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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Foreign Direct Investment merupakan faktor penting yang diyakini dapat 

membantu meningkatkan GDP dan pembangunan oleh banyak negara, terutama 

pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini dituliskan untuk 

melihat determinan FDI yang masuk di Indonesia dan kaitannya terhadap 

partisipasi Indonesia dalam GVC. Dari hasil pengujian yang ditemukan, variabel 

Inflasi mempengaruhi FDI secara signifikan namun negatif, sementara Impor 

Barang Setengah Jadi dan Angkatan Kerja mempengaruhi FDI secara signifikan 

dan positif. Variabel GDP, Exchange Rate, dan Infrastruktur tidak mempengaruhi 

FDI secara signifikan dan hubungannya positif, sementara Ekspor Barang Setengah 

Jadi mempengaruhi FDI secara tidak signifikan dan negatif. Dalam kaitannya 

dengan perdagangan internasional dan GVC, hasil ini merujuk ke sebuah 

kesimpulan bahwa Indonesia cenderung dijadikan area basis produksi dan basis 

penjualan oleh perusahaan-perusahaan asing sesuai dengan beberapa penelitian 

sebelumnya. Partisipasi yang tinggi dalam GVC sebagai pemasok bahan baku dan 

barang setengah jadi tidak membuat Indonesia berada dalam posisi krusial sehingga 

hanya sedikit diuntungkan dan tidak membuat ekonomi berkembang pesat. Oleh 

karenanya, Indonesia masih belum bisa beranjak ke status high-income country, 

apabila masih belum bisa meningkatkan kualitas industri terutama pada sektor 

manufaktur, serta masih dibutuhkannya strategi untuk mengarahkan FDI. 

Untuk saat ini, Indonesia perlu memikirkan strategi jangka panjang, di mana 

strategi tersebut akan menjamin keberlangsungan bahkan meningkatkan kualitas 

dan kuantitas sumber daya yang ada. Di masa mendatang, Indonesia perlu 

meningkatkan kualitas tenaga kerja, sebab peningkatan tenaga kerja tanpa kualitas 

tenaga kerja yang ikut meningkat tidak akan menguntungkan Indonesia. Selain itu, 

Indonesia juga perlu berfokus untuk meningkatkan kualitas infrastruktur untuk 

mendukung berbagai hal termasuk peningkatan kualitas tenaga kerja, seperti pada 

sektor perhubungan, kesehatan, pendidikan, dll. Masalah-masalah lain seperti 

masalah kepastian hukum, kurs yang masih fluktuatif, masalah keterkaitan industri 
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hulu dan hilir, masalah ketenagakerjaan, pajak ganda antara pusat dan daerah, dan 

masalah hak cipta yang ada di Indonesia yang pernah dikeluhkan Jepang dalam 

Kemu (2010), dapat menjadi konsentrasi pemerintah Indonesia, sebab beberapa hal 

masih relevan saat ini sesuai dengan penelitian ini. Selain itu, pemerintah Indonesia 

juga diharapkan untuk meningkatkan anggaran Research and Development, 

terutama yang terkait dengan inovasi pada industri manufaktur, sebab hal tersebut 

akan sangat membantu Indonesia untuk terus berkembang dan berinovasi, serta 

berpotensi meningkatkan partisipasi Indonesia dalam GVC yang bisa 

mendatangkan FDI. 


