
V. SIMPULAN DAN 
SARAN

A. Simpulan

a)   Berdasarkan hasil estimasi statistik variabel PAM, PMDN dan Tenaga Kerja secara 

bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Hal ini terlihat 

dari nilai F
hitung 

sebesar

9,259 > nilai F
tabel 

yang sebesar 3,89. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai 
koefisien

determinasi (R2) sebesar = 0.717120. Hal ini memperlihatkan bahwa sebesar 

71,7120% Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dipengaruhi oleh Pemananaman 

Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri serta Tenaga Kerja. Sedangkan 

sisanya 28,288 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar medel penelitian.

b)   Secara parsial besaran elastisitas yang ditimbulkan oleh variabel Penanaman Modal 
Asing (PMA)

terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung nilai koefisiennya sebesar 0,1892. 
Koefisien



ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, apabila PMA naik

sebesar 1 %, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1892 %, 

dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan (cateris paribus).

c)    Secara parsial variabel pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung secara 

statistik. Tidak signifikannya pengaruh PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Lampung mengindikasikan masih rendahnya keinginan masyarakat Provinsi Lampung 

untuk menanamkan modalnya di dalam daerah. Selain itu, Investasi modal fisik di 

Provinsi Lampung belum mampu meningkatkan

output riil dan memacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, dengan asumsi 

variabel lain dianggap konstan (cateris paribus).

d)   Secara parsial besaran koefisien elastisitas variabel Tenaga Kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 2,2742. Koefisien sebesar ini 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, 

apabila pengguna Tenaga Kerja naik sebesar 1% maka akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 2,2742 %, dengan asumsi variabel lain dianggap 

konstan (cateris paribus).

B. Saran

a)   Peranan PMA dan PMDN harus dipacu dengan peningkatan situasi kondusif 

berinvestasi, pembuatan peta potensi daerah dan pembentukan unit pelayanan 

terpadu di daerah untuk mempermudah pelayanan pembuatan ijin usaha dan 

investasi.



b)   Pemerintah daerah disamping mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

melalui upaya meningkatkan iklim investasi diharapkan juga memperhatikan tenaga kerja 

yang ada di Provinsi Lampung. Hal ini harus dipastikan bahwa dengan peningkatan iklim 

investasi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang ada di Provinsi Lampung. 

Pemerintah daerah juga diharapkan banyak melakukan pelatihan-pelatihan yang dapat 

meningkatkan keterampilan para tenaga kerja di Provinsi Lampung. Hal ini agar kegiatan 

investasi yang dilakukan pihak swasta dapat menggunakan tenaga kerja daerah bukan 

tenaga kerja dari luar daerah.

c)    Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih spesifik untuk 

Investasi Swasta dan Investasi Pemerintah dalam periode penelitian yang lebih lama 

sehingga dapat terlihat pengaruh variabel bebas terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Lampung.


