
 
 

124 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 
Penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh Invetasi, 

Angkatan Kerja, Sektor Pariwisata dan PAD terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-

2018. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel investasi pada penelitian ini diukur menggunakan 

data investasi berupa Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada seluruh 

kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 

yang dinyatakan dalam rupiah dan dalam ribu dollar. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Jawa Tengah. Semakin meningkat nilai investasi suatu 

wilayah, maka semakin meningkat juga pertumbuhan 

ekonominya. 

2. Angkatan kerja pada penelitian ini diukur menggunakan data 

penduduk berumur 15 tahun ke atas dalam masa bekerja dan 

mencari pekerjaan pada seluruh kabupaten/ kota di Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2013-2018 yang dinyatakan dalam jiwa. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa angkatan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Tengah.  Semakin tinggi jumlah 

angkatan kerja, maka akan semakin merangsang terciptanya 

lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan berpengaruh 

pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. 

3. Daya tarik wisata pada penelitian ini diukur menggunakan 

data jumlah daya tarik wisata pada seluruh kabupaten/ kota 

di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 yang dinyaatakan 

dalam unit. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sektor 

pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Semakin 

banyak jumlah objek wisata maka semakin banyak 

wisatawan yang berkunjung di sektor-sektor pariwisata yang 

ada, sehingga dapat mempengaruhi peningkatan 

pertumbuhan ekonomi wilayah setempat. 
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4. PAD pada penelitian ini diukur menggunakan data 

pendapatan asli daerah (PAD) pada seluruh kabupaten/ kota 

di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 yang dinyatakan 

dalam rupiah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa 

Tengah. Peningkatan PAD dapat memicu pertumbuhan 

ekonomi daerah di masa sekarang dan di masa yang akan 

datang menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi 

daerah di masa sebelumnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Apabila tertarik untuk melakukan penelitian yang 

sejenis, sebaiknya menambah variabel yang lebih 

bervariasi karena masih banyak faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

2. Apabila tertarik untuk melakukan penelitian yang 

sejenis, sebaiknya menambah data time series lebih 

banyak supaya hasil penelitian dapat dilihat secara 

jangka panjang. 

3. Apabila tertarik untuk melakukan penelitian yang 

sejenis, sebaiknya variabel daya tarik wisata dapat 

ditambah indikator pengukurannya, misalnya jumlah 

wisatawan, jumlah pendapatan sektor pariwisata, dan 

lain sebagainya. 

 


