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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

       Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang telah 

diuraikan sebelumnya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan 

pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di DKI Jakarta, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa :  

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat pengangguran di DKI Jakarta. Semakin tinggi pertumbuhan 

ekonomi maka semakin tinggi juga tingkat pengangguran. Hal ini tidak 

sesuai hipotesis awal karena pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta lebih 

didominasi oleh pertumbuhan ekonomi sektor jasa yang sedikit meyerap 

tenaga kerja. Oleh sebab itu hukum Okun tidak dapat berlaku di wilayah 

DKI Jakarta pada tahun 2003 sampai dengan 2011. 

2. Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat pengangguran di DKI Jakarta pada tahun 2003 sampai dengan 

2011. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka semakin tinggi juga 

tingkat pengangguran. 

3. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk secara simultan 

mampu menjelaskan keragaman nilai pada tingkat pengangguran di DKI 

Jakarta pada tahun 2003 sampai 2011 
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4. Tingkat pengangguran tertinggi berada pada wilayah Jakarta Timur dan 

yang terendah berada pada wilayah Jakarta Utara. 

B. Implikasi  

       Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian, maka imlplikasi dari 

penelitian ini adalah: 

1. Dengan adanya hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi 

dengan tingkat pengangguran maka untuk mengurangi  tingkat 

pengangguran, pertumbuhan ekonomi harus tetap terjaga supaya tidak 

mengalami penigkatan secara terus menerus. Dengan kata lain penurunan 

pertumbuhan ekonomi yang ada pada wilayah kabupaten dan kotamadya 

di DKI Jakarta akan dioptimalkan.  

2. Hubungan positif antara pertumbuhan penduduk dengan tingkat 

pengangguran yang dihasilkan dari kesimpulan penelitian ini dapat 

menjadi acuan dalam mengurangi tingkat pengangguran dengan 

mengurangi jumlah penduduk atau dengan kata lain menurunkan laju 

pertumbuhan penduduk pada wilayah DKI Jakarta. 

3. Adanya pengaruh simultan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan 

pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pegangguran di DKI Jakarta 

menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan 

penduduk secara bersama-sama akan dilakukan guna mengurangi angka 

tingkat pengangguran. 

4. Tingginya angka tingkat pengangguran di Jakarta Timur menjadi 

gambaran bahwa program pengentasan pengangguran belum berhasil. 
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Sedangkan untuk wilayah Jakarta Utara yang memiliki tingkat 

pengangguran terendah menggambarkan program pengentasan masalah 

pengangguran cukup berhasil. 

 

C. Saran  

       Berdasarkan implikasi dari penelitian, maka peneliti memberikan saran –

saran sebagai berikut: 

1. Penurunan pertumbuhan ekonomi harus tetap terjaga supaya tidak 

mengalami penurunan secara terus menerus. Selain itu untuk mengurangi 

tingkat pengangguran dapat dilakukan dengan cara meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dengan memperbaiki 

struktur sumber pertumbuhan ekonomi, seperti meningkatkan sektor 

lapangan usaha yang lebih banyak menyerap tenaga kerja sehingga dapat 

menurunnkan tingkat pengangguran tanpa harus mengurangi laju 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Berdasarkan hubungan positif antara pertumbuhan penduduk dan tingkat 

pengangguran maka untuk mengurangi tingkat pengangguran perlu 

dilakuakan program-program yang menekan atau mengurangi laju 

pertumbuhan penduduk. Penurunan pertumbuhan penduduk guna 

menurunkan tingkat pengangguran dapat dilakukan dengan beberapa cara 

antara lain: 

a. Meningkatkan program Keluarga Berencana (KB). hal ini dapat 

dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat 
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baik melalui media masa maupun dengan mengadakan penyuluhan 

tentang KB. 

b. Memberikan peluang kerja yang tinggi bagi perempuan guna 

mengurangi waktu luang sehingga para orangtua tidak menginginkan 

banyak anak. 

c. Memberikan pajak lebih kepada keluarga yang memiliki anak lebih 

dari tiga supaya setiap orang tua harus berpikir ulang apabila ingin 

memiliki anak lebih dari tiga 

3. Adanya pengaruh simultan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan 

pertumbuhan penduduk maka penurunan pertumbuhan ekonomi harus 

diiringi dengan penurunan pertumbuhan penduduk guna menguragi tingkat 

pengangguran yang ada di DKI Jakarta. 

4. Untuk wilayah dengan tingkat pengangguran yang paling tinggi seperti 

Jakarta timur perlu melakukan pembenahan yang lebih baik guna 

menurunkan angka tingkat pengangguran dengan melihat faktor yang 

cukup berpengaruh terhadap tingkat pengangguran seperti pertumbuhan 

ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan untuk wilayah Jakarta 

utara dengan tingkat pengangguran paling rendah dapat dijadikan model 

pembelajaran bagi wilayah lain supaya dapat menurunkan angka tingkat 

pengangguran. 


