
 
 

 
 

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di 

atas, diperoleh beberapa kesimpulan dan Implikasi sebagai berikut; 

1. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada variabel lama kerja, 

jam kerja, umur, jumlah tanggungan terhadap upah  menunjukkan bahwa 

variabel lama kerja, jam kerja, umur dan jumlah tanggungan berpengaruh 

secara signifikan terhadap pendapatan tenaga kerja wanita di PT. Royal 

Korindah. Keempat variabel secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

pendapatan. 

2. Terkait analisa kebutuhan hidup layak (KHL), pendapatan tenaga kerja 

wanita di PT. Royal Korindah sudah memenuhi syarat standar kebutuhan 

hidup layak (KHL) dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimum. Tetapi 

dari data yang di peroleh sebagian besar tenaga kerja wanita merasa bahwa 

pendapatan yang didapat masih kurang dengan biaya kehidupan sehari – 

hari tenaga kerja wanita yang dikeluarkan tiap bulannya.   

3. Kontribusi pendapatan tenaga kerja wanita di  PT. Royal Korindah terhadap 

pendapatan keluarga terbilang tinggi yakni sebesar 58 persen, artinya para 

tenaga kerja wanita di PT. Royal Korindah mampu menyumbang sebagian 

besar pendapatan bagi keluarga dibandingkan suami. 

 



95 
 

 
 

2. Implikasi 

Implikasi yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya para tenaga kerja di PT. Royal Korindah mampu meningkatkan 

pendapatannya dengan meningkatkan aspek lama kerja dan jam kerja atau 

mengurangi biaya tanggungan keluarga dengan melakukan inovasi 

wirausaha di di sektor lain. 

2. Guna memenuhi standar kehidupan hidup layak yang ternyata masih 

belum tercukupi, peneliti menyarankan bagi para suami untuk dapat 

bekerja di kota-kota yang lebih besar di luar Purbalingga. Hal ini secara 

ekonomi dapat menjadi sebuah solusi alternatif untuk mengurangi beban 

pengeluaran dan kebutuhan rumah tangga. 

3. Kontribusi istri yang lebih besar daripada suami merupakan cerminan dari 

kondisi ekonomi rumah tangga dari tenaga kerja bulu mata palsu di 

Purbalingga. Kondisi ini tentunya tidak ideal. Oleh sebab itu, peneliti 

menyarankan untuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk dapat 

meningkatkan sektor lapangan pekerjaan bagi laki-laki pada khususnya, 

agar dapat meningkatkan kontribusi penghasilan suami bagi pendapatan 

keluarga, sehingga nantinya beban perempuan menjadi berkurang.  

3. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya tidak terlepas dari kekurangan-

kekurangan baik penyampaian maupun hasil-hasil yang tidak diduga dan tidak 

terantisipasi oleh penulis.Yang pertama adalah keterbatasan analisis yang 
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hanya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan di dua 

perusahaan bulu mata palsu saja yakni PT. Royal Korindah saja. Kemudian 

penelitian ini hanya menganalisis standar kehidupan hidup layak dan kontribusi 

tenaga kerja wanita di periode 2011-2015 saja. Sebagai masukan untuk 

penelitian kedepannya dapat menambah periode penelitian dan menambahkan 

analisis lain yang dapat menjelaskan lebih mendalam tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi pendapatan tenaga kerja wanita, standar kehidupan hidup 

layak dan kontribusi tenaga kerja pada suatu daerah, sehingga dapat lebih 

mengetahui dan lebih signifikan alur ketimpangan dan pertumbuhan 

perekonomian daerah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


