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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.7 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, sehingga didapatkannya 

kesimpulan dalam penelitian diantaranya : 

1. Terdapat hubungan yang negatif antara jumlah penduduk dengan TPT 

Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk yang terus 

meningkat juga diimbangi dengan melimpahnya pengangguran 

terdidik maka dapat menyerap pengangguran. Sebab kondisi tersebut 

mampu mendorong para pencari kerja berlomba-lomba untuk 

memperoleh pekerjaan. Juga, meningkatnya jumlah penduduk ini 

dapat terserap lapangan pekerjaan yang terdapat di Provinsi Jawa 

Barat sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional. 

2. Variabel IPM tidak memberikan pengaruh terhadap TPT Kab/Kota di 

Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan, pengangguran bukan hanya 

disebabkan karena kualitas sumber daya manusia, disatu sisi tingginya 

pengangguran ini bisa disebabkan karena terbatasnya lapangan 

pekerjaan yang tersedia, serta bisa disebabkan karena pekerjaan yang 

tersedia belum sesuai dengan minat para calon pekerja atau gaji yang 

disediakan belum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.  

3. Variabel UMK memberikan hubungan yang yang positif terhadap 

TPT. Artinya, upah yang besar tidak selalu memberikan dampak 

positif terhadap kesempatan kerja karena tidak semua perusahaan 

mampu untuk membayar sesuai dengan tingkat upah yang ditetapkan, 

atau arti lain semakin tinggi penetapan upah maka dapat mengurangi 

jumlah orang yang bekerja.  

4. Variabel kontrol PDRB memberikan hubungan yang negatif terhadap 

TPT. Sebab, semakin besarnya output yang dihasilkan maka dapat 
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berdampak terhadap peningkatan faktor produksi dalam hal ini adalah 

tenaga kerja yang diminta. 

V.2 Saran 

Terdapat beberapa masukan yang mampu penulis berikan kedalam 

penelitian ini diantaranya : 

V.2.1 Saran Teoritis 

1. Kepada peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel bebas yang 

berbeda untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

TPT seperti variabel makro ekonomi lainnya. 

2. Penulis berharap bagi peneliti selanjutnya, untuk menggunakan data 

penelitian dengan periode waktu yang lebih panjang serta sampel 

penelitian yang lebih luas, supaya hasil pada penelitian mampu 

memberikan pengaruh yang lebih baik lagi dalam melakukan penelitian. 

3. Menambah bahan bacaan atau referensi berkenaan variabel yang 

digunakan dalam penelitian, bertujuan untuk menjadi bahan ajar atau 

sumber acuan dalam menyusun penelitian.  

V.2.2 Saran Praktis 

1. Harapan penulis agar pemerintah daerah dapat meningkatkan lapangan 

pekerjaan dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang melimpah dapat 

menurunkan masalah pengangguran Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat  

2. Penulis berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan jiwa wirausaha 

hal ini bertujuan agar timbulnya jiwa berwirausaha dalam diri masyarakat 

agar masyarakat tidak hanya bergantung pada lapangan pekerjaan yang 

tersedia sehingga dapat menurunkan masalah pengangguran Kab/Kota di 

Provinsi Jawa Barat.  

3. Diharapkan pemerintah daerah mampu memaksimalkan kualitas yang 

dimiliki oleh sumber daya manusia. Mengingat kalau ipm pada masing-

masing wilayah dapat dikatakan sudah cukup baik. Dengan 

memaksimalkan kualitas sumber daya manusia maka mampu mendorong 

perekonomian daerah juga dapat mengurangi  pengangguran.  
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4. Diharapkan pemerintah mampu menetapkan upah minimum kab/kota 

dimasing-masing wilayah dengan tepat, hal ini dikarenakan agar 

memberikan kemudahan keapada perusahaan dalam memberikan upah 

atau imbalan kepada para pekerjanya.  

  


