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BAB V 

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2014 menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara investasi dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian ini 

menggunakan analisis data panel yang terdiri dari 33 provinsi di Indonesia, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan, investasi berpengaruh secara tidak 

signifikan dengan arah positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 

pada tahun 2011 sampai dengan 2014  

2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia pada tahun 2011 sampai 

dengan 2014 

3. Investasi dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama mempengaruhi 

ketimpangan distribusi pendapatan. 

B. Implikasi 

Penelitian ini telah menunjukan bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan. Hal itu juga bisa dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya yang 

mengalami hal sejalan. Sehingga dapat dikatakan bahwa investasi mempunya 
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pengaruh secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan. 

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan maka semakin tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. 

Dengan demikian terdapat beberapa hal yang perlu di teliti kembali terutama 

dengan pembangunan di daerah-daerah yang mana hal tersebut sangat 

mempengaruhi kualitas sumber daya manusianya. Dengan meratanya 

pembangunan akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Serta perlu 

memperhatikan di daerah yang masih tertinggal untuk mengatasi kemudahan dalam 

berinvestasi. 

 

C. Saran 

Bagi penelitian selanjutnya, dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi 

hendaknya dapat menggunakan rasio yang berbeda dari penelitian ini sehingga 

dapat menunjukan hasil yang berbeda. Dalam penelitian ini hendaknya 

menambahkan variabel lain dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga dapat diketahui lebih lanjut apakah 

terdapat perbedaan dan hasilnya dapat lebih obyektif. 

Bagi pemerintah diharapkan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat 

kebijakan pemerintah dalam menentukan arah dan strastegi pembangunan ekonomi 

di masa mendatang serta sebagai bahan evaluasi bagi perencanaan dalam 

mengantisipasi pelaksanaan pembangungan ekonomi di Indonesia. 


