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BAB V  

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

 Penelitian yang dilakukan adalah tentang “Analisis Faktor-faktor yang 

Memengaruhi Impor di Negara Kwasan Asia Tenggara”. Jangka waktu yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tujuh tahun, yaitu dari tahun 2011 – 2017. 

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 

berganda dengan menggunakan data panel. Berikut ini adalah kesimpulan dari 

hasil penelitian tersebut. 

1. PDB secara signifikan berpengaruh positif terhadap impor di negara 

kawasan Asia Tenggara tahun 2011-2017. 

2. Inflasi tidak signifikan terhadap impor di negara kawasan Asia Tenggara 

tahun 2011-2017. 

3. Cadangan devisa secara signifikan berpengaruh positif terhadap impor di 

negara kawasan Asia Tenggara tahun 2011-2017. 

4. Jumlah penduduk secara signifikan berpengaruh positif terhadap impor di 

negara kawasan Asia Tenggara tahun 2011-2017. 

5. PDB, cadangan devisa, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan, sedangkan inflasi tidak signifikan terhadap impor di 

negara kawasan Asia Tenggara tahun 2011-2017. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, terdapat implikasi 

sebagai berikut: 

1. Secara parsial apabila PDB meningkat, maka impor meningkat. 

Sebaliknya, apabila PDB menurun, maka impor menurun.   

2. Secara parsial apabila peningkatan dan penurunan inflasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan dan penurunan impor. 

3. Secara parsial apabila cadangan devisa meningkat, maka impor meningkat. 

Sebaliknya, apabila cadangan devisa menurun, maka impor menurun.  

4. Secara parsial apabila jumlah penduduk meningkat, maka impor 

meningkat. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk menurun, maka impor 

menurun.  

5. Secara simultan apabila PDB, inflasi, cadangan devisa, dan jumlah 

penduduk meningkat, maka impor meningkat. Sebaliknya, apabila PDB, 

cadangan devisa, dan jumlah penduduk menurun, maka impor menurun.  

 

C. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guna meningkatkan impor khususnya impor bahan baku dan barang 

modal, perlu adanya upaya peningkatan PDB. Peningkatan PDB 

mencerminkan pertumbuhan aktifitas perkonomian. Pertumbuhan aktivitas 

perekonomian membutuhkan bahan baku dan barang modal yang diimpor 
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dari luar negeri yang digunakan oleh industri dalam negeri untuk 

meningkatkan produktifitas sehingga akan berdampak pada peningkatan 

PDB. 

2. Guna meningkatkan impor khususnya impor bahan baku dan barang 

modal, pemerintah perlu meningkatkan cadangan devisa melalui ekspor 

dan membatasi impor barang konsumsi. 


