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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  KESIMPULAN 

 Sesuai dengan judul penelitian yang bertujuan untuk menganalisis 

investasi domestik, investasi asing dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB)  di Sumatera Utara, maka kesimpulan yang didapat dari 

penelitian ini adalah :  

1. Dari nilai Koefisien determinan pada hasil estimasi maka variabel Investasi 

Domestik, Investasi Asing dan Tenaga Kerja mampu menjelaskan Variabel 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan model yang digunakan. 

2. Variabel yang digunakan menjelaskan variabel Investasi Domestik, Investasi 

Asing dan Tenaga Kerja menunjukan arah pengaruh yang positif sesuai dengan 

hipotesis.  

3. Investasi Domestik, Investasi Asing dan Tenaga Kerja berpengaruh secara 

significant terhadap PDRB di Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan hasil uji 

regresi dengan nilai significant Investasi Domestik sebesar 0,0003 < 0,05,  

Investasi Asing sebesar 0.0341< 0,05 dan Tenaga Kerja sebesar 0.0348 < 0,05 

berarti variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap 

PDRB di Sumatera Utara. 

4. Besarnya nilai koefisien pada variabel Investasi Domestik, Investasi Asing dan 

Tenaga Kerja dapat menjelaskan pengaruh yang positif terhadap peningkatan 

pada variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  
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5.2. SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memiliki beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  di 

Sumatera Utara diharapkan meningkatkan tenaga kerja dengan menambah 

investasi. Dengan melakukan promosi dan menarik investor untuk 

menanamkan modalnya di Provinsi  Sumatera  Utara. Begitu juga tenaga 

kerja yang ada Provinsi  Sumatera  Utara harus mampu bersaing dengan 

tenaga kerja asing dalam menghadapi Masyarkat Ekonomi Asia (MEA). 

2. Sebaiknya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Badan 

Penanaman Modal Dan Promosi, lebih meningkatkan promosi dan berperan 

aktif dalam upaya percepatan pembangunan sistem jaringan infrastruktur 

(koordinasi langsung dengan instansi terkait). Mendorong Kab/Kota dan 

instansi terkait di Provinsi Sumatera Utara untuk menyediakan data detail 

potensi dan peluang investasi di daerah dan sektor masing-masing. 

Mendorong SDM aparatur Kab/Kota untuk meningkatkan kualitas di bidang 

penanaman modal. 

3. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama , diharapkan 

dapat mengkaji lebih mendalam dan disarankan dapat meneliti vriabel-

variabel lainnya dengan menggunakan model-model penelitian yang lain. 

 


