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BAB VI 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Studi Empiris Model 

Gravitasi Ekspor Indonesia Tahun 2005-2015, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Variabel Produk Domestik Bruto (PDB) negara asal memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap ekspor Indonesia pada tahun 

2005-2015. Hal ini berarti bahwa semakin besar PDB negara asal, 

maka semakin besar ekspor. 

2. Variabel Produk Domesti Bruto (PDB) negara mitra dagang memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap ekspor Indonesia pada tahun 

2005-2015. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar PDB negara 

mitra dagang, maka semakin besar ekspor Indonesia ke negara mitra 

dagang. 

3. Variabel jarak antara Indonesia dengan negara mitra dagang 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ekspor Indonesia pada tahun 

2005-2015. Hal ini berarti bahwa semakin jauh jarak di antara kedua 

negara akan mengurangi jumlah ekspor Indonesia. 

4. Variabel nilai tukar negara mitra dagang berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ekspor Indonesia pada tahun 2005-2015. Hal ini, 

berarti kenaikan nilai tukar negara mitra dagang terhadap dolar yang 
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berarti bahwa mata uang negara tersebut mengalami depresiasi, 

sehingga akan mengurangi ekspor Indonesia. 

5. Variabel inflasi negara mitra dagang berpengaruh negatif signifikan 

terhadap ekspor Indonesia pada tahun 2005-2015. Hal ini berarti 

bahwa kenaikan inflasi di negara mitra dagang akan mengurangi 

ekspor Indonesia. 

6. Variabel populasi negara mitra dagang berpengaruh positif signifikan 

terhadap ekspor Indonesia pada tahun 2005-2015. Hal ini berarti 

bahwa semakin banyak jumlah populasi di negara mitra dagang akan 

menambah ekspor Indonesia. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis dapat 

memberikan beberapa saran yang relevan sebagai berikut: 

1. Pemerintah harus meningkatkan lalu lintas perdagangan internasional 

guna meningkatkan surplus cadangan devisa di Indonesia. Karena 

Cadangan devisa adalah stok valuta asing yang dimiliki oleh suatu 

negara dan dapat digunakan sewaktu-waktu untuk transaksi ataupun 

sebagai alat pembayaran internasional, tipisnya cadangan valuta asing 

yang dimiliki pada suatu negara dapat membuat kesulitan ekonomi  

terhadap negara tersebut..  

2. PDB negara asal yang tinggi menunjukkan baiknya kondisi 

perekonomian negara asal. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah 

Indonesia mampu mempermudah akses bagi para eksportir untuk 
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memperdagangkan produknya ke negara lain sehingga dapat bersaing 

di pasar internasional. 

3. Jumlah populasi negara mitra dagang yang tinggi menyebabkan 

tingginya permintaan ekspor Indonesia sehingga diharapkan 

pemerintah untuk lebih banyak mengirim ekspor ke negara yang 

populasinya tinggi. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan terutama dalam masalah 

waktu. Diharapkan dari keterbatasan ini dapat membuka peluang bagi 

penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang. Dan penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya dibidang yang sama untuk dikembangkan dan diperbaiki, 

misalnya dengan memperpanjang periode pengamatan, menambah 

variabel independen yang lain sehingga dapat lebih mencerminkan 

hasil penelitian.  

 

 

 

 

 
 


