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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1    Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

Ekspor Migas, Cadangan Devisa, dan Inflasi terhadap Produk Domestik Bruto 

pada tahun 1989-2019 berhasil ditarik kesimpulan yaitu: 

a. Terdapat pengaruh antara ekspor migas dengan Produk Domestik Bruto di 

Indonesia yang dikarenakan terdapat peningkatan pendapatan negara yang 

berasal dari perdagangan Internasional hingga hasil dari ekspor migas. 

Ekspor migas mendorong para pengusaha dalam meningkatkan output hasil 

produksi, memperluas penjualan dalam negeri dan luar negeri, dan memakai 

teknologi terbaru untuk proses produksi sehingga mampu meningkatan 

penerimaan dalam negeri yang sekaligus mampu menambah  penerimaan 

perkapita masyarakat Indonesia dan mempengaruhi pertumbuhan 

perekonomian di Indonesia. 

b. Terdapat pengaruh antara cadangan devisa terhadap Produk Domestik Bruto 

Indonesia yang dikarenakan cadangan devisa menjadi sumber pembiayaan 

utama yang digunakan oleh Indonesia guna melaksanakan pembangunan   

nasional dan juga sebagai indikator untuk menunjukkan kekuatan atau 

kelemahan ekonomi suatu negara sekaligus menghindari krisis ekonomi. 

Posisi cadangan devisa yang aman dapat meningkatkan aktivitas 

perekonomian serta membangun perekonomian menjadi lebih baik. 

c. Terdapat pengaruh antara inflasi terhadap Produk Domestik Bruto di 

Indonesia yang dikarenakan perubahan tingkat inflasi yang tinggi dapat 

menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun yang disebabkan karena 

kenakan harga umum secara terus-menerus serta pendapatan masyarakat 

yang ikut turun. Tingkat inflasi yang dicapai suatu negara harus mencapai 

titik yang optimal dan stabil karena perlu mempertahankan daya beli 

masyarakat agar tidak menurun pada saat tingkat inflasi sedang meningkat. 
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Setiap tahun pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Inflation 

Targeting Framework yang bertujuan agar tingkat inflasi dapat dikendalikan 

dengan baik dan stabil.  

V.2   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberi saran 

sebagai berikut: 

a. Aspek Teoritis 

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti lain dapat menambahkan 

beberapa negara lain untuk hasil yang lebih maksimal serta menggunakan 

indikator-indikator makro ekonomi lain guna mendapatkan hasil yang lebih 

baik dan konkrit.  

b. Aspek Praktis 

1. Pemerintah diharapkan menghasilkan suatu kebijakan lain guna 

memberikan kemudahan pada  produsen dalam meningkatkan komoditi-

komoditi unggulan agar dapat dijual di pasar internasional sehingga nilai 

ekspor khususnya migas dan  kuantitas produsen dapat  meningkat.  

2. Diharapkan bagi lembaga penelitian yang ingin meneliti menggunakan 

indikator penelitian yang sama dapat mencari penjelasan atau informasi 

yag lebih luas dan lebih terperinci khususnya mengenai indikator ekspor 

migas guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

 


