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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

Berlandaskan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa dari ketiga variabel independen yang telah diteliti memberikan efek pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebagai berikut : 

a. Variabel investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian dimana dengan adanya peningkatan 

investasi maka persediaan modal dapat meningkatkan produksi barang serta jasa dalam 

perekonomian yang dapat menumbuhkan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan 

ekonomi akan tumbuh. 

b. Variabel pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian dimana dengan adanya pengurangan 

tingkat pengangguran maka produktivitas dan kegiatan perekonomian dapat meningkat 

sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.  

c. Variabel inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian dimana dengan adanya peningkatan 

inflasi maka dapat memberikan pengaruh yang buruk dan membuat lesu kegiatan 

perekonomian secara keseluruhan, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi 

menurun.  

V.2 Saran  

Berlandaskan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, peneliti menganjurkan 

sejumlah saran yang diharapkan mampu membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di 

Pulau Jawa : 

a. Saran Teoritis 

1) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melaksanakan penelitian serupa, diharapkan 

memperluas penelitian dengan menambah variabel lain di luar model penelitian, 

sehingga penelitian dapat lebih berkembang dan memahami komponen lainnya yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, dan diharapkan untuk 
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memperpanjang periode penelitian dan menggunakan sampel sampai dengan data 

terbaru sehingga dapat memprediksi penelitian dalam jangka yang panjang dan 

menghasilkan penelitian yang lebih baik, serta menggunakan metode penelitian studi 

komparatif agar mendapatkan hasil perbandingan antar wilayah. 

2) Penelitian ini hanya terbatas lingkup wilayah Pulau Jawa, diharapkan bagi penelitian 

selanjutnya dapat menambah cakupan kawasan penelitian, sehingga diharapkan dapat 

memperoleh informasi yang lebih luas.  

b. Saran Praktis 

1) Bagi pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan investasi domestik maupun 

investasi asing, keadaan infrastruktur yang baik di Pulau Jawa harus didukung dengan 

cara menciptakan iklim investasi yang kondusif seperti mempermudah perizinan, 

mereformasi regulasi perizinan, membentuk serta mengembangkan sumber daya 

manusia yang berkualitas, dan diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

yang positif di Pulau Jawa. 

2) Tingkat pengangguran yang tergolong tinggi di daerah Pulau Jawa, diharapkan 

pemerintah daerah dapat menyediakan lapangan kerja, dan membentuk program 

pemberdayaan ekonomi, seperti penyediaan pelatihan keterampilan dan 

pengembangan usaha kecil, sehingga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja serta 

pengangguran melandai serta menciptakan lapangan kerja baru, dan diharapkan bagi 

masyarakat agar meningkatkan produktivitas, keahlian dan kreativitas pada dirinya 

sehingga dapat mampu memenuhi kehidupan hidupnya. 

3) Inflasi memberi dampak buruk terhadap perekonomian oleh sebab itu diharapkan 

pemerintah tetap menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan tingkat inflasi 

agar stabil dan tidak terjadi kenaikan harga yang tinggi dan terus menerus hal ini 

bertujuan agar perekonomian daerah dapat semakin tumbuh dan bergairah sehingga 

pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat serta berkesinambungan. 
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