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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

        Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan penelitian di bab 

sebelumnya, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh Ekspor 

Non Migas dan Investasi Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

tahun 2005-2012, dari hasil analisis data yang dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ekspor non migas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama rentang waktu tahun 2005-

2012. Jika dilihat dari persamaan regresi yang terjadi, koefisien nilai 

ekspor non migas bertanda positif artinya setiap peningkatan ekspor non 

migas maka akan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan hal 

ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 

2. Investasi asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama rentang waktu tahun 2005-

2012. Jika dilihat dari persamaan regresi yang terjadi, koefisien nilai 

investasi asing bertanda positif artinya setiap peningkatan investasi asing 

maka akan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan hal ini 

sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 
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3. Secara bersama-sama ekspor non migas dan investasi asing berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, artinya 

setiap terjadi perubahan variasi baik penurunan maupun peningkatan pada 

ekspor non migas dan investasi asing maka akan terjadi perubahan pada 

pertumbuhan ekonomi.  

 

B. Implikasi 

        Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka beberapa 

implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian, antara lain: 

1. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa eksor non migas dan investasi 

asing memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia dalam rentan waktu tahun 2005-2012. 

2. Ekspor non migas mempunyai pengaruh terhadap perolehan dan 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena ekspor non migas memberikan 

kontribusi cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.  

3. Investasi asing juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengaruh investasi asing terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia 

sebagai negara berkembang masih membutuhkan tambahan invetasi dari 

investor luar negeri. Hal ini apabila dibiarkan akan berdampak buruk bagi 

kemajuan investor dalam negeri karena tidak dapat mengoptimalkan 

potensi di dalam negeri. 
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C. Saran 

        Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian yang dilakukan, maka 

saran peneliti, antara lain: 

1. Bagi pemerintah, perlunya peningkatan dan inovasi dari komoditi-

komoditi ekspor khususnya non migas untuk memenuhi permintaan yang 

semakin meningkat, perlunya penyederhanaan proses perijinan, 

memperbanyak promosi komoditi ekspor Indonesia ke luar negeri, 

memperlancar arus distribusi barang serta meningkatkan pengamanan 

pasar. Hal ini akan mampu meningkatkan volume ekspor dalam rangka 

penambahan perolehan pendapatan yang akan merangsang proses 

pertumbuhan ekonomi.  

2. Pemerintah diharapkan dapat  menarik investasi asing dengan cara 

menciptakan iklim yang kondusif melihat begitu besarnya pengaruh 

investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  

3. Rekomendasi bagi investor, diharapkan adanya peningkatan investasi tidak 

hanya melalui transfer teknologi dan ilmu pengetahuan, tetapi juga 

perbaikan pengetatan manajemen misalnya dengan pengembangan 

kuallitas dan produktivitas sumber daya manusia.  


