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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil serta pembahasan penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Sebanyak 39,6% umur pekerja informal industri tepung tapioka dengan 

kritteria 35-70 tahun, 76,0% berjenis kelamin laki dan 39,6% tingkat 

pendidikan pekerja lulus SMP. 

2. Sebagian besar  pekerja informal tepung tapioka di Kecamatan 

Margoyoso Kabupaten Pati berpenghasilan 1 juta-1,5 juta yaitu sebesar 

30.3 % dimana kebanyakan  jumlah anggota keluarganya sebanyak 3 

orang lebih. 

3. Sebagian besar pekerja informal menyatakan atasanya (pemilik industri) 

tidak mengikutsertakan dalam  program BPJS Kesehatan yakni 

sebanyak  84.8 % dari total responden. 

4. Ada hubungan antara gaji pekerja dengan keikutsaertaan BPJS 

Kesehatan pada pekerja informal tepung tapioka di Kecamatan 

Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2016.   

5. Ada hubungan antara kebijakan pemilik industri dengan keikutsaertaan 

BPJS Kesehatan pada pekerja informal tepung tapioka di Kecamatan 

Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2016.  
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B. Saran  

1. Pemerintah 

a. Sebaiknya perlu dilakukan sosialisai lebih banyak oleh pihak BPJS 

setempat kepada pemilik industri informal mengenai keuntungan 

mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS Kesehatan. 

b. Seharusnya pihak pemerintah dalam memberikan sanksi kepada 

perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya pada 

program BPJS Kesehatan tidak hanya kepada perusahaan formal 

saja, melainkan juga kepada perusahaan maupun industri informal. 

c. Pihak pemerintah sebaiknya melibatkan staf desa untuk membantu 

mensosialisasikan pemilik dan pekerja inndustri tepung tapioka agar 

dapat ikut serta dalam asuransi kesehatan. 

d. Sebaiknya pemerintah melihat progam BPJS Kota lain dimana 

upaya-upaya trobosan apa saja yang dapat membantu untuk 

menumbuhkan minat dalam kepesertaan dalam asuransi kesehatan. 

e. Adanya monitoring dari pihak Disnakertrans Kabupaten Pati terhadap 

Industri yang ada diwilayah Pati.  

2. Pemilik Industri 

a. Sebaiknya dalam pabrik industri tepung tapioka Kecamatan 

Margoyoso memperhatikan jenjang karir, dimana semakin lama 

bekerja juga semakin naik pendapatan karyawannya. 

b. Sebaiknya pemilik industri tepung tapioka memperhatikan 

keselamatan dan kesehatan pekerjanya dengan mengikutsertakan 

pekerja kedalam asuransi Kesehatan. 
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c. Sebaiknya dalam paguyuban perkumpulan pemilik industri tepung 

tapioka dapat meningkatkan jadwal perkumpulan untuk membahas 

kebutuhan serta gaji pekerja.  

 

 

 

 


