
74 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan dan pembahaasan pada bab sebelumnya maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis impulse response dapat disimpulkan bahwa 

PDB secara cepat merespon perubahan masing-masing variabel pada awal 

periode setelah shock terjadi. PDB merespon naik pada variabel 

pembiayaan pada lembaga keuangan non bank pada awal periode 

kemudian sempat mengalami penurunan pada periode ke-3 dan kembali 

meningkat hingga periode ke-5, kembali mengalami penurunan pada 

periode ke-7 dan pada periode ke-8 kembali mengalami peningkatan yang 

cenderung stabil hingga akhir periode. Lalu, Hasil analisis impuls respone 

akibat shock variabel nilai emisi saham terhadap PDB menunjukan respon 

positif pada periode ke-2 namun respon mengalami penurunan hingga 

periode ke-4 dan peningkatan ditunjukan pada periode ke-5 dan pada 

periode ke-6 mengalami penurunan kembali hingga periode ke-7 dan 

peningkatan yang cenderung stabil kembali terjadi pada periode ke-8 

hingga periode ke-20 dan Hasil analisis impuls respone akibat shock 

variabel kredit perbankan terhadap PDB menunjukan respon yang 

menurun (negatif) di awal periode, respon mulai menunjukan peningkatan 
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pada periode ke-4, setelah itu PDB merespon negatif hingga periode ke-6 

dan dari periode ke-7 hingga ke-8 respon PDB mulai mengalami 

peningkatan terhadap shock yang ditimbulkan kredit perbankan dan 

sesudahnya terus mengalami penurunan yang cenderung stabil hingga 

akhir periode. 

2. Hasil analisis variance decomposition menunjukkan bahwa selain berasal 

dari PDB itu sendiri, setiap variabel memiliki kontribusi yang berbeda 

terhadap perkembangan PDB dengan urutan persentase pengaruh terbesar 

diberikan oleh perubahan pada pembiayaan pada lembaga keuangan non 

bank, kredit perbankan, dan nilai emisi saham. PDB memiliki varian yang 

terus menurun hingga akhir periode dan kredit perbankan memberikan 

varian yang terus meningkat sedangkan pembiayaan pada lembaga 

keuangan non bank juga memliki varian yang meningkat setiap periode 

terhadap PDB, nilai emisi saham berkontribusi naik hingga periode ke-2 

kemudian turun hingga akhir periode. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, dapat disajikan beberapa saran terkait 

dengan pengidentifikasian sumber-sumber PDB di Indonesia: 

1. Di dalam penelitian pembiayaan pada lembaga keuangan non bank dan 

kredit perbankan memberikan varian yang cukup besar terhadap 

peningkatan PDB, di dalam menjalankan intermediasi, sektor perbankan 
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sebaiknya mendorong untuk meningkatkan penyaluran kredit terutama 

dalam kegiatan investasi yang produktif. 

2. Berdasarkan pada penelitian, pembiayaan pada lembaga keuangan non 

bank memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan PDB akan 

tetapi rentan terhadap peningkatan kredit macet, disarankan agar 

memberikan sosialisasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan 

pembiayaan pada perusahaan pembiayaan dalam melakukan pembiayaan 

dalam memenuhi kebutuhan konsumen maupun kebutuhan modal kerja 

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memperketat 

seleksi dalam menyalurkan pembiayaan kepada konsumen sehingga 

memperkecil persentase kredit macet yang dapat mengganggu stabilitas di 

sektor pembiayaan.  

3. Berdasarkan penelitian, perkembangan nilai emisi saham cukup 

memberikan kontribusi terhadap PDB dalam jangka pendek maupun dalam 

jangka panjang, dengan ini disarankan dilakukan kebijakan yang dapat 

mendorong perusahaan yang ada di Indonesia untuk go publik sehingga 

meningkatkan penawaran saham baru dan aliran dana segar bagi korporasi 

untuk keperluan investasi sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi. 

4. Disarankan agar penelitian selanjutnya memasukkan variabel variabel 

makro ekonomi seperti inflasi yang turut mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi dan juga suku bunga sebagai alat transmisi kebijakan moneter di 

dalam sektor keuangan yang turut mempengaruhi mobilisasi dana 

masyarakat. 

 


