
 
 

 BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengelolaan data dan pembahasan penelitian yang telah 

diuraikan sebelumnya tentang pengaruh nilai output dan jumlah industri  terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada industri kecil menengah di Indonesia, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa : 

1. Nilai output memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada tahun 2010 sampai dengan 2013.  Setiap terjadi peningkatan 

pada nilai  maka akan output diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga 

kerja. 

2. Jumlah industri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada tahun 2010 sampai dengan 2013.  Setiap terjadi peningkatan 

pada jumlah industri  maka akan diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga 

kerja pada industri kecil menengah. 

3. Seluruh variabel independen mampu menjelaskan keragaman nilai pada 

variabel penyerapan tenaga kerja sebesar 97 persen sedangkan sisanya 3 

persen dijelaskan oleh variabel-variabel yang berada diluar model penelitian.  
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B. Implikasi 

Penyerapan tenaga kerja adalah salah satu indikator yang penting dalam 

melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi. Dari hasil penelitian nilai 

outputdan jumlah industri terhadap penyerapan tenaga kerja membawa dampak 

terhadap penyerapan tenaga kerja.   Ketika terjadi kenaikan nilai output yang diukur 

melalui jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dan jumlah  unit industri  yang diukur 

dari jumlah total industri kecil menengah maka akan terjadi peningkatan penyerapan 

tenaga kerja. 

Hubungan positif dan signifikan antara variabel nilai output terhadap 

penyerapan tenaga kerja menandakan bahwa dengan meningkatnya nilai output maka 

hasil produksi akan meningkat dan hal ini akan memengaruhi input (dalam bentuk 

tenaga kerja) sehingga penyerapan tenaga kerja pun meningkat . Hubungan positif 

dan signifikan antara variabel jumlah industri terhadap penyerapan tenaga kerja 

mengisyaratkan bahwa peran pelaku usaha dalam membangun industri kecil 

menengah dapat digunakan sebagai perluasan usaha yang akan meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja. Untuk itu implikasi dari penelitian ini diharapkan 

pemerintah perlu terus meningkatkan investasi dalam peningkatan pembangunan dan 

memberikan kemudahan bagi pelaku  untuk mengembangkan usaha, khususnya pada 

bidang industri kecil menengah. Selain itu, para pelaku usaha sektor ini juga harus 

berani berinovasi dalam mengembangkan usahanya. Dengan demikian diharapkan 

penyerapan tenaga kerja akan meningkat. 
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C. Saran 

       Berdasarkan implikasi dari penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja maka jumlah industri kecil 

menengah harus diperluas karena sektor ini bisa menjadi salah satu alternatif 

untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. 

2. Para pengusaha dan pelaku industri sebaiknya lebih kreatif dan inovatif lagi 

dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, menjaga persaingan  yang sehat 

antara produk industri yang sejenis. 

3. Bagi pemerintah dan lembaga keuangan , hendaknya mempermudah dalam 

pemberian pinjaman lunak, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) guna 

mengembangkan indusrti kecil menengah. Selain itu juga memberikan 

pembinaan dan kampanye cinta produk dalam negeri guna meningkatkan daya 

beli konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


