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V.  SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa  Upah Minimum secara 

statistik berpengaruh positif  dan signifikan terhadap kesempatan kerja di 

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2009-2013. Pengaruh positif ini 

dapat dilihat  pada teori upah efisiensi yang menyatakan bahwa upah yang 

tinggi meningkatkan upaya pekerja, dimana dengan membayar upah yang 

lebih tinggi, perusahaan memotivasi para pekerja untuk meningkatkan 

kualitas dalam bekerja. Tingkat upah yang tinggi juga dapat meningkatkan 

produktivitas pekerja yang selanjutnya akan meningkatkan produksi 

perusahaan sehingga peluang terbukanya kesempatan kerja akan semakin 

meningkat. 

2.  Berdasarkan nilai koefisien pada intersep kabupaten/kota terdapat lima 

daerah yang mempunyai nilai fixed effect positif yang diartikan apabila  

tingkat upah konstan maka kesempatan kerja daerah tersebut akan meningkat. 

Adapun kabupaten/kota yang mempunyai nilai fixed effect positif yaitu 
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Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara dan 

Kota Bandarlampung.  

3.  Sembilan daerah yang mempunyai nilai fixed effect negatif yang diartikan 

apabila  tingkat upah konstan maka kesempatan kerja daerah tersebut akan 

menurun.  Adapun kabupaten/kota yang mempunyai nilai fixed effect negatif 

yaitu  Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran, 

Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Kota Metro. 

 

 

B. Saran 

  

1. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja untuk menunjang 

produktivitas kerjanya, sehingga mampu bertahan apabila  terjadi kebijakan 

Upah Minimum Provinsi (UMP) yang baru.  

2. Mengupaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan 

kesempatan kerja melalui penguatan pendidikan formal dan informal di 

Provinsi Lampung serta melalui pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja yang 

sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan keunggulan di wilayahnya masing-

masing 

3.    Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) disesuaikan dan diupayakan 

berada di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Standar penetapan KHL perlu 

dilakukan secara bijaksana mengingat besaran KHL menjadi acuan untuk 

menentukan UMP. Komponen penentuan UMP sebaiknya tidak hanya 

melihat pada sisi kenaikan inflasi saja, tetapi perlu diimbangi dengan aspek 

produktivitas dan pencapaian target pekerjaan;  

4.    Menciptakan lapangan pekerjaan baru. 


