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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa 

secara parsial Tenaga Kerja IMK tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2017. Hal tersebut 

disebabkan nilai probabilitas nilai tenaga kerja yang lebih besar dari taraf 

nyata. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa bertambahnya 

jumlah penduduk di suatu negara mengakibatkan bertambahnya angkatan 

kerja yang berarti bertambah pula penawaran tenaga kerja, dan adanya 

keterbatasan lapangan pekerjaan mengakibatkan terlihatnya perbedaan 

antar penawaran tenaga kerja atau pasar tenaga kerja. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa secara 

parsial Ekspor IMK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2017. Hal ini disebabkan karena Ekspor 

akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa dalam negeri, 

tingginya permintaan akan barang dan jasa dalam negeri, tingginya 

permintaan akan barang dan jasa dalam negeri akan mengakibatkan 

meningkatnya produktivitas dalam negeri, yang akan menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami peningkatan. 
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3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) diketahui bahwa secara 

parsial jumlah unit IMK berpengaruh signifikan terhadap PDRB di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2017. Hal tersebut berarti bahwa 

semakin banyak jumlah usaha yang dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan, maka akan membantu dalam pertumbuhan ekonomi pada suatu 

daerah. 

4. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan atau 

dalam pengujian serentak pada ketiga variabel independen yaitu Tenaga 

Kerja, Ekspor, dan Jumlah Unit Imk berpengaruh positif signifikan 

terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2017. 

B. Saran 

Berdassarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau rujukan 

untuk kedepannya terkait dengan masalah ekonomi yang mengenai 

pertumbuhan produksi industri mikro dan pertumbuhan ekonomi. 

2. Bagi pemerintah 

Pemerintah diharapkan untuk memperhatikan kondisi perekoonomian di 

Jawa Timur, meskipun selama ini PDRB di Jawa Timur cukup stabil dan 

mengalami peningkatan. Sehingga pemerintah provinsi Jawa Timur agar 

membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk berekspansi ke e-

commerce agar industri mikro dan kecil di Jawa Timur dapat berkembang 

dan produksinya meningkat. 
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3. Bagi Masyarakat 

Sebaiknya masyarakat mampu dan memahami kondisi perekonomian 

negara kita sendiri. Sehingga setiap perilaku ekonomi yang dilakukan 

dapat berdampak positif bagi kegiatan perekonomian dan pada akhirnya 

mampu meningkatkan angka PDRB dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi. 

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Bagi peneliti yang berminat terhadap permasalahan ini, dianjurkan untuk 

menambah variabel bebas atau bisa juga dengan menambah jumlah 

periode penelitian. 


