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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil proyeksi terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 

1975-2019 melalui Model Trend Kuadratik menunjukkan bahwa Jumlah 

Penduduk Kabupaten Tulungagung mencapai 1.084.158 pada tahun 2020, 

1.089.682 pada tahun 2021, 1.095.162 pada tahun 2022, 1.100.597 pada 

tahun 2023, 1.105.989 pada tahun 2024 dan 1.111.338 pada tahun 2025. 

Hasil proyeksi terhadap Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulungagung 

Tahun 1998-2019 melalui Model Trend Eksponensial menunjukkan bahwa 

Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulungagung mencapai 12.006 pada 

tahun 2020, 12.246 pada tahun 2021, 12.490 pada tahun 2022, 12.739 pada 

tahun 2023, 12.993 pada tahun 2024 dan 13.253 pada tahun 2025. Hasil 

proyeksi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 

1981-2019 melalui Model Trend Linier menunjukkan bahwa Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten Tulungagung mencapai 4,78 persen pada tahun 2020, 

4,75 persen pada tahun 2021, 4,71 persen pada tahun 2022, 4,68 persen 

pada tahun 2023, 4,64 persen pada tahun 2024 dan 4,61 persen pada tahun 

2025. 
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2. Hasil analisis semiotik pada penggambaran grafik Hasil Analisis Trend 

Terhadap Jumlah Penduduk, Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2025 menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk dan pengangguran terbuka memiliki kondisi yang 

berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut 

mengindikasikan adanya hubungan negatif antara variabel jumlah 

penduduk dan variabel pengangguran terbuka terhadap variabel 

pertumbuhan ekonomi. Jadi, apabila terjadi peningkatan terhadap jumlah 

penduduk dan pengangguran terbuka di Kabupaten Tulungagung pada 

tahun 2020-2025, maka besar kemungkinan bahwa pertumbuhan ekonomi 

di Kabupaten Tulungagung pada tahun tersebut akan mengalami 

penurunan. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan terhadap jumlah 

penduduk dan pengangguran terbuka di Kabupaten Tulungagung pada 

tahun 2020-2025, maka besar kemungkinan bahwa pertumbuhan ekonomi 

di Kabupaten Tulungagung pada tahun tersebut akan mengalami 

peningkatan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pada seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan, 

adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi lembaga pemerintahan Kabupaten Tulungagung dan seluruh pihak 

yang memiliki kontribusi nyata terhadap kondisi perekonomian serta 

ketenagakerjaan diharapkan untuk dapat mengelola dengan sebaik 

mungkin potensi angkatan kerja yang tersedia agar dapat lebih 
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menstabilkan kondisi pertumbuhan ekonomi demi di tekannya kembali 

kemungkinan angka pengangguran yang ada. 

2. Bagi akademik diharapkan untuk dapat menjadikan hasil penelitian ini 

sebagai salah satu tambahan referensi dokumen institut yang membahas 

terkait dengan keilmuan di bidang statistika ekonomi guna menambah 

bahan pustaka dalam pengembangan kualitas pendidikan pada lingkungan 

akademik institut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan variabel 

bebas lainnya untuk diteliti, seperti inflasi, investasi, ataupun potensi 

ekonomi, sehingga dampak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Tulungagung lebih dapat dioptimalkan dan dirasakan manfaatnya secara 

langsung oleh masyarakat di wilayah tersebut melalui peningkatan kondisi 

kesejahteraan mereka. 
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