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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh usia, tingkat upah dan 

tingkat pendidikan terhadap penawaran tenaga kerja di industri batik gajah 

mada Tulungagung, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Hasil temuan mengenai pengaruh usia terhadap penawaran tenaga kerja 

menunjukkan bahwa usia berpengaruh signifikan terhadap penawaran 

tenaga kerja di industri batik gajah mada Tulungagung. Oleh karena itu 

tenaga kerja pasti memperhitungkan usia apabila ingin mengambil 

penawaran tenaga kerja di industri batik karena untuk bekerja di industtri 

batik membutuhkan keterampilan tertentu. 

2. Hasil temuan mengenai pengaruh tingkat upah terhadap penawaran tenaga 

kerja menunjukkan bahwa tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap 

penawaran tenaga kerja di industri batik gajah mada. Hal ini berarti tenaga 

kerja pasti memilih pekerjaan yang memberikan upah yang lebih besar 

dibandingakan jenis pekerjaan lainnya. 

3. Hasil temuan mengenai pengaruh jumlah tanggungan keluarga terhadap 

penawaran tenaga kerja menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga 

berpengaruh signifikan terhadap penawaran tenaga kerja di industri batik 

gajah mada. Oleh karena itu, tenaga kerja yang memiliki jumlah tanggungan 
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keluarga yang banyak akan memilih jenis pekerjaan dengan kepastian dalam 

pendapatannya. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis menyarankan: 

1. Bagi Industri Batik Gajah Mada Tulungagung 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai menjadi acuan dan bahan 

pertimbangan bagi industri batik gajah mada Tulungagung perlu 

mempertahankan atau bahkan meningkatkan variabel-variabel penawaran 

tenaga kerja yang sudah dinilai baik. Variabel usia, tingkat upah dan jumlah 

tanggungan keluarga sangat mempengaruhi penawaran tenaga kerja oleh 

karena itu  industri batik gajah mada Tulungagung untuk lebih selektif lagi 

dalam merekrut tenaga kerja ditinjau dari aspek usia, tingkat upah dan 

jumlah tanggungan keluarga. 

2. Bagi IAIN Tulungagung 

Dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan keilmuan di bidang 

ekonomi ketenagakerjaan yang berkaitan dengan usia, tingkat upah dan 

jumlah tanggungan keluarga terhadap penawaran tenaga kerja. Selain itu 

untuk perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung, dan juga 

memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai 

pengambilan penawaran tenaga kerja. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya terutama pada tema yang sama dengan variabel yang 
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berbeda. peneliti mengharapkan untuk peneliti selanjutnya agar 

menggunakan atau menambah variabel berbeda seperti jumlah penduduk, 

jenis kelamin, tingkat pendidikan dan lain-lain. Untuk lebih mengetahui 

faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja  serta dapat 

mencari objek atau lokasi penelitian yang berbeda dari yang sudah diteliti. 

Peneliti menyadari dari penelitian ini masih banyak keterbatasan dan 

kekurangan sehingga perlu adanya penelitian selanjutnya yang lebih 

mendalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


