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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Hasil studi ini memberikan kesimpulan bahwa: 

(1) Hasil analisis pengaruh PDB terhadap investasi asing langsung sektor 

manufaktur dalam jangka pendek menunjukan bahwa PDB tidak 

memiliki pengaruh terhadap FDI sektor manufaktur kemudian dalam 

jangka panjang PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDI 

sektor manufkatur. 

(2) Hasil analisis pengaruh suku bunga terhadap investasi asing langsung 

sektor manufaktur dalam jangka pendek menunjukan bahwa suku bunga 

tidak memiliki pengaruh terhadap FDI sektor manufaktur kemudian 

dalam jangka panjang suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap FDI sektor manufaktur. 

(3) Hasil analisis pengaruh inflasi terhadap investasi asing langsung sektor 

manufaktur dalam jangka pendek membuktikan bahwa inflasi tidak 

memiliki pengaruh terhadap FDI sektor manufaktur kemudian dalam 

jangka panjang inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI 

sektor manufaktur. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat beberapa implikasi yang diperoleh 

dari hasil penelitian, yaitu: 

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Produk domestik bruto (PDB) 

akan menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, 

walaupun PDB bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi 

investasi asing tetapi PDB merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi investor untuk berinvestasi di Indonesia.  

2. Kebijakan peningkatan atau penurunan suku bunga sebagai salah satu 

instrumen kebijakan moneter yang cukup mempengaruhi investasi 

asing langsung, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia harus 

mengontrol agar suku bunga tidak terlalu tinggi sehingga iklim 

investasi asing langsung sektor manufaktur akan tetap tumbuh 

optimal. Jika tingkat suku bunga tidak terkendali maka investasi akan 

menurun, maka diperlukannya kebijakan suku bunga untuk 

mengontrol tingginya suku bunga yang ada di Indonesia. 

3. Inflasi yang cukup rendah terbilang dibawah angka 10% atau 

Moderate Inflation dapat menjadi insentif yang cukup tinggi untuk 

memacu pertumbuhan ekonomi, ketika ekonomi tumbuh maka 

investasi asing langsung sektor manufaktur dapat berjalan dengan 

optimal walaupun dilanda inflasi ringan. 
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C. Saran 

1. Pemerintah harus mengoptimalkan PDB dari sisi produksi dengan cara 

membuat regulasi harga barang yang sesuai dengan kondisi 

perekonomian, meningkatkan pembangunan industri manufkatur yang 

ada di Indonesia, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan 

mempermudah regulasi-regulasi untuk para investor yang ingin 

berinvestasi di Indonesia dalam sektor manufaktur. 

2. Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia harus menjaga tingkat suku 

bunga agar tidak terjadi peningkatan yang ekstrim sehingga investor 

asing tertarik untuk menanamkan modalnya ke Indonesia melalui 

Investasi Asing Langsung sektor manufaktur.  

3. Tindakan yang tepat untuk meningkatkan investasi asing langsung 

sektor manufaktur yang dilihat dari sisi inflasi ialah diperlukannya 

kebijakan pemerintah untuk mempertahankan tingkat inflasi agar tetap 

rendah atau moderate inflation dengan cara mengoptimalkan regulasi 

harga barang, meningkatkan daya beli masyarakat dan menciptakan 

iklim birokrasi yang positif. 


