
V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Deskripsi Pemanfaatan Pendapatan Tenaga

Kerja Makanan Ringan Sinar Baru Di Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan

Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Rata-rata pendapatan/bulan tenaga kerja sudah menikah dan belum menikah

yang bekerja di Industri Makanan Ringan Sinar Baru sebesar Rp 559.000, dan

pendapatan tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan pokok, ditabung,

pendidikan, membantu orang tua, dan kebutuhan diri sendiri.

2. Pemanfaatan pendapatan/bulan antara tenaga kerja sudah menikah dan belum

menikah yang bekerja di Industri Makanan Ringan Sinar Baru memiliki

perbedaan dalam hal pemanfaatan pendapatannya, dimana tenaga kerja yang

sudah menikah memanfaatkan pendapatan/bulan diperuntukkan untuk

kebutuhan pokok, ditabung, dan untuk pendidikan. Sedangkan tenaga kerja

belum menikah memanfaatkan pendapatan/bulan untuk membantu orang tua,

ditabung, dan untuk kebutuhan diri sendiri. Tenaga kerja yang sudah menikah

memanfaatkan pendapatan/bulannya rata-rata lebih besar diperuntukkan untuk

kebutuhan pokok yaitu sebesar Rp 325.000, rata-rata untuk ditabung sebesar
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Rp 225.000, dan rata-rata Rp 175.000 untuk biaya pendidikan anak-anak tenaga

kerja itu sendiri. Berbeda dengan pemanfaatan pendapatan tenaga kerja yang

belum menikah, dimana tenaga kerja laki-laki belum menikah memanfaatkan

pendapatan/bulannya rata-rata lebih besar diperuntukkan untuk membantu

orang tua, yaitu sebesar Rp 359.000, rata-rata untuk kebutuhan diri sendiri

sebesar Rp 275.000, dan rata-rata untuk ditabung sebesar Rp 125.000. Sedangkan

tenaga kerja perempuan belum menikah memanfaatkan pendapatan/bulannya

rata-rata lebih besar diperuntukkan untuk kebutuhan diri sendiri yaitu sebesar

Rp 325.000, rata-rata untuk membantu orang tua sebesar Rp 300.000, dan

rata-rata untuk ditabung sebesar Rp 125.000.

B. Saran

1. Hendaknya pengusaha industri meningkatkan upah tenaga kerja mengingat

pendapatan per bulan tenaga kerja yang rendah tidak sesuai dengan UMK

Kabupaten Lampung Tengah dan juga tidak sesuai dengan hasil produktivitas

tenaga kerja yang tinggi.

2. Tenaga kerja yang sudah menikah atau belum menikah berpendapatan rendah

hendaknya mencari tambahan penghasilan lain agar dapat membantu

perekonomian keluarga supaya menjadi lebih baik lagi dan kebutuhan hidup

keluarga dapat tercukupi, misalnya dengan cara mencari pekerjaan sampingan

seperti berdagang atau berjualan makanan dan lain sebagainya.


