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BAB V 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

V.1    Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Detertminasi 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam Sudut Pandang Moneter berhasil ditarik 

kesimpulan yaitu: 

a. Investasi tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

dikarenakan masih terdapat banyak proyek investasi yang belum terlaksana 

ataupun mangkrak dan sulitnya mendapatkan izin investasi kepada investor 

sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

b. Terdapat pengaruh antara nilai tukar terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia yang dikarenakan adanya kestabilan rupiah  menjadi  indikator 

untuk menunjukkan kekuatan mata uang Indonesia dihadapan dunia. 

c. Terdapat pengaruh antara suku bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia yang dikarenakan adanya kestabilan tingkat suku bunga  menjadi  

indikator untuk menunjukkan tingkat konsumsi masyakarat Indonesia yang 

stabil untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

 

V.2   Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberi saran 

sebagai berikut: 

V.2.1 Saran Teoritis 

a. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti lain dapat menambahkan 

beberapa negara lain untuk hasil yang lebih maksimal serta menggunakan 

indikator-indikator moneter ekonomi lain guna mendapatkan hasil yang 

lebih baik dan akurat.  

b. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat literatur pendukung 

mengenai variabel yang digunakan supaya dapat menjadi acuan dan hasil 

yang lebih konkrit. 
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V.2.2 Saran Praktis 

a.  Bagi Pemerintah Pusat diharapkan  dapat  memaksimalkan pertumbuhan 

ekonomi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi seperti investasi, nilai 

tukar dan suku bunga. 

b.  Bagi Pemerintah diharapkan menghasilkan suatu kebijakan lain guna 

memberikan kemudahan pada investor dalam membuat ataupun 

mengembakan investasinya di Indonesia dan juga menyelesaikan investasi 

yang mangkrak agar investasi itu dapat mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi di masa yang akan datang. 


