
 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan uraian  pada pembahasan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan 

bahwa: 

1. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa jumlah ekspor yang terjadi di 

Indonesia selama tahun penelitian periode 2000 s/d 2013 menunjukan lebih 

kecil dari impor yang ada, dengan perkembangan berfluktuatif dan cenderung 

mengalami kenaikan. Sedangkan PDB selama 14 tahun selalu mengalami 

kenaikan tiap tahunnya, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Negara 

Indonesia setiap tahunnya selalu melakukan pembangunan dalam peningkatan 

ekonomi. 

2. Hasil perhitungan dengan uji kausalitas granger terlihat bahwa ekspor tidak 

mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan variabel ekspor berpengaruh secara positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi, ditolak. Hasil yang tidak berpengaruh 

variabel ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan jumlah ekspor 

yang ada pada Negara Indonesia selama tahun penelitian lebih kecil dari 

impor yang ada, sehingga tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 
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3. Hasil perhitungan dengan uji kausalitas granger terlihat bahwa impor 

mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan variabel impor berpengaruh secara positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, diterima. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa 

impor memiliki hubungan kausalitas dua arah terhadap PDB dan PDB juga 

memiliki hubungan dengan impor. Hal tersebut berarti semakin besar tingkat 

impor dapat mempengaruhi tingkat PDB di Indonesia dalam jangka pendek 

yaitu 2 tahun selama periode 2000-2013, begitu juga sebaliknya. 

4. Berdasarkan pengujian dengan pendekatan VAR dapat disimpulkan bahwa setiap 

kenaikan EKS tahun sebelumnya meningkat 1 Milyar Rupiah maka PDB pada 

tahun ini akan meningkat sebesar 1,359 Milyar Rupiah, jika EKS pada 2 tahun 

sebelumnya meningkat 1 Milyar Rupiah maka PDB tahun ini meningkat 

sebesar 12,4220 Milyar Rupiah . Sedangkan setiap kenaikan IMP sebesar 1 

Milyar Rupiah maka PDB menurun sebesar 16,075 Milyar Rupiah. Jika PDB 

tahun lalu meningkat 1 Milyar Rupiah maka IMP akan meningkatkan PDB itu 

sendiri sebesar 1,855 Milyar Rupiah. 

 

B.  Saran  

1. Pemerintah harus menekan pertumbuhan impor, Misalnya dengan cara 

mengurangi impor produk-produk bermerek dan mengimpor bahan-bahan 

baku yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan ekspor. Oleh karena 

itu kebijakan yang perlu diambil untuk mencapai keseimbangan eksternal 
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adalah memperbaiki sektor perdagangan melalui peningkatan daya saing 

dengan peningkatan kualitas produk dalam negeri dan kecintaan terhadap 

produk dalam negeri. 

2. Pemerintah dan juga pengusaha lokal seharusnya lebih pandai dalam 

memanfaatkan segala sumberdaya yang berasal dari dalam negeri seperti 

bahan baku atau barang modal untuk produksi.  

3. Kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah seperti tarif impor 

sebaiknya bersifat bisa lebih mendukung sektor usaha dalam negeri agar lebih 

berkembang, maka akan mendorong investasi dalam negeri dan lebih memacu 

pertumbuhan ekonomi.  

4. Kebijakan pengeluaran pemerintah lebih terarah pada sektor yang berpotensi 

untuk memacu pertumbuhan ekonomi. 


