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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 
 
Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui hasil penelitian yang kemudian 

ditabulasi, dipersentasekan serta dianalisis, maka dapat disimpulkan deskripsi 

tenaga kerja yang bekerja pada industri keripik di Kelurahan Segalamider 

Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung tahun 2013, sebagai 

berikut: 

1. Bahwa kualitas pendidikan tenaga kerja pada industri keripik di Kelurahan 

Segalamider adalah hanya sampai pendidikan dasar (SD dan SMP).  

2. Bahwa pembagian kerja tenaga kerja pada industri keripik di Kelurahan 

Segalamider adalah terbanyak bekerja pada bagian produksi. 

3. Bahwacurahan jam kerja tenaga kerja pada industri keripik di Kelurahan 

Segalamider adalah tinggi. Hal tersebut tidak sesuai dengan curahan jam kerja 

yang ditetapkan pemerintah yaitu 35 jam/minggu. 

4. Bahwakeseluruhan pendapatan tenaga kerja pada industri keripik di 

Kelurahan Segalamider adalah rendah, baik yang menerima upah secara 

harian maupun bulanan, yaitu dengan rata-rata pendapatan Rp 218.367,00 

untuk tenaga kerja harian dan Rp 554.900,00 untuk tenaga kerja 
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bulanan.Upah tersebut masih di bawah standar UMK Kota Bandar Lampung 

Tahun 2013, yaitu Rp 981.000,00 perbulan. 

5. Bahwa status pekerjaan tenaga kerja pada industri keripik di Kelurahan 

Segalamider adalah sebagai pekerjaan pokok.  

6. Bahwa tenaga kerja pada industri keripik di Kelurahan Segalamider adalah 

yang terbanyak berasal dari luar Kelurahan Segalamider. Asal daerahnya 

sebagian besar dari luar Kota Bandar Lampung dengan asal daerah antara lain 

Kalianda, Metro, Pringsewu, Tanjung Bintang, Natar, Gading Rejo, dan 

Banten. 

 

B. Saran 

 
Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah disampaikan diatas, maka saran yang 

dapat penulis sampaikan adalah: 

1. Disarankan kepada pengusaha keripik untuk menggunakan sistem pergantian 

tenaga kerja pada jam-jam tertentu (shift) agar curahan jam kerja tenaga 

kerjanya tersebut tidak melebihi batas yang telah ditentukan oleh pemerintah 

serta mengantisipasi kelelahan tenaga kerja dalam bekerja.  

2. Disarankan kepada pengusaha untuk memberikan hari libur yang teratur 

dalam seminggu atau sebulan kepada tenaga kerjanya. 

3. Disarankan kepada pengusaha keripik untuk memberikan upah yang sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. 

4. Disarankan kepada pengusaha keripik untuk memberikan upah lembur 

kepada tenaga kerjanya, jika jam kerjanya melebihi jam kerja normal. 

 


