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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Penelitian ini menganalisa pengaruh transportasi darat, infrastruktur jalan, 

dan jumlah penduduk terhadap PDB Indonesia pada tahun 1988-2018. 

Berdasarkan hasil analisis dapat dibuat simpulan seperti berikut: 

a. Variabel jumlah transportasi darat memiliki pengaruh terhadap variabel 

Produk Domestik Bruto Indonesia, semakin banyak permintaan penduduk 

akan transportasi semakin besar mobilitas dan produktifitas yang 

dilakukan masyarakat akan memicu pertumbuhan PDB dan terbukanya 

juga lapangan pekerjaan dengan adanya transportasi. 

b. Variabel infrastruktur jalan memiliki pengaruh terhadap variabel Produk 

Domestik Bruto Indonesia, semakin luas serta terhubung jaringan jalan 

antar daerah di Indonesia maka akan menghubungkan perekonomian antar 

daerah dimana dapat saling mendistribusikan output keberbagai tempat 

yang akan memicu pertumbuhan PDB Indonesia. 

c. Variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap variabel Produk 

Domestik Bruto Indonesia, semakin banyak jumlah penduduk dapat 

menopang perekonomian jumlah penduduk akan memacu kegiatan 

ekonomi didalam masyarakat dengan peningkatan konsumsi akan 

mengembangkan produktifitas produksi dengan begitu memicu 

pertumbuhan ekonomi. 

 

V.2. Saran 

         Ada beberapa saran yang bisa didapatkan dari hasil penelitian ini 

diantaranya seperti : 

 

a. Saran Teoritis 

Penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti bisa menambahkan 

variabel lain seperti tingkat pengangguran atau tingkat konsumsi 

masyarakat untuk hasil yang lebih maksimal serta menggunakan indikator-
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indikator makro ekonomi lain yang lebih berpengaruh terhadap produk 

domestik bruto sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dan konkrit. 

Observasi yang dilakukan pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

memilih suatu wilayah secara detail misal kabupaten,kota,pulau dll. 

b. Saran Praktis 

1. Berharap pemerintah bisa membuat suatu kebijakan yang dapat 

membantu kemudahan untuk masyarakat untuk mengoptimalkan 

kegiatan  ekonomi atau produktifitas agar output yang dihasilkan dapat 

terdistribusi secara merata di pasar nasional maupun internasional 

sehingga meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto. 

2. Pemerintah sebaiknya melakukan pembangunan pada sektor-sektor 

yang membantu aktifitas masyarakat dalam melakukan kegiatan 

ekonomi seperti transportasi, infrastruktur dan peningkatan sdm 

dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas umum yang digunakan 

masyarakat dan melakukan sosialisasi yang dapat meningkatkan 

kemampuan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


