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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh jumlah penduduk, 

investasi terhadap pengangguran terbuka di provinsi Jambi. Penelitian ini 

menggunakan analisis data panel yang terdiri dari 9 kabupaten/kota di Jambi, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah penduduk berpengaruh secara 

signifikan dengan arah positif terhadap pengangguran terbuka di provinsi 

Jambi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. 

2. Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penganggurah terbuka 

di provinsi Jambi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. 

3. Jumlah penduduk dan investasi secara bersama-sama mempengaruhi 

pengangguran terbuka di provinsi Jambi. 

 

B. Implikasi  

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, implikasinya adalah sebagai 

berikut: 

1. Jumlah penduduk yang terus bertambah memiliki pengaruh positif terhadap 

pengangguran terbuka di Jambi. Jumlah pengangguran terbuka dapat
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mengalami kenaikan apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan. 

Jumlah penduduk yang rendah akan menciptakan pengangguran terbuka 

yang rendah di wilayah tersebut. 

2. Investasi yang terus meningkat memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

pengangguran terbuka di provinsi Jambi. Meningkatnya investasi akan 

menurunkan pengangguran terbuka. Apabila investasi meningkat maka akan 

menciptakan lapangan pekerjaan pada wilayah tersebut. 

 

C. Saran  

Setelah mengadakan penelitian dan memperolah hasil, maka peneliti 

mengajuakn saran sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hubungan positif antara jumlah penduduk dengan pengangguran 

maka untuk mengurangi jumlah pengangguran terbuka perlu dilakukan 

program-program yang menekan atau mengurangi jumlah penduduk. Hal ini 

diapat dilakukan dengan beberapa cara; 

a. Pemerintah mencanangkan program migrasi. Dengan migrasi yang 

dilakukan dari tempat yang padat penduduk ke tempat yang lebih sedikit 

penduduknya. 

b. Menekan angka kelahiran dengan mencangkan program KB dengan 

begitu jumlah penduduk akan dapat terkendali.  

2. Menarik minat investor untuk menanamkan modal di Provinsi Jambi. Baik 

modal dalam negeri maupun modal asing. Dengan banyaknya modal yang 
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ditanamkan oleh investor dapat menarik atau menambah jumlah lapangan 

pekerjaan, sehingga pengangguran dapat teratasi. 


