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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dengan menggunakan tingkat probabilitas 5% hasil uji kausalitas 

Granger membuktikan adanya  hubungan satu arah antara 

variabel FDI dan variabel DDI. Dengan kata lain FDI 

mempunyai pengaruh terhadap DDI.  

2. Hasil estimasi model VECM menunjukkan dalam jangka 

panjang FDI berpengaruh terhadap DDI. Dalam jangka pendek 

FDI tidak berpengaruh terhadap DDI. Namun kebalikannya, DDI 

secara statistik berpengaruh signifikan terhadap FDI.  

 

B. Impikasi 

Temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa terjadi 

hubungan satu arah antara variabel FDI dan variabel DDI. Dalam 

jangka panjang FDI berpengaruh terhadap DDI. Dalam jangka pendek 

FDI tidak berpengaruh terhadap DDI. Namun kebalikannya, DDI 
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secara statistik berpengaruh signifikan terhadap FDI. Hasil dari 

penelitian ini memberikan implikasi: 

1. FDI memiliki peran dalam menstimulus pertumbuhan DDI. Bagi 

Indonesia, foreign direct investmen (FDI) atau penanaman modal 

asing secara langsung memiliki peranan yang besar dalam 

melengkapi kebutuhan investasi dalam negeri.  

2. DDI memiliki peran untuk menarik masuknya FDI ke Indonesia. 

Investasi domestik yang telah dilakukan pada sektor ini membuat 

investor asing tertarik untuk menanamkan FDI-nya ke Indonesia. 

Tentunya dengan regulasi dan iklim investasi yang mendukung.  

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk 

melihat kausalitas antara foreign direct ivestment dengan domestic 

direct investment pada sektor perumahan, kawasan industri dan 

perkantoran selama kurun waktu 2006 – 2017, maka dapat diajukan 

beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait yaitu: 

1. Perlunya kolaborasi antara investor domestik dan asing, untuk 

memanfaatkan  FDI yang masuk ke Indonesia sehingga investasi 

domestik menjadi berkembang. 
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2. Pemerintah dapat membuat kebijakan, seperti memberikan 

fleksibilitas yang lebih untuk meningkatkan tata kelola 

perusahaan, untuk lebih meningkatkan dan memperkuat 

pertumbuhan investasi domestik dan mengembangkan sumber 

daya lokal.    

3. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur dalam negeri dan 

mengembangkan tenaga kerja dengan keterampilan industri yang 

relevan serta sumber daya keuangan yang dikelola dengan baik 

untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari investor domestik 

dan asing.  Harapannya supaya FDI dapat memberikan dampak 

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap 

pertumbuhan DDI, kemudian sebaliknya DDI pun dapat menarik 

FDI untuk diberdayakan di Indonesia.  

 


