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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Pada dasarnya pengaruh industri kerupuk opak terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Desa Simpang Empat dikategorikan baik.  Hal ini dapat dilihat dari 

perhitungan yang menunjukkan hasil rata-rata keseluruhan item variabel X adalah 

sebesar 3,043. Adapun yang menjadi unggulan dalam variabel ini yaitu pada 

indikator industri kerupuk opak  yang memperoleh nilai skor rata-rata 3,043 

tergolong baik dan indikator penyerapan tenaga kerja wanita memperoleh nilai 

skor rata-rata yang lebih rendah yaitu 2,911 tergolong baik. 

 Penyerapan tenaga kerja wanita di Desa Simpang Empat sudah tergolong 

baik, hal ini terlihat dari perhitungan variabel Y (penyerapan tenaga kerja) yang 

menunjukan hasil nilai skor rata-rata keseluruhan sebesar 2,911. Nilai ini 

menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja  di Desa Simpang Empat termasuk 

dalam kategori baik. Yang menjadi indikator unggulan dalam variabel ini adalah 

keahlian dengan nilai skor rata-rata 2,933 tergolong baik.  

 Secara umum terdapat pengaruh industri kerupuk opak terhadap 

penyerapan tenaga kerja wanita di Desa Simpang Empat. Hal ini dibuktikan 

dengan uji t antara variabel X terhadap Y adalah signifikan dengan harga 

3,017 lebih besar dari   sebesar 1,676. Hal ini berarti antara variabel 

X dan Variabel Y terdapat pengaruh dalam penelitian ini. 
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B. Saran  

 Berdasarkan hasil pembahasan peneliti dapat diberikan saran sebagai 

berikut:   

a. Diharapkan para pengusaha dapat mengembangkan usahanya dengan 

meningkatkan jumlah produksi, memperluas jangkauan pemasaran produksi 

dan melakukan penganekaragaman produk dengan memanfaatkan dana yang 

telah ada dengan sebaik mungkin sebagai modal dan merupakan sebagai 

faktor yang mempengatuhi produksi serta dapat menyerap tenaga kerja dengan 

sebanyak-banyaknya untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di 

Desa Simpang empat.  

b. Kepada ibu-ibu rumah tangga yang bekerja di industri kerupuk opak  agar 

lebih tekun dan giat dalam bekerja sehingga ibu-ibu rumah tangga memilki 

keterampilan dalam mengolah kerupuk opak. Sehingga ibu-ibu rumah tangga 

nantinya mampu membuka usaha sendiri. 

c. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan lebih lanjut 

tentang permasalahan yang sama agar diperoleh hasil yang lebih signifikan 

sehingga dapat memberi kontribusi yang besar terhadap tingkat penyerapan 

tenaga kerja wanita yang ada di Industri kerupuk opak tersebut.  

 

 


