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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan yang 

telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Setiap Provinsi di Pulau Jawa 

2. Pengaruh Investasi terhadap berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Setiap Provinsi di Pulau Jawa 

3. Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Setiap Provinsi di Pulau Jawa. Jika di lihat dari 

sisi  pelaku usaha upah dianggap sebagai beban, karena upah termasuk 

dalam biaya produksi ketika upah mengalami kenaikan maka keuntungan 

yang di peroleh para pelaku usaha akan berkurang. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau 

Jawa yang telah dilakukan, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah dan para pelaku usaha harus lebih menggalakan dukungan 

ekonomi terhadap sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja 
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dan dapat memberi keuntungan baik untuk pemerintah maupan pelaku 

usaha. 

2. Di dalam penelitian ini pengaruh investasi kecil, hal tersebut karena 

investasi di setiap Provinsi di Pulau Jawa lebih banyak ke padat modal, 

sehingga pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi kecil 

supaya lebih banyak tenaga kerja yang terserap investasi lebih banyak 

dialokasikan ke padat karya.  

3. Pengaruh upah banyak dirasakan oleh masyarakat khusus para pegawai 

kantoran, maka operasional kebijakan harus diarahkan untuk peningkatan 

Pendidikan dan keterampilan agar meningkatkan jumlah tanaga kerja yang 

terdidik dan terampil karena saat ini sektor formal khususnya lebih memilih 

tenaga kerja yang terdidik dan terampil. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat melanjutkan penelitian berkaitan 

dengan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa diharap dapat 

menyempurnakannya, dengan menambah variabel lain sehingga penelitian 

yang berkait dapat lebih berkembang dan memperluas wawasan. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas 

pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi dan upah minimum 

provinsi (UMP). Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan 

menambah baik variabel dan juga periode. Penelitian ini menggunakan metode 

Fixed Effect dengan hasil yang signifikan atau hasil yang lebih baik 

dibandingkan Common Effect dan Random Effect. 


