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BAB  V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 

5.1.  Kesimpulan  

         Kemampuan fisik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas tenaga 

kerja industri pande besi Bareng Hadipolo  Nilai koefisien regresi ( β ) bertanda positif, hal ini 

sesuai dengan teori yang diharapkan. Semakin tinggi kemampuan fisik maka akan semakin 

tinggi  produktivitas tenaga kerja industri pande besi Bareng Hadipolo. Kemampuan fisik dapat 

digunakan sebagai kebijakan pengambilan keputusan pada industri pande besi Bareng Hadipolo 

karena dengan kenaikan kemampuan tenaga kerja tersebut akan lebih meningkatkan 

produktivitas.  

        Motivasi kerja mempunyai pengaruh yang signifikan  terhadap produktivitas tenaga kerja 

industri pande besi Bareng Hadipolo. Nilai koefisien regresi (β ) bertanda positif, artinya bahwa 

motivasi kerja mengalami kenaikan maka produktivitas tenaga kerja industri pande besi Bareng 

Hadipolo mengalami kenaikan. 

         Peluang inovasi mempunyai pengaruh yang  signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja 

industri pande besi Bareng Hadipolo. Nilai koefisien regresi (β ) bertanda positif, artinya bahwa 

kenaikan peluang inovasi akan mengakibatkan kenaikan produktivitas tenaga kerja industri 

pande besi Bareng Hadipolo  

         Berdasarkan hasil analisis berganda bahwa faktor kemampuan fisik, motivasi kerja, 

peluang inovasi berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja industri pande besi Bareng 

Hadipolo. Nilai koefisien regresi berganda bertanda positif, artinya bahwa secara berganda 

meningkatnya faktor-faktor kemampuan fisik, motivasi kerja, peluang inovasi secara berganda 
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akan mengakibatkan dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja industri pande besi 

Bareng Hadipolo 

 

6. Implikasi Kebijakan 

       Penelitian ini menunjukkan hasil yang  signifikkan, maka penting bagi pengambilan 

keputusan tentang kemampuan fisik bagi tenaga kerja. kemampuan yang dimiliki, tenaga kerja 

dapat melakukan bermacam-macam kegiatan/tugas dalam pekerjaannya dengan baik ( Robbin, 

1991). Kemampuan tersebut berupa stamina yang fit,kekuatan tubuh/ketahanan, ketangguhan  

yang dimiliki dengan jenis pekerjaan yang tengah dihadapi. Dengan kemampuan tenaga kerja 

tersebut akan lebih meningkatkan produktivias.  

       Tenaga kerja pande besi sudah saatnya memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam rangka 

meningkatkan produktivitasnya, Penerapan faktor-faktor penentu motivasi kerja mendasarkan 

diri pada asumsi bahwa tenaga kerja akan terdorong untuk bekerja lebih giat dan lebih 

berprestasi sehingga akan meningkatkan produktivitas. 

        Peluang inovasi  merupakan kesempatan mengembangkan produk baru juga merupakan 

faktor yang akan dapat meningkatkan produktivitas kerja, karena tenaga kerja merasa 

diperhatikan dengan profesional yang dimiliki, sehingga tenaga kerja akan termotivasi untuk 

berkerja lebih giat dan lebih bersemangat untuk menciptakan produk baru.  
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