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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Investasi PMDN berpengaruh positif dann signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Hal itu ditunjukkan 

dengan hasil output statistik regresi data panel model fixed effect 

metode General Least Square (GLS) model bantuan software eviews 

10. Menghasilkan koefisien sebesar 0.002134 bertanda positif dan t 

hitung sebesar 3,833128 dan nilai t tabel 1.645, sehingga t hitung lebih 

besar dari t tabel.  

2. Angkatan Kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Hal itu ditunjukkan 

dengan hasil output statistik regresi data panel model fixed effect 

metode General Least Square (GLS) model bantuan software eviews 

10. Menghasilkan koefisien sebesar 0.052 bertanda positif dan t hitung 

sebesar 0.616510 dan nilai t tabel 1.645, sehingga t hitung lebih kecil 

dari t tabel.  

3. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhdap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Hal itu ditunjukkan 

dengan hasil output statistik regresi data panel model fixed effect 

metode General Least Square (GLS) model bantuan software eviews 

10. Menghasilkan koefisien sebesar  0.200759 bertanda positif dan t 

hitung 31,83185 sebesar dan nilai t tabel 1.645, sehingga t hitung lebih 

besar dari t tabel.  
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B. Keterbatasan  

Meskipun penelitian ini telah dilakukan secara maksimal, dan 

mencoba mengikuti desain penelitian dan kaidah-kaidah yang 

diperkenankan, namun masih banyak keterbatasan, seperti:  

1. Dilihat dari cakupan penelitian, penelitian ini tidak membahas masing-

masing individu data penelitian, yaitu tentang masing-masing 

Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.  

2. Dalam penelitian ini hanya membahas tentang investasi PMDN, 

angkatan kerja, dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Yang mana masih ada faktor lain yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

 

C. Saran-saran  

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian dalam 

topik ini di masa datang disarankan untuk mengembangkan dalam hal:  

1. Perluasan obyek penelitian dengan membahas masing-masing individu 

Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga akan diketahui  

perbandingan daerah satu dengan yang lain.  

2. Penelitian mendatang disarankan untuk mengembangkan berbagai 

faktor kontekstual dalam memperhitungkan pengaruh variabel dalam 

kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.  


