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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat

diambil kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dari penelitian tidak ditemukan adanya hubungan jangka panjang antara

investasi asing langsung, investasi dalam negeri, derajat keterbukaan

ekonomi, terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diukur dengan

PDB per kapita. Tidak adanya hubungan jangka panjang disebabkan karena

ketidakstabilan kondisi perekonomian di Indonesia. Sehingga ketika

perekonomian Indonesia tidak stabil kegiatan ekonomi dalam negeri

menurun, ekspor menurun, minat pengusaha untuk melakukan penanaman

modal menurun dan lebih memilih berinvestasi di negara lain.

2. Hasil analisis jangka pendek hubungan perubahan PDB per kapita pada lag 1

dengan perubahan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan positif dan

signifikan dan dapat disimpulkan koefisien yang positif dimaksudkan ketika

perubahan PDB per kapita meningkat maka hal tersebut akan meningkatkan

perubahan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDB per kapita.

3. Hasil analisis jangka pendek hubungan perubahan investasi asing langsung

dengan perubahan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB per kapita

pada lag 0 menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Penyebabnya

adalah hambatan masuk bagi investor asing, yaitu birokrasi yang berbelit-

belit dan kurang efisien sehingga investor asing kurang berminat untuk
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menanamkan modalnya di Indonesia. Seperti panjangnya perizinan investasi

sehingga masih tingginya biaya perizinan dibandingkan dengan negara-

negara kompetitor. Menurut Franky Sibarani Kepala BKPM, pemerintah AS

yang dalam hal ini turut memantau panduan investasi di Indonesia. Usulan

yang disampai oleh Duta Besar AS agar sebelas sektor usaha yang diminati

investor AS bisa lebih terbuka. Sektor-sektor yang diminati diantaranya e-

commerce, asuransi, energi terbarukan, pembuatan film dan bioskop,

telekomunikasi, manufaktur farmasi, distributorship, coldstorage dan ritel

elektronik dan alas kaki.

4. Hasil analisis jangka pendek hubungan perubahan investasi dalam negeri

dengan perubahan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB per kapita

pada lag 0 dan lag 1 menunjukkan hubungan yang tidak signifikan.

Penyebabnya tidak berbeda dengan investasi asing langsung yaitu perizinan

birokrasi di daerah-daerah yang dipersulit. Belum optimalnya harmonisasi

pusat dan daerah, kualitas infrastruktur yang kurang memadai, masih banyak

peraturan daerah yang menghambat iklim investasi.

5. Hasil analisis jangka pendek hubungan derajat keterbukaan ekonomi dengan

perubahan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB per kapita pada

lag 0 dan lag 2 menunjukkan hubungan yang signifikan. Pada lag 0

menunjukkan hubungan yang negatif, hal ini terjadi karena dalam neraca

perdagangan impor lebih besar dari ekspor dan secara keseluruhan

pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2015 mengalami penurunan.

Sedangkan untuk lag 2 menunjukkan hubungan yang positif. Derajat
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keterbukaan ekonomi pada lag 1 tidak signifikan dan tidak mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB per kapita. Hal ini

disebabkan karena derajat keterbukaan bukan faktor terbesar dalam

pertumbuhan ekonomi. Sehingga apabila terjadi penurunan derajat

keterbukaan ekonomi, tetapi faktor terbesar mengalami kenaikan maka

pertumbuhan ekonomi tidak mengalami penurunan.

5.2. Implikasi dan Saran

Berikut ini beberapa implikasi dan saran yang diperoleh dari penelitian, yaitu.

1. Pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan PDB per kapita pada lag 1

terbukti berpengaruh terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi. Oleh

sebab itu pemerintah sebaiknya mempertahankan faktor-faktor yang

mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Menurut Menteri Perindustrian Saleh Husain, investasi baik investasi

asing maupun investasi dalam negeri Indonesia saat ini masih menjadi

daya tarik bagi investor. Daya tarik tersebut karena Indonesia saat ini

membuka diri terhadap negara lain yang ingin menanamkan investasinya

di Indonesia. Disamping itu pemerintah harus meningkatkan kepastian

hukum terkait dengan investasi, memberikan kemudahan dalam hal

perizinan untuk berinvestasi sehingga investor tertarik untuk investasi di

Indonesia, mendorong iklim investasi agar menarik para investor.

3. Kondisi derajat keterbukaan ekonomi di Indonesia dimana dalam hal

perdagangan internasional Indonesia belum mampu mempengaruhi

perdagangan karena Indonesia masih impor bahan baku untuk
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menghasilkan suatu produk. Oleh sabab itu pemerintah harus

memfokuskan produk unggulan dengan memberikan kualitas terbaik agar

produk ekspor negara Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.

Pemerintah mendukung dengan adanya UMKM sehingga dapat

meningkatkan ekspor.


