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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan dan 

memiliki hubungan positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di 

Kabupaten Tulungagung tahun 2002-2018,dalam hal ini tingkat 

pengangguran terbuka akan terus bertambah seiring dengan pertambahan 

jumlah penduduk , pada kenyataanya jumlah penduduk hampir selalu 

mengalami kenaikan di setiap tahunnya, sehingga yang perlu dijadikan 

pertimbangan untuk pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia, dengan peningkatan ketrampilan dan keahlian, 

serta menumbuhkan minat wirausaha terutama bagi penduduk usia 

produktif sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru. 

2. Secara parsial inflasi berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan 

positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten 

Tulungagung tahun 2002 sampai tahun 2018, dalam hal ini berarti tingkat 

pengangguran terbuka di Kabupaten Tulungagung akan meningkat 

seiring dengan kenaikan inflasi , sehingga yang perlu menjadi perhatian 

pemerintah adalah dengan menjaga tingkat inflasi agar tetap pada 

tingkatan inflasi yang rendah , dengan harapan jika tingkat inflasi rendah 

daya beli masyarakat tidak terganggu, serta agar para pelaku usaha yang 
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menggunakan bahan baku untuk produksi tidak mengalami gangguan 

akibat kenaikan inflasi. 

3. Secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran 

terbuka di Kabupaten Tulungagung tahun 2002 sampai dengan tahun 

2018, dalam hal ini berarti tingkat pengangguran terbuka akan turun 

seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah 

Tulungagung, sehingga pertumbuhan ekonomi ini perlu untuk 

ditingkatkan setiap tahunnya , pertambahan pertumbuhan ekonomi ini 

mencerminkan adanya kenaikan jumlah barang dan jasa yang 

diproduksi/dihasilkan oleh masyarakat dalam memanfaatkan potensi 

yang dimiliki,dengan penambahan produksi diharapkan akan menyerap 

tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran terbuka , selain 

itu pertumbuhan ekonomi ini juga menjadi pertimbangan investor untuk 

menanamkan modal, sehingga bisa menanamkan modalnya untuk 

membuka usaha baru yang bisa membuka kesempatan kerja yang baru. 

4. Secara parsial upah minimum kabupaten tidak berpengaruh signifikan , 

dan memiliki hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka, 

dalam hal ini tingkat pengangguran terbuka akan mengalami penurunan 

seiring dengan kenaikan upah minimum kabupaten, dengan 

pertimbangan kenaikan upah diharapkan akan menaikkan daya beli 

masyarakat, menaikkan permintaan barang dan jasa, serta penggunaan 

tenaga kerja. 
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5. Secara simultan jumlah penduduk , inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah 

minimum kabupaten memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Kabupaten Tulungagung tahun 2002 sampai 

dengan tahun 2018. Berbagai faktor perlu dipertimbangkan oleh 

pemerintah sehingga, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten 

Tulungagung ini bisa rendah, sehingga tujuan pemerintah dalam 

pembangunan ekonomi berhasil dengan baik. 

6. Variabel yang dominan dalam mempengaruhi tingkat pengangguran 

terbuka di Kabupaten Tulungagung tahun 2002 sampai dengan tahun 

2018 adalah tingkat inflasi, hal ini menunjukkan dengan kenaikan inflasi 

akan meningkatkan pula tingkat pengangguran terbuka yang ada. 

7. Islam menekankan bahwa tidak boleh ada sumber daya yang menganggur 

baik berupa tenaga kerja (manusia), tanah maupun modal ,manusia 

diciptakan untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-

masing ,tidak boleh duduk bermalas malasan , menjadikan meminta-

minta sebagai profesi, serta bergantung dengan orang lain, sehingga 

diperlukan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sosial dan juga 

untuk kebutuhan beragama 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Mahasiswa 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi keilmuan 

atau pengetahuan yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengangguran terbuka,  terutama bagi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam dan khususnya mahasiswa Ekonomi Syariah. 

2. Bagi Pemerintah 

Hail dari penelitian ini diharapkan bisa membantu memberikan informasi 

yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengangguran terbuka di Kabupaten Tulungagung, sehingga diharapkan 

pemerintah membuat program-progam maupun kebijakan yang bertujuan 

untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten 

Tulungagung . 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memasukkan variabel-

variabel lain yang masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengangguran terbuka , seperti faktor investasi, faktor 

pendidikan, faktor indeks pembangunan manusia, ataupun faktor yang 

lainnya, dan bisa juga dengan menambah jumlah tahun penelitian. 

 

 

 

 

 

 


