
 

 
72 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. PMA (FDI) berpengaruh terharap pertumbuhan ekonomi, 

dikarenakan adanya pengaruh kepada peningkatan faktor ekonomi 

yang menyumbangkan kontribusi terhadap pelaksanaan 

pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. 

2. PMDN (DDI) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Pengaruh variabel PMDN disebabkan oleh investasi yang dijalankan 

pemerintahan ataupun swasta, difokuskan untuk pelaksanaan 

pembangunan ekonomi wilayah, sehingga PMDN memiliki peran 

penting dalam nentukan jumlah pendapatan daerah. 

3. Laju Inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dikarenakan peningkatan inflasi dalam jangka pendek menunjukan 

adanya suatu pertumbuhan perekonomian, pertumbuhan ekonomi 

sendiri berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan barang 

dan jasa yang di produksi dalam masyarakat, sehingga semakin 

banyak yang di produksi maka kesejahteraan masyarakat meningkat. 

V.2. Saran 

V.2.1. Saran Teoritis 

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel independen 

lain yang berpengaruh lebih besar terhadap Pertumbuhan Ekonomi, 

seperti variabel Ekspor, Impor, pinjaman, ataupun tenaga kerja, karena 

keterkaitan variabel ini dapat mempengaruhi sisi produktifitas ekonomi 

yang akan meningkatakan pendapatan ekonomi suatu wilayah. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian atau 

sampel pembanding yang lebih luas, dan menggunakan data cross 

section atau time series dengan rentang variasi yang lebih besar. 

Sehingga dapat lebih memberikan sudut pandang yang lebih baik dalam 
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membandingkan pengaruh variabel X di wilayah Kabupaten dan Kota 

Provinsi Jawa Barat, dengan variabel X di wilayah Provinsi lain di 

Indonesia. 

3. Peneliti diharapkan memperbanyak literatur-literatur mengenai variabel 

yang digunakan dalam penelitian untuk menjadi acuan dalam menyusun 

penelitian yang lebih baik. 

V.2.2. Saran Praktis 

1. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan 

iklim investasi yang baik, menyediakan kemudahan akses dan 

administrasi, demi meningkatkan daya tarik investor asing untuk 

melakukan penanaman modal asing dengan maksimal. 

2. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat menjaga 

stabilitas investasi asing ataupun dalam negeri, dan memperhatikan 

sektor-sektor potensial yang dapat diprioritaskan penanaman modal 

seoptimal mungkin, agar dapat meningkatkan produktifitas ekonomi 

suatau wilayah. 

3. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat menjaga 

stabilitas inflasi untuk menjaga keseimbangan harga komodias dan 

konsumsi masayarakat agar tetap berjalan seiringan, demi 

memaksimalkan produktifitas dan pendapatan secara efisien. 


