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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian yang sudah dikerjakan, 

maka dari itu penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. PDRB berpengaruh signifikan terhadap TPT kabupaten/kota Provinsi 

Kepulauan Riau, karena dengan meningkatnya PDRB akan memberikan 

pertambahan output. Semakin bertambahnya output menjadikan faktor 

produksi yang dibutuhkan mengalami peningkatan yang satu diantaranya 

adalah permintaan tenaga kerja. 

2. RLS berpengaruh signifikan terhadap TPT kabupaten/kota Provinsi 

Kepulauan Riau. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan Provinsi 

Kepulauan Riau masih rendah dan tidak sesuai dengan apa yang diminta 

perusahaan dan peningkatan pengangguran juga terjadi karena tenaga kerja 

yang berpendidikan tinggi enggan digaji dengan gaji rendah, lebih baik 

menunggu hingga mendapatkan gaji yang sesuai tingkat pendidikannya  

3. UMK berpengaruh signifikan terhadap TPT kab/kota Provinsi Kepulauan 

Riau. UMK yang terus meningkat akan menurunkan kesempatan kerja dan 

menjadikan tidak seimbangnya anatara permintaan dan penawaran tenaga 

kerja, karena biaya produksi perusahaan akan membengkak yang berakibat 

pada pengurangan tenaga kerja 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, ada beberapa gagasan 

yang peneliti ingin sampaikan dalam penelitian ini yaitu : 

V.2.1 Saran Teoritis 

1. Hendaknya peneliti selanjutnya mempergunakan variabel bebas yang 

lebih beragam untuk melihat pengaruh terhadap TPT seperti variabel 

jumlah penduduk, IPM, inflasi dan lain-lain 
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2. Peneliti selanjutnya diharap kesediaannya menggunakan sampel 

penelitian yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih lama agar hasil 

penelitiannya lebih akurat sesuai dengan permasalahan yang diteliti 

3. Mengembangkan sumber-sumber dan referensi yang akurat yang 

berhubungan dengan permasalahan dan variabel yang diambil, karena 

dalam penelitian ini sumber-sumber dan referensi yang digunakan masih 

kurang   

V.2.2 Saran Praktis 

1. Peneliti mendorong pemerintah pusat maupun daerah agar memberikan 

penyuluhan terkait kewirausahaan agar masyarakat tidak bergantung pada 

penyediaan lapangan pekerjaan, tetapi masyarakat dapat membuat 

lapangan pekerjaan itu sendiri sehingga angkaa pengangguran bias 

ditekan 

2. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan tingkat pendidikan agar 

sumber daya manusia Provinsi Kepulauan Riau dapat mempunyai kualitas 

serta keterampilan sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

perusahaan dan dapat berkompetisi dengan pekerja dari luar. 

3. Kebijakan pemerintah daerah tentang upah minimum kabupaten/kota 

diharapkan dapat memuaskan semua pihak, baik dari perusahaan maupun 

tenaga kerja  
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