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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan dari hasil 

ketiga ketiga variabel independen yang telah diteliti infrastruktur, investasi, dan 

tenaga kerja sebagai berikut: 

 Infrastruktur tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini 

tidak sejalan dengan hipotesis dimana infrastruktur menjadi faktor dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melihat masalah infrastruktur di Jawa 

Tengah sedang dalam pengembangan dengan struktur APBD yang tidak besar 

sehingga hanya menggunakan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu dari 

APBD dan APBN yang membuat infrastruktur Jawa Tengah sangat kurang. Tetapi 

dari hasil menunjukan bahwa infrastruktur tetap mempengaruhi dalam 

pertumbuhan ekonomi. Fungsi infrastruktur dalam dalam suatu daerah sangat 

dibutuhkan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dalam proses mobilissi 

masyarakat dalam berproduksi suatu barang dan jasa untuk menciptakan output 

yang baik untuk menumbuhkan perekonomian daerah dan menciptakan 

pertumbuhan ekonomi daerah maupun negara nantinya akan menjadi lebih baik dan 

meningkat di Provinsi Jawa Tengah 

Investasi yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, 

menunjukan ternyata tidak sesuai dengan hipotesis yang ada, dimana investasi 

ternyata tidak berpengaruh yang disebabkan tidak stabilnya ekonomi Provinsi Jawa 

Tengah sehingga menimbulkan perlambatan perekonomian global yang 

mengakibatkan penundaan rencana kegiatan investasi dan kendala internal 

perusahaan-perusahaan dalam proses produksi. Karena melihat keadaan ekonomi 

global sedang mengalami perlambatan sehingga investor yang akan menanamkan 

modal tidak jadi untuk menginvestasikan modalnya melihat resiko akan berdampak 

buruk nantinya apabila tetap melakukan investasi.  

Tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan 

hipotesis dan hasil uji secara statistik dimana dengan adanya peningkatan pada 

tenaga kerja maka akan meningkatkan produktivitas dan terlibat dalam pasar tenaga 
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kerja akan meningkat, hal ini berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat karena masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memiliki 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga meningkatnya tenaga kerja 

akan terus menaikan pertumbuhan ekonomi. 

Hasil uji keseluruhan variabel Infrastruktur, investasi, dan tenaga kerja 

ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang disimpulkan bahwa model estimasi fixed 

effect model variabel independen (infrastruktur, investasi dan tenaga kerja) 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi). 

5.2. Saran 

 Hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka melihat beberapa saran 

sebagai berikut: 

5.2.1. Saran Teoritis 

a. Diharapkan bagi peneliti berikutnya agar memperluas penelitian ini dengan 

mencari variabel lain yang menjadi faktor pemicu pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Jawa Tengah, agar penelitian ini lebih berkembang lagi dan diperoleh 

informasi yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di Provinsin Jawa Tengah. 

b. Penelitian ini hanya terbatas pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, 

sehingga bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah 

penelitian dengan rentang waktu yang lebih panjang agar dapat memperoleh 

hasil yang lebih baik lagi kedepannya.  

c. Dalam menyusun penelitian, diharapkan bagi peneliti berikutnya untuk 

menambah literatur-literatur mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian untuk dijadikan suatu bentuk pedoman dan acuan dalam penelitian. 

5.2.2. Saran Praktis 

a. Pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur lebih baik dan berguna dan 

fasilitas kepada masyarakat untuk membuka peluang usaha untuk meningkatkan 

kebutuhan masyarakat yang terdapat didaerah tersebut.  
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b. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kegiatan investasi untuk dapat 

berinvestasi masyarakat dan negara-negara untuk meningkatkan perekonomian 

dengan cara menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempermudah 

perizinannya. 

c. Selain itu memperluas dan pengembangan kesempatan kerja melalui program 

padat karya dengan memprioritaskan penduduk usia kerja dalam jumlah banyak 

untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan dan juga dengan melakukan 

penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah pengangguran dan mengajak 

wirausaha untuk giat membuat suatu usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


