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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis 

data panel yang terdiri dari 8 provinsi dengan periode tahun 2011 sampai dengan 

2016 menunjukan bahwa terdapat pengarung antara variabel jalan, listrik dan 

telekomunikasi terhadap investasi asing langsung di Indonesia. sehingga dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Jalan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap investasi asing 

langsung dari tahun 2011 sampai dengan 2016, sehingga jika panjang 

jalan meningkat maka investasi asing langsung akan meningkat. 

2. Listrik dan telekomunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

investasi asing langsung dari tahun 2011 sampai dengan 2016, sehingga 

jika listrik dan telekomunikasi naik maka investasi asing langsung akan 

meningkat. 

3. Secara bersama-sama variabel jalan, listrik dan telekomunikasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap investasi asing langsung pada 

tahun 2011 sampai dengan 2016 

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian dan  kesimpulan di atas, maka implikasi yang 

diperoleh adalah sebagai berikut : 
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1. Panjang jalan beraspal memiliki dampak positif dan tidak signifikan, 

sehingga diperlukan perbaikan dan pembangunan jalan beraspal sampai 

kedaerah-daerah supaya menarik para investor. Karena dengan adanya 

jalan maka akan meningkatkan aksebilitas. 

2. Listrik memiliki dampak positif dan signifikan terhadap investasi asing 

langsung karena semua barang yang digunakan memerlukan listrik untuk 

mengoperasikannya. Dengan adanya pasokan listrik yang memadai maka 

akan memenuhi kebutuhan listrik terutama pada sektor industri hal 

tersebut terbukti dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan jokowi yaitu 

mega proyek pembangkit listrik 35,000 megawat yang sedang di 

kerjakan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat tentunya 

permintaan akan listrik akan terus meningkat baik dari sektor industri 

maupun konsumsi listrik yang digunakan oleh masyarakat menengah ke 

atas. Dengan adanya pasokan listrik yang memadai maka diharapkan akan 

menggerakan perekonomian, meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta 

kegiatan manufaktur terutama teknologi. 

3. Telekomunikasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap 

investasi asing langsung karena untuk memudahkan kegiata dan efisiensi 

waktu, jarak dan tempat tentunya memerlukan telekomunikasi yang 

memadai. Sehingga diperlukannya pembangunan terhadap telekomunikasi 

baik dalam membangun BTS, jaringan internet dan lain sebagainaya yang 

dapat menunjang kegiatan komunikasi. 
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C.  Saran  

 

Setelah peneliti melaukan penelitian dan memperoleh hasi, maka penelitian 

mengajukan saran sebagai berikut : 

1. Alangkah baiknya jika pembangunan infrastruktur dilakukan secara 

merata tidak hanya di Pulau Jawa tetapi juga di daerah lain supaya 

investor tertarik menamankan modalnya di daerah seperti indonesia 

bagian timur. 

2. Karena telekomunikasi memiliki pengaruh investasi yang besar 

dibandingkan listrik dan jalan sebaiknya dibangun BTS untuk 

menjangkau jaringan telekomunikasi sampai ke daerah-daerah.  

3. Walaupun sumber daya melimpah tapi investor kurang minat berinvestasi 

seperti di indonesia bagian timur karena kurangnya fasilitas seperti 

infastruktur sehingga akan lebih baik jika pembangunan baik segi 

pendidika, telekomunikasi, transportasi, kapasitas listrik dan infrastruktur 

lainnya dilakukan. 

 

 


