 

yogyakarta. Variabel Industri tidak sesuai dengan hipotesis yang 

menyatakan adanya hubungan negatif antara Industri dan PDRB DI 

Yogyakarta. Hal ini dikarenakan jumlah industri  yang terdata di BPS 

hanyalah industri berlesensi saja. Padahal realitanya  di Daerah Istimewa 

Yogyakarta banyak industri kecil atau industri rumah tangga yang tidak 

berlisensi dan tidak terdata. Industri kecil dan rumah tangga ini  banyak 

menyerap tenaga kerja. Ditambah lagi industri besar lebih bergerak pada 

padat modal. Penggunaan mesin-mesin dalam melakukan produksi banyak 

menyebabkan PHK para pekerja, sehingga pengangguran akan meningkat. 
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Artikel serupa dalam MERDEKA.COM. menyebutkan bahwa Provinsi 

Jawa Barat disebut menjadi provinsi yang paling banyak menyimpan 

pengangguran di Indonesia. Padahal daerah tersebut merupakan lumbung 

industri nasional maupun internasional.  

4. Variabel IHK tidak berpengaruh terhadap Pengangguran DI Yogyakarta. 

Variabel IHK  tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan adanya 

hubungan positif antara yang IHK dan Pengangguran. Menurut Sadono 

Sukirno, apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan 

yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara 

memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya. Para 

karyawan akan meminta upah yang lebih tinggi saat terjadi kenaikan harga 

dan mencari pekerjaan baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. 

Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya 

akan menyebabkan bertambahnya kenaikan harga-harga berbagai barang.  

5.2 SARAN 

Ada beberapa implikasi yang diperoleh dari dari penelitian ini, yaitu : 

1. Diperlukan perhatian pada sektor permodalan PMA, karena banyak 

industri kecil yang tidak memperoleh PMA maupun PMDN karena PMA 

masih terfokus pada industri menengah dan besar. 

2. Memperluas lapangan kerja khususnya industri padat karya sehingga 

mampu menampung angkatan kerja baru sehingga dapat mengurangi 

tingkat pengangguran. 
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3. Mengurangi JUB sehingga akan mengurangi inflasi dengan melakukan 

investasi sehingga permintaan tidak akan meningkat. Dengan naiknya 

inflasi maka pertumbuhan ekonomi akan negatif karena BI akan menaikan 

suku bunga dan berakibat pada bertambahnya pengangguran. 

4. Memfokuskan pada penanaman modal padat karya sehingg PDRB akan 

meningkat dan lapangan kerja akan terbuka sehingga pengangguran akan 

turun. 


