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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Bahwa setelah dilakukan analisis sesuai data yang di gunakan, maka dapat di 

simpulkan: 

1. Perkembangan investasi swasta di Indonesia selama kurun waktu 2008-2012 

investasi swasta di 33 provinsi di Indonesia selalu mengalami peningkatan 

hingga pada tahun 2012 total investasi swasta mencapai 329.719,80 miliar 

rupiah 

Perkembangan laju inflasi di Indonesia selama kurun waktu 2008-2012, 

inflasi secara nasional berfluktuasi dan cendrung meningkat begitupun di 

daerah-daerah.  

Perkembangan pengeluaran pemerintah daerah selama periode 2008-2012 

mengalami peningkatan yang signifikan dengan jumlah total pengeluaran 

pemerintah daerah sebesar 714.408,34 milyar rupiah. 

2. Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh positif dan tidak signifikan dari 

laju inflasi terhadap investasi swasta.  

Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh positif dan signifikan dari 

pengeluaran pemerintah daerah terhadap investasi swasta. hal ini berarti 

bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran pemerintah daerah maka akan 

meningkatkan investasi swasta di daerah itu. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat di 

terapkan untuk kemajuan dan perkembangan pertumbuhan investasi swasta di 

Indonesia nantinya yaitu: 

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga kondisi perekonomian agar 

kondusif, karena fluktuasi inflasi dan pengeluaran pemerintah akan 

berpengaruh terhadap niat dari investor untuk berinvestasi di Indonesia. 

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengembangkan beberapa 

daerah menjadi daerah kegiatan ekonomi berdasarkan kekhasan daerah 

masing-masing. Sehingga tiap daerah tersebut dapat menjadi pusat kegiatan 

ekonomi di regionalnya. Pengembangan daerah ini akan dapat mampu 

membantu kegiatan perekonomian di daerah, sehingga pertumbuhan tidak 

hanya terpusat pada satu daerah saja. 

2. Pembangunan infrastruktur berupa jalan penghubung serta sumber listrik 

menjadi salah satu prioritas yang diutamakan, karena kegiatan usaha tidak 

akan berjalan lancar tanpa akses jalan yang memadai serta listrik yang 

mencukupi untuk kegiatan industri bisa berjalan. Karena itu pembangunan 

infrastruktur khususnya di daerah yang memiliki potensi ekonomi yang 

besar akan sangat membantu bagi daerah untuk menarik para investor untuk 

berinvestasi di daerah. 

 


