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BAB 5 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian kepada 75 pekerja perempuan di UMKM Kecamatan 

Babakan Madang Kota Bogor, didapat kesimpulan sebagai berikut:  

a. Dilihat dari faktor individu, mayoritas usia pekerja merupakan usia muda 

(< 25 tahun) sebanyak 57,3%, berpendidikan rendah (SD-SMP) (50,7%), 

memiliki sikap yang buruk (69,3%) serta pengetahuan yang kurang 

(78,7%). 

b. Dilihat dari faktor pekerjaan, mayoritas pekerja memiliki masa kerja < 2 

tahun (65,3%), memiliki beban kerja ringan (50,7%), lingkungan kerja 

fisik buruk (56%), tidak pernah mengikuti pelatihan 72%) serta pernah 

mendapati pelecehan seksual di tempat kerja (66,7%) 

c. Dari 75 pekerja, sebanyak 42 pekerja (56%) sedang tidak produktif dalam 

bekerja dan sisanya yakni 33 pekerja (44%) produktif dalam bekerja 

d. Faktor individu dan pekerjaan yang berhubungan dengan produktivitas 

kerja ialah usia (p-value=0,002; POR=0,18), sikap (p-value=0,001; 

POR=0,11)  dan lingkungan kerja fisik (p-value= 0,017; POR=3,50)  

e. Faktor individu dan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan 

produktivitas kerja ialah Pendidikan (p-value=0,918; POR=1,17), 

pengetahuan (p-value=0,759; POR=0,71), masa kerja (p-value=0,343; 

POR= 0,55), beban kerja (p-value=0,570; POR=0,68), pelatihan (p-value= 

0,156; POR=0,40) dan pelecehan seksual di tempat kerja (p-value= 0,459; 

POR= 1,62) 

f. Faktor yang paling berpengaruh terhadap produktivitas kerja ialah usia (p-

value=0,004; POR=0,19; 95% CI=0,06-0,59) yang berarti pekerja 

perempuan usia muda (<25 tahun) dapat meminimalisir risiko tidak 

produktif dalam bekerja sebesar 0,19 kali dibandingkan dengan pekerja 

usia tua (>25 tahun)
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V.2 Saran 

Dari hasil penelitian diatas, didapat saran sebagai berikut: 

a. Bagi Responden 

Menjadikan penelitian ini sebagai pengetahuan baru di masa yang akan 

datang terkait faktor-faktor yang berengaruh terhadap produktivitas kerja 

serta diharapkan pekerja perempuan terutama yang berusia muda untuk 

memperbaiki sikap dan komunikasi, membangun lingkungan kerja yang 

baik serta rutin mengikuti kegiatan yang diadakan lintas sektor terkait guna 

mengasah kemampuan dan keterampilan dalam meningkatkan 

produktivitas dalam bekerja  

b. Bagi Lintas Sektor Terkait 

Bekerja sama dengan UMKM yang ada di Kecamatan Babakan Madang 

agar pekerja perempuan terutama pekerja dengan usia muda atau kurang 

dari 25 tahun dapat lebih produktif lagi dengan mengadakan event seperti 

seminar maupun pelatihan-pelatihan yang mendongkrak semangat para 

pekerja muda perempuan di UMKM Kecamatan Babakan Madang agar 

lebih produktif lagi dalam bekerja 

c. Bagi Peneliti Lain 

Menggunakan metode penelitian berbeda seperti kualitatif guna mengenal 

lebih dalam terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan produktivitas 

kerja di UMKM Kecamatan Babakan Madang ini serta menambahkan 

variabel yang belum diteliti 


