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BAB VI 

KESIMPULAN, SARAN, 

DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan juga pembahasan dari penelitian ini, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dimana inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat 

pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.  

2. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan, jika dalam suatu 

Kabupaten ledakan jumlah penduduknya semakin tinggi, maka hal itu juga 

yang akan mempengaruhi tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah ikut 

menjadi tinggi. Sesuai dengan teori bonus demografi menyatakan bahwa 

dimana besarnya jumlah penduduk yang masih berusia produktif (15-64 

tahun) akan menjadi kekuatan dalam wilayahnya, yang mana mereka masih 

dapat melakukan dan juga menciptakan lapangan pekerjaan yang baru 

sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran (Fatihin, 2016). 

3. Tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. 

B. Saran 

1. Sebaiknya pemerintah terus berupaya untuk lebih memperhatikan lagi tentang 

permasalahan mengenai pengangguran yang ada disetiap wilayah, bukan 
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hanya dengan memberikan lowongan pekerjaan saja. Tetapi, dapat juga 

memfasilitasi masyarakat yang menganggur dengan memberi keterampilan 

serta pelatihan untuk dapat mengembangkan bakat dan minat mereka. Dengan 

begitu setidaknya mereka menjadi memiliki sedikit keterampilan untuk 

mencari pekerjaan ataupun juga untuk membuka lapangan pekerjaan dengan 

membuka usaha. 

2. Bagi masyarakat, untuk mengurangi adanya tingkat pengangguran. Sebaiknya 

sedari awal kita memperbaiki kualitas diri kita masing-masing, dengan tidak 

terlalu mengandalkan lowongan pekerjaan atau kesempatan pekerjaan yang 

tersedia, tetapi memulai untuk mencoba untuk membuka peluang usaha serta 

mengasah keterampilan dengan mengikuti berbagai pelatihan yang mungkin 

di sediakan oleh pemerintah dan memulai untuk meningkatkan kualitas 

tingkat pendidikan yang mana dapat meningkatkan SDM dan pengetahuan 

sedari awal. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut: 

1. Periode waktu dan jumlah tahun penelitian yang relatif singkat hanya dari 

tahun 2011-2015 yang berkisar hanya 5 tahun. 

2. Objek penelitian ini hanya dilakukan di 6 (enam) Kabupaten  di Provinsi 

Jawa Tengah dari 29 Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. 

 

 

 

 


