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BAB V
 

KESIMPULAN DAN SARAN
 

t:E!:il i"IE!Jhi~1'! 

8erd2s~r~,ar'l hasil Jlerle.l:itiarl y~ng telat1 diura:ikan 

dapat di~(elllu~,aJ(ar'l ~(esimp\_\Lar1 sebagai berikut 

1.	 Hlpotesis pertama didLlga batlwa sen)alcin besar of aktc)l' 

pendor·ong dan penarik, n)a~,a ~enla~:if') t:ing~(at kontinuitas 

~,egiatan usaha pemu.lung .•ial ini terb\J~~ti pada label 4

13, ~(onstanta sebesar -2,5038 menunju~c~,~n bahwa ap~bila 

para pemulLlng tersebut tidak be~cer.ja, mak~ penghasil- 

arlnya a~,ar'l selalu ber~cur~ng sebesar -2,5038 dan dari 

T"b"d 4-7, dari 200 responden faktor pendorong menjadi 

pelnu!ung sebesar 142 responden atau sebesar 71%. Dengii:otfl 

demikiarl hipotesis pertama terbukti. 

2.	 Penghasilan pemul\Jng secara seremp~~: dipengaruhi Oll?r\ 

Jam kerJa, pengalaolan (lama berusahal, jumlah tanggungan 

kelu~rqa dan jenis kelamin. Kesimpul~n tersebut dida

sar~:an pada hasil ~nalisis yang menunjukkan F hitung 

sebes~r 7,975 lebih besar dari F tabel sebesar 2,26. 

3.	 Secara parsial variabel j~m ~:erja, pen£lal C\rnan (1 ama 

-i'berLlsaha) , dan jenis kelamin tidak berpengaruh secara 

bermakna ter"tladap penghasilan pemulung, kecuali variabel 

juollah tanggungan ~:eluarga mempunyai penga""L,h yi.ng 

bernla~lna terhadap penghasilan pemu}ung, hal ini terbukti 

t hit\Jng lebih besar dari t tabsl (2,086 > 1,645) dan 
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besarnya sUlnbar\gar1 secara parsial adalah 28,34~. Denr;;JI!:\n 

demiklan hipQt.~i~ ketig~ terbukti b~hwa variabel juml~h 

tarlggungan ~~eluarga merupa'can variabel dominan mempe

ngaruhi pel1ghasilan pSlnu}ung . 
• 

gARAN 

1.	 Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, perlu mengada~can 

perlelitian yarlg berSlfat rnenyell_lruh mengenai Pemull.lng 

denga'l melibatkan disiplin-disiplin ilmu yang berkaitan 

dengan Pemulung. 

2.	 Henda'cnya Pembinaan Pemulung ditekankan pada sikap 

mental, agar mereka tida'c menjadi Pemulung tar-us bila 

~,eadaan sudah tersedia lapangan pe~cerjaan l~in. 

3.	 Apabila profesi Peml.lll.lng atau Mitra Pasl.Ikan Kuning ini 

memang sangat dirasakan manfaatnya; hendaknya mereka 

dibina secara lebih profesional dari segi organisasi, 

misalnya memakai seragam dan perlengkapannyapun harus 

nampak bersih dan rapi. Dalam hal ini akan lebih menun

jang perolehBn Adipura Kencana bag! kotamadya Surabaya. 
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