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BAB V 

KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN  

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2011 

sampai tahun 2017 menunjukan bahwa terdapat “Pengaruh Antara Investasi 

Investasi asing langsung, Tenaga Kerja Dan Teknologi Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Enam Negara (Brazil, China, Indonesia, India, Mexico, Russia)”. 

Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tujuh tahun yaitu dari 

tahun 2011 – 2017. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data panel. Adapun 

hasil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Investasi asing langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di enam negara (Brazil, China, Indonesia, India, 

Mexico, Russia). Tahun 2011 – 2017. 

2. Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di enam negara (Brazil, China, Indonesia, India, Mexico, Russia). 

Tahun 2011 – 2017. 

3. Teknologi berpengaruh positif dan siginfikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di enam negara (Brazil, China, Indonesia, India, Mexico, Russia). Tahun 

2011 – 2017.  
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4. Investasi asing langsung dan teknologi secara bersama sama berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara (Brazil, China, Indonesia, 

India, Mexico, Russia). Tahun 2011 – 2017. 

 

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, impilkasi yang 

diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah: 

1. Secara parsial Investasi asing langsung berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara (Brazil, China, 

India, Indonesia, Mexico, Russia). Artinya peningkatan investasi asing 

langsung tidak berpengaruh terhadap peningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

2. Secara parsial Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi enam negara (Brazil, China, Indonesia, India, 

Mexico, Russia). Artinya peningkatan  jumlah tenaga kerja akan meningkat 

jumlah produksi yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan 

ekonomi.  

3. Secara parsial teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi enam negara (Brazil, China, Indonesia, India, 

Mexico, Russia). Artinya apabila perkembangan teknologi semangkin 

meningkat akan berengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

4. Secara simultan Investasi dalam negeri, investasi asing langsung, tenaga 

kerja, dan teknologi  secara bersamaan berpengaruh terhadap pertumbuhan 



73 
 

 
 

ekonomi. artinya peningkatan investasi asing langsung, tenaga kerja dan 

tekonologi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya.  

 

C. Saran  

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Untuk meningkatkan investasi diperlukan upaya yang perlu dilakukan untuk 

mendorong peningkatan investasi perlu untuk direalisasikan dan 

dikembangkan sehingga stok modal dapat dimanfaatkan dengan masksimal 

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.  

2. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja diperlukan upaya yang dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas teanaga kerja dengan pembekalan pendidikan 

dan pelatihan sehingga mampu bersaing dipasar kerja dan sebagai upaya 

untuk menarik investor untuk datang.  

3. Untuk meningkatkan perkembangan teknologi diperlukan upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan teknologi bisa dilakukan memlaui ilmu 

pengetahuan yaitu dengan terus meningkatkan program wajib  sekolah dan 

meningkatkan mutu pendidikan.  

 


