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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Hasil temuan pertama dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh tingkat 

pendidikan dikarenakan semakin lama seseorang bersekolah maka akan 

meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dan pula mempengaruhi pola pikir 

seseorang untuk mengambil keputusan yang tentu akan lebih mudah mendapatkan 

pekerjaan dibandingkan dengan seseorang yang pendidikan lebih rendah. Hasil ini 

pula sesuai secara statistik dan kerangka berpikir dalam penelitian ini. 

Hasil temuan kedua dalam penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh 

investasi Penanaman Modal Asing (PMA) disebabkan karena kegiatan investasi 

yang dijalankan lebih bersifat padat modal yaitu mengutamakan penggunaan mesin 

daripada penggunaan tenaga kerja sehingga tidak berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja. 

Hasil temuan ketiga dalam penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh 

investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) disebabkan faktor lain yang 

dapat terjadi karena struktur harga atau upah tenaga kerja yang meningkat dan juga 

adanya tekanan dari serikat buruh ataupun upah minimum yang diberlakukan 

sehingga tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Hasil temuan keempat dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh Upah 

Minimum Provinsi (UMP) disebabkan oleh dengan adanya peningkatan upah yang 

ditetapkan di suatu wilayah mengakibatkan peningkatan pada konsumsi yang 

dilakukan oleh masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan produksi yang 

tentu memerlukan tenaga kerja lebih sehingga dalam hal ini penyerapan tenaga 

kerja juga meningkat. Hasil ini pula sesuai secara statistik dan kerangka berpikir 

dalam penelitian ini. 
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V.2 Saran 

a. Saran Teoritis 

1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mencari variabel-variabel lain 

yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sehingga hasil penelitian 

tersebut dapat lebih berkembang dan lebih bermanfaat. 

2) Objek penelitian dalam penelitian ini hanya terbatas pada wilayah DKI 

Jakarta sehingga diharapkan untuk peneliti berikutnya dapat memperluas 

objek penelitian sehingga tidak hanya membahas 1 objek penelitian saja. 

3) Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat meninjau kembali untuk 

melanjutkan penelitian ini mengingat hasil adjusted r-squared pengaruh 

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen nya hanya sebesar 

52,10%, sisanya 47,90% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak 

termasuk ke dalam penelitian ini. 

 

b. Saran Praktis 

1) Pemerintah dapat mengupayakan penciptaan lapangan kerja yang luas 

dengan adanya program kewirausahaan, mengingat tingkat pendidikan yang 

mendominasi adalah lulusan SMA/SMK sehingga sulit untuk menempati 

jabatan yang tinggi di perusahaan. 

2) Pemerintah mengoptimalkan Penanaman Modal Asing dengan melakukan 

promosi pada investor asing agar tertarik untuk menanamkan modalnya di 

wilayah DKI Jakarta dan berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi, 

politik dan keamanan serta mempermudah aturan dalam berinvestasi guna 

menarik investor yang nantinya menambah lapangan pekerjaan baru. 

3) Pemerintah mengoptimalkan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan 

memberikan kemudahan perizinan ataupun aturan program di bidang 

investasi, perlindungan hukum atau bahkan memberikan insentif bagi 

investasi yang bersifat padat karya sehingga tenaga kerja nantinya banyak 

terserap. 
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4) Perusahaan dapat melihat tenaga kerja memiliki peran penting dalam 

keberlangsungan kegiatan produksi perusahaan, sehingga jika kontribusi 

terhadap perusahaan baik, tenaga kerja patut untuk diberikan upah yang 

lebih tinggi. 
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