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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis mengenai FDI, ekspor, impor, investasi pendidikan 

terhadap produk domestik bruto di China, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif FDI terhadap produk domestik bruto di China 

sebesar 82.7%, pada taraf signifikansi 5%, dan diketahui t hitung sebesar 2,402 

dengan nilai signifikansi 0,020. 

2. Terdapat pengaruh positif ekspor terhadap produk domestik bruto di China 

sebesar 16.1%, pada taraf signifikansi 5%, dan diketahui t hitung sebesar 3,362 

dengan nilai signifikansi 0,002.  

3. Tidak terdapat pengaruh impor terhadap produk domestik bruto di China, 

sebesar -5.8%, pada taraf signifikansi 5%, dan diketahui t hitung sebesar -964 

dengan nilai signifikansi 0,340.  

4. Terdapat pengaruh positif investasi pendidikan terhadap produk domestik bruto 

di China,  sebesar 4%, pada taraf signifikansi 5%, dan diketahui t hitung sebesar 

3,810 dengan nilai signifikansi 0,000 

5. FDI, ekspor, impor dan investasi pendidikan berpengaruh positif terhadap 

secara bersama-sama terhadap produk domestik bruto di China sebesar 48.9%. 

B. Saran 

1. Untuk FDI, pemerintah China dan perusahaan nasional harus menyesuaikan 

situasi aktual yang sesuai, merebut peluang pengembangan kebijakan "One 
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Belt, One Road", menarik investasi dari negara-negara tetangga ke China, 

mengembangkan struktur investasi langsung asing baru, dan mengoptimalkan 

industri primer dan ketiga. Investasi industri telah muncul untuk mencegah 

monopoli. 

2. Untuk ekspor, pemerintah China dan perusahaan nasional, melalui kerja sama 

dan pertukaran dengan negara-negara sepanjang "Belt dan Jalan" untuk 

meningkatkan teknologi produksi, dan kualitas produk ekspor untuk 

meningkatkan nilai tambah produk, sehingga ekspor memiliki peran yang lebih 

besar dalam mendorong produk domestik bruto. 

3. Untuk impor, pemerintah China, perusahaan harus didorong untuk mengimpor 

dan memperkenalkan teknologi canggih dan sistem manajemen dengan negara-

negara di sepanjang “Belt and Road” untuk mengubah produk dan industri 

yang naif menjadi produk dan industri berteknologi tinggi, dan secara tidak 

langsung meningkatkan produk domestik bruto. dengan mempromosikan 

kemajuan teknologi. 

4. Untuk investasi pendidikan, pemerintah China harus mengembangkan strategi 

yang lebih komprehensif "meremajakan negara melalui sains dan pendidikan", 

meningkatkan investasi dalam pendidikan untuk mendorong pertumbuhan 

sumber daya manusia, dan membiarkan talenta nasional menyerap lebih banyak 

pengetahuan dan teknologi melalui kebijakan "One Belt, One Road". 

 

 

 


