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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa pengaruh dari 

ekspor, impor, tenaga kerja dan investasi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, 

sebagai berikut:  

a. Ekspor tidak memiliki pengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut 

merosotnya nilai ekspor karena pemerintah lambat dalam melakukan 

diversifikasi negara tujuan ekspor serta diversifikasi produk ekspor yang masih 

lambat. 

b. Impor berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut disebabkan 

oleh melemahnya ekspor Indonesia yang diakibatkan ketidakstabilan ekonomi 

global, tetapi kenaikan impor terjadi peningkatan dua kali dari ekspor 

disebabkan peningkatan permintaan domestik. 

c. Tenaga Kerja memiliki pengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut 

permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dikarenakan keterbatasan lapangan 

kerja dibanding jumlah angkatan kerja yang terus terjadi kenaikan di setiap 

tahunnya.  

d. Investasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut disebabkan 

oleh sektor manufaktur dan sektor jasa seperti, konstruksi, pergudangan, dan 

transportasi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

V.2.1 Saran Teoritis 

Diharapkan untuk penelitian berikutnya dapat mengembangkan variabel 

bebas lainnya yang mempengaruhi perekonomian di suatu negara. Dengan itu dapat 

mengetahui besaran pengaruh variabel lainnya pada pertumbuhan ekonomi di suatu 

negara. Selain itu juga dapat menggunakan metode analisis lainnya, sepeti Error 

Correction Model (ECM) untuk menganalisis jangka panjang dan jangka pendek. 
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V.2.2 Saran Praktis 

a. Diharapkan untuk penelitian berikutnya dapat melakukan penelitian yang lebih 

luas, seperti melakukan perbandingan kondisi perekonomian Indonesia dengan 

negara di Asia Tenggara, negara maju, negara berkembang, ataupun negara 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 

b. Diharapkan Pemerintah agar dapat mempertimbangkan untuk pengambilan 

kebijakan aktivitas ekonomi Indonesia diharapkan dapat menstabilkan nilai 

Rupiah, dikarenakan nilai tukar rupiah memiliki pengaruh pada ekspor dan 

impor sehingga neraca perdagangan dapat memberikan nilai surplus untuk 

meningkatkan perekonomian Indonesia.  

c. Diharapkan Pemerintah agar dapat membuat merencanakan perluasan investasi 

perencanaan pada sektor yang produktif dan membuka lapangan pekerjaan bagi 

tenaga kerja, dengan itu hasil yang didapatkan untuk meningkatkan 

perekonomian Indonesia.   

 

 

 

 

 

 

 

 


