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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengolahan data mengenai Investasi 

dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi 

Banten pada tahun 2008-2012, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Investasi yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2008-

2012 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Jika dilihat dari persamaan regresi yang terjadi, 

koefisien nilai investasi bertanda positif, artinya setiap peningkatan 

investasi akan diikuti oleh peningkatan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), dan hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 

2. Tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Banten memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Jika dilihat dari koefisien nilai tenaga kerja bertanda positif artinya setiap 

peningkatan tenaga kerja maka akan diikuti oleh peningkatan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dan hal ini sesuai dengan hipotesis 

yang diajukan. 

3. Investasi dan Tenaga kerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 

2008-2012 secara bersama-sama (stimultan) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. 

 



83 
 

B. Implikasi 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan dari bab 

sebelumnya, implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Investasi mempunyai pengaruh positif terhadap perolehan dan peningkatan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi harus tetap dijaga dan 

terus ditingkatkan setiap tahunnya, karena investasi merupakan sumber 

dana yang paling penting bagi pembiayaan dalam peningkatan nilai 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  

2. Tenaga kerja juga memberikan pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jumlah tenaga kerja 

yang tinggi merupakan penggerak jalannya proses produksi yang dapat 

meningkatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tenaga 

kerja yang mampu meningkatan nilai PDRB adalah tenaga kerja yang 

memiliki kualitas yang baik, baik dalam pendidikan maupun ketrampilan. 

3. Dari hasil penelitian yang dilakukan antara Investasi dan Tenaga kerja 

memiliki pengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), pengaruh positif tersebut memberikan dampak bagi peningkatan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Banten. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang dikemukakan diatas, maka 

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Dalam hal meningkatkan perekonomian daerah,  hendaknya Pemerintah 

Daerah menyediakan fasilitas dan menciptakan iklim yang baik sehingga 

mampu menarik investor asing maupun domestik yang potensial bagi 

peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. 

2. Untuk masyarakat, sebagai salah satu penggerak dalam pertumbuhan 

ekonomi, harus terus memperbaiki kualitas, dengan menjalankan 

pendidikan dan mengikuti pelatihan-pelatihan dalam hal peningkatan 

keterampilan. 

3. Untuk pihak-pihak lain yang terkait hendaknya mampu memperhatikan 

dan ikut menjaga asset-aset daerah seperti kekayaan alam, infrastruktur 

dan fasilitas yang ada, dengan tidak merusak dan memanfaatkannya 

dengan baik karena ketersediaan fasilitas dan kecukupan kekayaan alam 

yang dimiliki mampu menarik minat para investor untuk mau 

menanamkan modalnya, selain itu kecukupan dalam hal infrastruktur akan 

memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas penduduk 

(pendidikan, kesehatan dan pelatihan) yang berperan sebagai tenaga kerja. 

 

 


