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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang digunakan dapat 

disimpulkan Tingkat upah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap 

tingkat pengangguran terdidik di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan. 

Berarti semakin tinggi tingkat upah maka semakin menurun tingkat pengangguran 

Hal ini terjadi besarnya tingkat upah yang di tetapkan di Provinsi Kalimantan 

Selatan  sangat mempengaruhi tenaga kerja khususnya tenaga kerja terdidik untuk 

mendaftarkan dirinya di sebuah perusahaan hal ini bisa mengurangi pengangguran 

terdidik di provinsi Kalimantan selatan.  

Kesempatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

tingkat pengangguran terdidik di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan. 

Berarti semakin tinggi tingkat kesempatan kerja maka semakin tinggi pula tingkat 

pengangguran di Kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan. Tersedianya 

lapangan pekerjaan di  Kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan masih belum 

cukup untuk menyerap tenaga kerja terdidik karena pihak perusahaan masih 

mempertahankan karyawan lama di banding mencari karyawan baru karena pihak 

perusahaan sudah tau karakteristik individu dan skill yang dimilinya. Namun bisa 

juga kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan yang disediakan bukan hanya 

untuk orang-orang asli yang berdomisili di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan 

Selatan melainkan dari luar pulau yang bekerja di provinsi Kalimantan selatan hal 
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ini sulit untuk tenaga kerja terdidik untuk mendapatkan pekerjaan di daerah sekitar 

tempat tinggal nya. 

 Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengangguran terdidik di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan. Yang artinya 

semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi tingkat pengangguran di 

Provinsi Kalimantan Selatan. Di provinsi Kalimantan Selatan tingkat pengangguran 

bertambah karena adanya kesempatan kerja yang terbatas dan membludaknya fresh 

graduation mempengaruhi jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten/kota 

Provinsi Kalimantan Selatan.  

Dalam ekonomi Islam seseorang di dorong agar giat bekerja dan lebih baik 

lagi jika bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya 

pengangguran terdidik tidak hanya mengandalkan untuk mendapatkan pekerjaan 

yang mereka inginkan dan bisa memberikan upah yang besar, tetapi alangkah 

baiknya mereka menggunakan keahlian dan kemampuan nya sendiri untuk dapat 

membuka usaha sendiri sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah Provinsi Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan , 

untuk terus memperluas lapangan pekerjaan, memberikan pelatihan-pelatihan 

yang menumbuhkan motivasi dan skill bagi para pengangguran khusus nya 
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yang terdidik serta alangkah baiknya memanfaatkan sumber daya manusia 

dari dalam lokal. 

2. Bagi Institusi/Lembaga Pendidikan Tinggi agar dapat memberikan motivasi 

serta pelatihan-pelatihan kepada mahasiswanya untuk dapat meningkatkan 

potensi yang dimiliki. 

3. Perlu menanamkan jiwa kewirausahaan pada freshg graduation untuk 

membuka lapangan pekerjaan sendiri dan tidak bergantung pada kesempatan 

kerja yang ada di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan agar 

mengurangi tingkat pengangguran. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan  menggali topik secara lebih luas lagi tentang 

bebberapa faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik di Provinsi 

Kalimantan Selatan 

 

 


