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BAB V 

KESIMPULAN,IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil analisis  penelitian mengenai pengaruh Produk Domestik Regional 

Bruto dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta tahun 1980 – 2010 dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. PDRB secara siginifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga 

kerja, kenaikan PDRB akan mengakibatkan kenaikan pada penyerapan tenaga 

kerja. 

2. Investasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga 

kerja, kenaikan investasi akan mengakibatkan kenaikan pada penyerapan 

tenaga kerja. 

3. Krisis ekonomi tidak signifikan  terhadap penyerapan tenaga kerja,terjadinya 

krisis ekonomi tidak mengakibatkan perbedaan yang nyata. 

 
B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka beberapa implikasi 

yang diperoleh dari hasil penelitian, antara lain: 

1. PDRB dan investasi sebagai salah satu unsur yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 
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2. Penyerapan tenaga kerja yang berfluktuasi setiap tahunnya membuat 

pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus mampu mengambil 

langkah – langkah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

3. Jika pemerintah daerah mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka jumlah pengangguran terbuka 

akan berkurang dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat. 

 
C. Saran  

Berdasarkan implikasi dari penelitian, maka peneliti menyampaikan saran-

saran sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat memaksimalkan penelitian 

selanjutnya dengan menambah variabel lain yang juga mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja, serta menambah jumlah periode data agar hasil 

penelitian lebih akurat dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan 

keputusan. 

2. Bagi pemerintah daerah selaku pemegang kendali roda pemerintahan di 

daerah dalam mengurusi daerahnya harus mampu menciptakan 

kesejahteraan rakyatnya salah satunya dengan meningkatkan penyerapan 

tenaga kerja. Pemerintah daerah Propinsi DIY harus mampu meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor, seperti sektor perdagangan, 

hotel dan restoran yang merupakan sektor yang memiliki kontribusi paling 

besar untuk PDRB dan investasi di Propinsi DIY. Pemerintah tidak hanya 

mengandalkan sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja, seperti 

sektor pertanian. 


