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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengeluaran 

pemerintah, inflasi dan neraca perdagangan berpengaruh terhadap gross 

domestic product Indonesia . Berikut kesimpulan dari penelitian tersebut: 

1. Variabel pengeluaran pemerintah atas pengeluaran rutin dan pembangunan 

dalam jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap gross domestic 

produk, begitupun dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah 

berpengaruh signifikan terhadap gross domestic product, dilihat dari 

coefficient pengeluaran yang bernilai positif. Hal ini terjadi karena hasil 

pengeluaran pemerintah yang dijadikan investasi, pembangunan lapangan 

pekerjaan, fasilitas pendidikan dan sebagainya, sudah mulai mendapatkan 

feedback yang berimbas meningkatkan pendapatan negara dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

2.Variabel inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang mempunyai 

pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap gross domestic product. Hal 

ini terlihat dari nilai probabilitas inflasi yang selalu dibawah nilai kritis dan 

pada nilai coefficient variabel inflasi bernilai negatif yang menunjukan 

bahwa nilai disetiap ada kenaikan inflasi akan berpengaruh menurunkan 

gross domestic product. Hal ini terjadi karena setiap terjadi inflasi kegiatan 

perekonomian negara tidak stabil mengakibatkan investasi produktif akan 

berkurang, tingkat kegiatan ekonomi menurun, semakin banyaknya 
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pengangguran, produk dalam negeri tidak dapat bersaing di pasar 

internasional, impor meningkat, dan kedudukan neraca pembayaran akan 

memburuk yang berimbas pada penurunan GDP.  

3.Variabel neraca perdagangan dalam jangka pendek tidak berpengaruh 

signifikan terhadap gross domestic produk, hal ini dapat dilihat dari hasil uji 

statistik yang menunjukkan nilai probabilitas neraca perdagangan diatas 

nilai kritis, sedangkan dalam jangka panjang variabel neraca perdagangan 

tidak berpengaruh terhadap neraca perdagangan dan justru bernilai negatif 

dalam nilai coefficient nya. Keadaan ini terjadi karena neraca perdagangan 

bersifat fluktuatif dan terjadi shock dalam beberapa tahun pada penelitian. 

B. Saran 

1. Bagi Akademisi 

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan 

khususnya pada makroekonomi dan bisa dijadikan salah satu rujukan pada 

penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Pemerintah 

Semoga dari hasil penelitian yang sudah dilakukan ini pemerintah 

semakin berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan yang ada imbasnya 

dengan gross domestic product, Pemerintah juga diharapkan untuk selalu 

menjaga kondisi inflasi agar tetap dibawah 10%, karena disetiap kenaikan 

inflasi akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tema yang 

sama sebaiknya menambah variabel lain seperti foreign direct investment, 

pajak, konsumsi, balance of payment dll dengan menggunakan analisis TSLS 

(Two Stage Least Square) atau dengan analisis Causality Grager serta 

menambah periode penelitian agar lebih update. 

 


