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BAB V 

KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN  

  

A. Kesimpulan  

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode 2016 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh investasi PMA dan pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan analisis cross section yang terdiri dari 33 provinsi di Indonesia. 

Maka dapat disimpulakan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil perhitungan, investasi PMA memiliki arah koefisien 

positif. Secara parsial investasi PMA tidak memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 2016.  

2. Pengeluaran pemerintah memiliki arah koefisien positif. Kemudian 

pengeluaran pemerintah juga berpengaruh postif terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia selama periode 2016.  

3. Investasi PMA dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh secara 

simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 2016.  
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B. Implikasi  

       Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, implikasinya adalah 

sebagai berikut:  

1. Investasi PMA tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Dengan meingkatnya penanaman modal asing di 

tiap provinsi yang proposional maka diharapkan investasi tersebut memihak 

kepada masyarakat sehingga mampu memberikan efek positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  

2. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Dengan meratanya realisasi pengeluaran pemerintah 

dalam pembangunan di Indonesia. Pengeluaran pemerintah yang 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi juga merupakan 

indikasi bahwa pengeluaran pemerintah di perlukan oleh suatu provinsi 

untuk tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai kemampuannya masing-

masing provinsi.  

3. Investasi PMA dan pengeluaran pemerintah secara simultan mampu 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah berpengaruh 

besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia dibandingkan dengan 

investasi PMA. Pengeluaran pemerintah menggunakan metode penerimaan 

yang secara tidak langsung masyarakat menerima dampaknya dari mereka 

membayar pajak. Peningkatan investasi PMA yang datang dari investor 

asing tidak ter-realisasi dengan baik di beberapa provinsi.  
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C. Saran  

       Setelah mengadakan penelitian dan memperoleh hasilnya, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut:  

1. Untuk penciptaan lapangan kerja yang luas diperlukan perusahaan-

perusahaan industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. 

Disarankan kepada para investor dan pemilik modal agar kegiatan 

investasi lebih diutamakan kepada barang-barang modal yang bersifat 

padat karya,tentu saja tanpa mengabaikan tujuan pertumbuhan ekonomi 

yang cukup tinggi.  

2. Diharapkan juga kepada pemerintah supaya melakukan kebijakan baik 

moneter maupun fiskal melalui pengeluaran pemerintah untuk 

meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga peluang pekerjaan semakin 

besar yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

3. Bagi peneliti lain. Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam 

penelitian ini, baik dari segi jumlah data yang hanya terbatas 5 tahun, serta 

pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi yang hanya berfokus pada 

investasi PMA dan pengeluaran pemerintah. Diperlukan penelitian dengan 

ruang lingkup yang lebih luas, karena hasil yang diperoleh bisa saja 

berbeda apabila dilakukan pada lingkup yang lebih luas misalkan ASEAN.  

 

 

 




