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BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Tingkat Pendidikan dan

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Negara kawasan

Asia Tenggara Tahun 2006-2013, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan

bahwa:

1. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan dan positif antara Tingkat

Pendidikan (X1) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y) pada Negara di

Kawasan Asia Tenggara tahun 2006-2013. Nilai koefisien jalur yang positif

menandakan apabila terjadi kenaikan tingkat pendidikan akan diikuti

kenaikan angka penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian ini

maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan

berpengaruh langsung terhadap penyerapan tenaga kerja terbukti

kebenarannya.

2. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan dan positif antara Pertumbuhan

Ekonomi (X2) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y) pada Negara di

Kawasan Asia Tenggara tahun 2006-2013. Nilai koefisien jalur yang positif

menandakan apabila terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi akan diikuti

kenaikan angka penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian ini

maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi
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berpengaruh langsung terhadap penyerapan tenaga kerja terbukti

kebenarannya.

3. Tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara Tingkat

Pendidikan (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (X2) pada Negara di

Kawasan Asia Tenggara tahun 2006-2013. Nilai signifikansi yang tidak

memenuhi kriteria menandakan bahwa naik atau turunnya tingkat

pendidikan tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan

hasil penelitian ini maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa tingkat

pendidikan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tidak

terbukti kebenarannya.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, bahwa terdapat pengaruh

antara tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga

kerja pada Negara di Kawasan Asia Tenggara tahun 2006-2013. Hal tersebut

membuktikan bahwa tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi merupakan

beberapa faktor yang menentukan jumlah penyerapan tenaga kerja. Semakin

tinggi angka tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi

pula angka penyerapan tenaga kerja yang akan dialami setiap negara.

1. Peluang kerja dapat tercipta jika masyarakat memiliki ketrampilan atau

keahlian yang cukup baik. Setiap perusahaan tentunya ingin mendapat

keuntungan maksimum dengan memaksimalkan segala faktor produksi

yang ada. Dalam hal ini tentunya perusahaan akan memilih tenaga kerja

yang memiliki produktivitas tinggi, produktivitas tenaga kerja dapat dilihat

dari ketrampilan atau keahlian yang dimiliki tenaga kerja, sedangkan
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untuk mendapatkan ketrampilan dan keahlian dapat dilakukan melalui

jalur pendidikan, dengan begitu maka semakin tinggi angka tingkat

pendidikan maka peluang untuk terserap dalam lapangan kerja akan

semakin besar.

2. Kemampuan suatu negara dalam menyerap tenaga kerja dapat ditentukan

oleh pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Keberhasilan suatu

negara untuk mengurangi angka pengangguran adalah dengan membuka

lapangan kerja atau memberikan peluang kerja kepada masyarakatnya,

dalam usaha untuk membuka lapangan kerja dapat dilakukan dengan

mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi

maka permintaan akan barang dan jasa juga akan meningkat, peningkatan

permintaan ini akan mendorong produsen untuk menambah faktor

produksinya dan diharapkan  akan menambah jumlah permintaan tenaga

kerja.

3. Pendidikan yang diprediksi dapat menjadi salah satu faktor penting untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi ternyata tidak terjadi di kawasan asia

tenggara. Hal ini menjadi bukti bahwa adanya kesalahan yang dilakukan

negara dalam memanfaatkan pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan

bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat pendidikan tidak

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan asia

tenggara.
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C. Saran

Berdasarkan implikasi dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran-

saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat secara umum diharapkan dapat ikut berperan dalam

perekonomian negara yang bisa dilakukan dengan menempuh jalur

pendidikan yang ada. Dengan pendidikan maka keahlian atau ketrampilan

masyarakat akan meningkat dan peluang untuk bekerja pun semakin besar.

Peluang untuk mendapat pekerjaan yang cukup baik akan mendorong angka

penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak dan diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi pemerintah diharapkan dapat mendukung segala faktor yang dapat

meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja, diantaranya adalah

peningkatan angka tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah

harus menentukan kebijakan yang sekiranya dapat membantu masyarakat

agar mendapat jaminan pendidikan dan juga menentukan langkah-langkah

atau kebijakan apa yang dapat diambil agar mampu mendorong pertumbuhan

ekonomi di negaranya.

3. Bagi penelitian selanjutnya, agar meningkatkan kualitas penelitian lebih lanjut

khususnya yang berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pertumbuhan

ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja. Diharapkan peneliti selanjutnya

dapat menyempurnakan hasil penelitian ini dengan cara menambah subjek

penelitiannya maupun variabel lain yang sekiranya dapat mempengaruhi

penyerapan tenaga kerja.


