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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Produk Domestik Bruto dan 

upah minimum provinsi terhadap investasi asing langsung maka kesimpulan yang 

dapat diambil peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan, variabel independen ( Produk Domestik 

Bruto dan upah minimum provinsi) bersama – sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen (investasi asing langsung) 

pada tahun 2011 sampai dengan 2013. Hal tersebut sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan oleh peneliti bahwa terdapat pengaruh antara 

Produk Domestik Bruto dan upah minimum terhadap investasi asing 

langsung di Indonesia secara serempak. 

2. Variabel Produk Domestik Bruto memiliki pengaruh yang postif terhadap 

investasi asing langsung di Indonesia yang berarti jika Produk Domestik 

Bruto mengalami kenaikan akan berdampak pada naiknya investasi asing 

langsung di Indonesia. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis dalam 

penelitian ini. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto dari tahun ke tahun 

menunjukkan bahwa perekonomian di Negara tersebut tumbuh karena 

Produk Domestik Bruto merepresentasikan keseluruhan perekonomian 
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suatu negara. Hal tesebut yang menjadi salah satu alasan investor 

menanamkan modalnya di Indonesia.  

3. Variabel upah minimum memiliki pengaruh yang positif terhadap investasi 

asing langsung di Indonesia. Hal tesebut berarti jika upah minimum 

provinsi naik pada suatu wilayah maka akan mengikatkan investasi asing 

langsung di wilayah tersebut tetapi kenaikan upah tersebut harus 

diimbangi dengan kenaikan produktivitas. 

 

B. Implikasi 

       Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa 

terdapat pengaruh positif antara Produk Domestik Bruto dan upah minimum 

provinsi dengan investasi asing langsung di Indonesia. Hal ini membuktikan 

bahwa Produk Domestik Bruto dan upah minimum provinsi termasuk faktor yang 

mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini 

adalah  

1. Dengan adanya investasi asing langsung di suatu provinsi atau wilayah maka 

akan menyebabkan pembangunan pabrik di daerah tersebut yang dapat 

menyerap tenaga kerja lokal sehingga mengurangi pengangguran diwilayah 

tersebut. 

2. Daerah sekitar provinsi yang terdapat pembangunan pabrik tersebut dapat 

mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Contohnya 

Unilever, masyarakat Indonesia tidak hanya pulau Jawa dapat menggunakan 

produk – produk Unilever.  
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3. Investasi asing langsung yang menggunakan bahan mentah diwilayah 

tersebut akan menjadikan bahan mentah tersebut terus dipelihara atau 

ditanam kembali, untuk kelangsungan usaha perusahaan yang bersangkutan. 

4. Provinsi lain yang dekat dengan provinsi yang didikan pabrik akan 

berdampak pada perekonomian provinsi yang juga tumbuh. Menstimulus 

usaha – usaha kecil seperti transportasi untuk pengangkutan barang, 

distributor maupun agen – agen kecil dalam penjualan suatu produk. 

5. Hasil output yang terus meningkat akan menyebabkan kenaikan upah. 

Kenaikan tersebut akan mensejahterakan karyawan dan keluarganya. Dengan 

adanya investasi asing langsung membuat terjadinya transfer teknologi dan 

pengetahuan yang membuat produktifitas masyarakat meningkat secara 

permanen.  

 

 

C. Saran  

       Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan serta kesimpulan yang sudah 

dikemukakan sebelumnya maka saran yang diberikan adalah: 

1. Pemerintah perlu memperhatikan produktivitas masyarakat serta berupaya 

untuk mengingkatkannya dengan pemberian pelatihan keterampilan 

sehingga Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara yang memiliki 

upah minimum saja namun memiliki keterampilan dan produktivitas yang 

baik. Produktivitas yang baik kemudian dapat menjadi penarik perhatian 

investor asing. 
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2. Pemerintah perlu melihat bahwa investasi asing langsung di Indonesia 

dapat dijadikan sumber pembiayaan yang lebih baik daripada utang luar 

negeri. Pemerintah harus lebih memperhatikan faktor – faktor yang 

mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia seperti proses 

perizinan, Produk Domestik Bruto, infrastruktur, ekspor, dan upah 

minimum agar investor asing tertarik untuk berinvestasi secara langsung di 

Indonesia. 

3. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang meneliti tentang 

investasi asing langsung di Indonesia untuk mengkaji faktor – faktor lain 

yang mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia selain Produk 

Domestik Bruto dan upah minimum provinsi, seperti: infrastruktur, 

kondisi keamanan negara dan kestabilan ekonomi  


