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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh variabel pertumbuhan 

ekonomi (laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto) dan tingkat 

pendidikan (rata-rata lama sekolah) terhadap tingkat pengangguran di Provinsi 

Banten tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Berdasarkan hasil analisis data 

yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan Produk Domestik 

Regional Bruto) mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan 

mempengaruhi tingkat pengangguran, artinya semakin meningkat 

pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran akan semakin 

menurun. 

2. Variabel tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah) mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran, artinya 

semakin meningkat tingkat pendidikan maka tingkat pengangguran akan 

semakin meningkat pula. 

3. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen kedua variabel independen (laju 

Produk Domestik Regional Bruto dan rata-rata lama sekolah) secara 

bersama-sama terbukti signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran di 

Provinsi Banten. Selain itu, dari hasil analisis data ditemukan bahwa 



103 
 

model yang dibentuk cukup baik dimana 27,93 persen variasi variabel 

dependen tingkat pengangguran dapat dijelaskan dengan cukup baik oleh 

kedua variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat 

pendidikan. Sedangkan 72,07 persen sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor 

di luar model. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka implikasinya 

adalah sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat 

pengangguran di Provinsi Banten. Tingkat pengangguran dapat mengalami 

penurunan apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah akan berdampak pada 

menurunnya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang semakin 

berkurang akan menciptakan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut 

dan mengurangi tingkat kemiskinan. 

2. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat 

pengangguran di Provinsi Banten. Meningkatnya tingkat pendidikan yang 

tidak diiringi oleh keterampilan dan keahlian yang memadai akan 

berdampak pada tingginya tingkat pengangguran karena angkatan kerja 

yang tersedia tidak memenuhi kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan 

sehingga tidak mampu terserap dengan baik. Apabila banyak masyarakat 

yang tidak memiliki pekerjaan maka akan berdampak pada meningkatnya 

kemiskinan dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. 
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C. Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan memperoleh hasilnya, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah di Provinsi Banten diharapkan terus berusaha untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten/kota Provinsi 

Banten. Mendorong tumbuhnya sektor-sektor lapangan usaha yang dapat 

menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga jumlah tenaga 

kerja yang tersedia dapat terserap dengan baik dan tingkat pengangguran 

dapat terus mengalami penurunan.  

2. Pemerintah diharapkan terus menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih 

luas terutama bagi tamatan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga 

kemampuan dan keahlian yang mereka miliki dapat terserap dengan baik 

dan dapat mengisi lapangan pekerjaan yang tersedia. Para lulusan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi diharapkan juga mampu untuk menciptakan 

lapangan-lapangan pekerjaan yang baru sesuai dengan keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki sehingga dapat mengurangi tingkat 

pengangguran.  


