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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 

A. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2010 

sampai dengan tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara 

investasi dan tingkat pendidikan terhadap kesempatan kerja pada bidang 

industri alat angkut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data 

panel yang terdiri dari12 provinsi di Indonesia, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan, Investasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kesempatan kerja pada Industri Alat Angkut di 

Indonesia tahun 2010 sampai 2014. 

2. Tingkat Pendidikan Dasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap  

kesempatan kerja pada Industri Alat Angkut di Indonesia tahun 2010 

sampai 2014. 

3. Tingkat Pendidikan Menengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap  

kesempatan kerja pada Industri Alat Angkut di Indonesia tahun 2010 

sampai 2014. 

4. Tingkat Pendidikan Tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap  

kesempatan kerja pada Industri Alat Angkut di Indonesia tahun 2010 

sampai 2014. 
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5. Investasi dan Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap  kesempatan kerja pada Industri Alat Angkut di Indonesia tahun 

2010 sampai 2014. 

B. Implikasi 

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, implikasinya adalah 

sebagai berikut : 

1. Investasi memiliki pengaruh positif terhadap kesempatan kerja. 

meningkatnya investasi akan meningkatkan kesempatan kerja . 

meningkatnya kesempatan kerja akan mengurangi angka pengangguran 

dan akan menambah pendapatan bagi masyarakat secara umum. 

2. Tingkat Pendidikan dasar mempunyai pengaruh positif terhadap 

kesempatan kerja. Besarnya lulusan pendidikan Dasar mampu menambah  

kesempatan kerja pada industri alat angkut, meskipun hasilnya tidak begitu 

signifikan hal ini dapat memberikan ruang bagi lulusan pendidikan dasar 

untuk bekerja pada industri alat angkut dan dapat mengurangi angka 

pengangguran 

3. Tingkat Pendidikan menengah mempunyai pengaruh positif terhadap 

kesempatan kerja. Jika kita melihat data pengangguran, tingkat Pendidikan 

Menengah ini penyumbang terbesar pengangguran. Hasilnya yang sangat 

signifikan membuat tenaga kerja pada lulusan Pendidikan Menengah 

mampu terserap pada industri alat angkut. Dan lagi-lagi akan mengurangi 

angka pengangguran pada tingkat pendidikan menengah. 
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4. Tingkat Pendidikan Tinggi mempunyai Pengaruh positif terhadap  

kesempatan kerja. sama halnya dengan Pendidikan Menengah, lulusan 

Pendidikan tinggi ini juga sebagai penyumbang terbesar tenaga kerja yang 

bekerja pada industri alat angkut.  

C. SARAN 

Setelah mengadakan penelitian dan memperoleh hasilnya, maka peneliti 

       mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Dalam hal menciptakan kesempatan kerja pada industri alat angkut 

hendaknya pemerintah mendorong para investor untuk menanamkan 

modal pada setiap lapangan usaha, karena dengan meningkatnya investasi 

maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kemudian akan dapat 

mendorong permintaan akan tenaga kerja, karena dalam 20 tahun kedepan 

industri alat angkut menjadi industri andalan masa depan. 

2. Dalam hal menciptakan kesempatan kerja hendaknya pemerintah 

meningkatkan mutu pendidikannya melalui pemberian beasiswa bagi 

masyarakat yang tidak mampu mengakses biaya pendidikan yang semakin 

mahal secara tepat sasaran, karena dengan meningkatnya mutu pendidikan 

dilihat dari jumlah lulusan yang terserap pada industri alat angkut  maka 

akan menghasilkan tenaga kerja terdidik yang produktif yang memiliki 

peluang yang besar dalam memasuki pasar kerja. 
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