
 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data pembahasan pada bab sebelumnya diperoleh 

kesimpulan penelitian sebagai berikut : 

1. Variabel suku bunga kredit menunjukan arah negatif dan tidak signifikan 

terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Lampung. 

2. Variabel Produk Domestik  Regional Bruto  (PDRB) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi 

Lampung dengan nilai koefisien elastisitas sebesar 9.133527.  Hal ini 

menunjukkan perubahan PMDN di Provinsi Lampung sangat dipengaruhi 

oleh PDRB. 

3. Variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMDN di 

Provinsi Lampung dengan nilai koefisien elastisitas sebesar 19.88529.  Hal 

ini berarti bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap 

PMDN di Provinsi Lampung.  

4. Besarnya R squared pada hasil estimasi model PMDN adalah sebesar 

0.592134.  Hal ini berarti 59 persen perubahan nilai realisasi PMDN secara 

bersama-sama dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan 
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dalam model, yaitu suku bunga kredit, PDRB dan tenaga kerja. Sedangkan 

sisanya sebesar 41persen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang 

tidak termasuk di dalam model yang digunakan. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat diajukan beberapa masukan baik 

bagi investor, pemerintah,maupun penelitian lebih lanjut yang tertarik untuk 

meneliti PMDN di Provinsi Lampung yaitu : 

1. Pemerintah Provinsi Lampung sebaiknya melakukan upaya yang lebih 

intensif untuk dapat meningkatkan PDRB Provinsi Lampung baik melalui 

kebijakan yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung, seperti 

menaikan skill/pendidikan para tenaga kerja, dan menekan sektor basis 

negara/daerah dan menekan pengeluaran bentuk impor. Hal ini dikarenakan 

pada hasil penelitian ini PDRB memiliki pengaruh besar terhadap perubahan  

PMDN di Provinsi Lampung. 

2. Disarankan kepada pemerintah mampu menyiapkan tenaga kerja yang 

terdidik dan terlatih, karena dengan tersedianya tenaga kerja tersebut maka 

kegiatan produksi akan meningkat, semakin meningkatnya kegiatan produksi 

semakin tertarik pula investor melakukan investasi di Provinsi Lampung. 

3. Disarankan kepada penelitian lebih lanjut agar lebih memperhatikan 

perkembangan PMDN dari sisi faktor non ekonomi seperti infrastruktur, 

kemajuan teknologi, keamanan, dan perizinan. 


