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BAB V 

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

   Berdasarkan pada pembahasan di penelitian ini diperoleh kesimpulan 

untuk kasus faktor-faktor penyebab impor minyak mentah di Indonesia 

tahun1980-2016 adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan cadangan devisa dalam 

jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor minyak 

mentah di Indonesia. Sedangkan dalam jangka pendek berpengaruh positif 

dan signifikan  Hal ini karena kemampuan suatu negara untuk mengimpor 

barang dan jasa dari luar negeri dilihat dari berapa jumlah cadangan devisa 

yang dimiliki negara tersebut.  

2. Kurs memiki pengaruh positif dan signifikan terhadap impor minyak 

mentah Indonesia dalam jangka panjang. Sedangkan dalam jangka pendek 

kurs berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap impor minyak 

mentah di Indonesia. Karena dalam jangka panjang  dengan asumsi bahwa 

perilaku variabel dihitung  pada periode saat ini dengan periode lalu dari 

tahun 1980-2016. Dimana apabila rupiah mengalami penguatan maka 

pemerintah melakukan kebijkan impor minyak yang cukup tinggi. 

Sedangkan dalam jangka pendek walaupun terapresiasi nya rupiah tidak 

terlalu berdampak besar terhadap impor minyak mentah karena walaupun 

rupiah tidak mengalami apresiasi, pemerintah dalam jangka pendek masih 

mampu mengcover biaya impor dengan PDB. 
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3. Produk Domestik Bruto  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

impor minyak mentah Indonesia  dalam jangka panjang dan jangka 

pendek.  

4. Konsumsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap impor 

minyak minyak mentah din Indonesia dalam jangka panjang. Karena 

dalam keseimbangan jangka panjang di hitung dari periode saat ini dengan 

periode lalu sesuai dengan data dimana konsumsi terus mengalami 

kenaikan sehingga apabila kenaikan konsumsi akan menaikan jumlah 

impor minyak mentah Indonesi. Sedangkan dalam keseimbangan jangka 

pendek  minyak mentah termasuk barang elastisitas yang peka terhadap 

perubahan artinya impor minyak mentah semata-mata dilihat dari tinggkat 

konsumsinya tetapi lebih dilihat dari tinggkat produksi yang mampu 

dihasilkan negara untuk memenuhi kebutuhan nya. 

5. Produksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap impor minyak 

mentah di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek. 

6. Harga minyak mentah dunia memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap impor minyak mentah di Indonesia dalam jangka 

panjang. Sedangkan dalam jangka pendek harga minyak dunia 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor minyak mentah di 

Indonesia. 

 

 

 



77 
 

 

B. Saran 

1. Untuk mengoptimalkan pemanfaatandan pengolahan minyak dalam negeri 

tentu sangat perlu dibutuhkan keunggulan teknologi produksi dan operasi, 

manajemen yang profesional, dan didukung oleh ketersedian sumber daya 

manusia yang amanah.  

2. Pemerintah perlu secara benar dan serius, bukan terkesan setengah hati atau 

menggampangkan persoalan mafia minyak yang banyak melakukan 

kejahatan dan sesegera mungkin memberantasnya. Contohnya 

penyelundupan secara besar-besaran minyak mentah ke luar negeri melalui 

daerah perbatasan yang minim pengawasan, untuk mendapatkan sanksi 

tegas tanpa pandang bulu, dan terhadap berbagai tindakan kejahatan yang 

dapat merusak pembagunan dan berakibat kesengsaraan dari masyarakat. 

3. Kenaikan dari harga minyak tentu akan di ikuti dengan kenaikan harga 

barang-barang kebutuhan pokok lainya, oleh karena itu perlu adanya 

pengawasan dari segenap pejabat pemerintah di seluruh Indonesia untuk 

ikut turun kelapangan dan memastikan bahwa kenaikan harga bahan-bahan 

pokok tetap wajar dan apabila tidak wajar agar segera membrikan kebijakan 

agar harga cepat relatif stabil kembali. 

4. Untuk masyarakat , apabila adanya kenaikan dari bahan bakar minyak harus 

disikapi dengan dengan sabar dan bijaksana. Karena tidak ada suatu masalah 

yang dapat diselesaikan dengan emosional seperti demonstrasi yang 

berujung perusakan fasilitas umum yang membuat rugi masyakat banyak,  
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5. Untuk menekan jumlah impor yang cukup tinggi sebaiknya peran investor 

asing sangat dibutuhkan karena untuk memperbaiki kualitas dan membuka 

sumur kilang yang baru sesuai perjanjian yang diatur pemerintah maupun 

dengan melakukan pembaruan energi yang lebih ramah lingkungan  karena 

sumber daya alam jenis minyak ini tidak dapat diperbarui. Sebaiknya 

pemerintah harus membuat kebijakan tentang energi yang terbarukan dan 

mengatur jumlah peredaran kendaraan di Indonesia. 

6. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

rentan waktu yang lebih panjang. Agar dapat memeberikan gambaran hasil 

penelitian yang lebih baik lagi dan dapat menggunakan variabel yang lebih 

bervariatif guna memberikan solusi pengganti minyak mentah sebagai 

energi terbarukan. 

C. Keterbatasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa ada beberapa penelitian 

yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak kekurangan dan 

keterbatasan dalam hal literatur ataupun teori-teori yang mendukung dalam 

penelitian ini. Meskipun impor minyak dipengaruhi oleh berbagai namun 

faktor dalam penelitian ini hanya menggunakan enam variabel, oleh sebab itu 

penliti selnjutnya dapat  menambah variabel lainnya.  

 


