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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dibahas pada bab sebelumnya  

dapat ditarik kesimpulan dari regresi model OLS (Ordinary Least 

Square) dan pembahasannya, sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uji Asumsi Klasik 

a) Uji Linieritas diperoleh nilai 0,6018 lebih besar dari α (0,10) 

artinya model yang dipakai merupakan model yang linier 

dan spesifikasi model benar. 

b) Uji Normalitas Residual diperoleh nilai 0,441175 lebih 

besar dari α (0,10) artinya bahwa distribusi regresi (ut) 

normal. 

c) Uji Multikolinieritas pada variabel utang luar negeri 

(6,499012), penanaman modal asing (net inflow) 

(5,575696), dan inflasi (1,675639) < 10 berarti tidak 

terdapat masalah multikolinieritas dalam model penelitian. 

d) Uji Autokorelasi diperoleh nilai 0,5267 yang artinya lebih 

dari  α (0,10) artinya tidak terdapat adanya masalah 

autokorelasi. 

e) Uji Heteroskedastisitas diperoleh nilai 0,5456 lebih besar 

dari α (0,10) artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas 

dalam model. 
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2. Berdasarkan Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

a) Hasil uji t, variabel utang luar negeri secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

b) Hasil uji t, variabel penanaman modal asing (net inflow) 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

c) Hasil uji t, variabel inflasi secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadapat pertumbuhan ekonomi. 

3. Hasil uji F variabel utang luar negeri, penanaman modal asing (net 

inflow) dan inflasi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000-2016. 

4. Nilai R2 yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 36,045 persen 

merupakan variabel independen dalam model (utang luar negeri, 

penanaman modal asing (net inflow) dan inflasi) dapat menjelaskan 

variabel pengaruhnya yaitu pertumbuhan ekonomi, dan sisanya 

63,955 persen merupakan variabel yang mempengaruhi yang 

dijelaskan dalam model lain dan tidak dimasukkan dalam penelitian 

ini. 

5. Analisis dari pengaruh variabel utang luar negeri, penanaman 

modal asing (net inflow), dan inflasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia tahun 2000-2016 dapat disismpulkan bahwa 

ke tiga variabel menunjuk ke arah positif, meskipun yang memiliki  



61 
 

pengaruh signifikan hanya variabel penanaman modal asing (net 

inflow). 

B. Saran 

Sebagai peneliti penulis menyadari, bahwa dalam melakukan penelitian 

harus selalu dilakukan penyempurnaa secara terus-menerus, maka 

penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut: 

1. Pemerintah harus lebih meningkatkan lagi kualitas kinerja 

makroekonominya sehingga dapat mempertahankan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan dan diharapkan akan terus meningkat seiring dengan 

kembali kondusifnya iklim investasi di Indonesia. 

2. Pemerintah harus lebih berfokus pada kemandirian ekonomi dengan 

mengurangi penambahan utang baru dan mengusahakan percepatan 

pertumbuhan investasi domestik yang akan mempercepat proses 

akumulasi modal sehingga sedikit demi sedikit bangsa Indonesia 

tidak akan terlalu tergantung pada utang luar negeri. Serta 

pengelolaan utang luar negeri kiranya dapat dilaksanakan lebih 

transparan dan diawasi dalam penggunaan dan pengelolaan utang 

sehingga lebih efektif dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

3. Melihat penanaman modal asing di Indonesia masih tergolong kecil 

dibandingkan dengan negara-negara lainnya, maka pemerintah 

sebaiknya lebih memperjelas lagi kepastian hukum mengenai 

penanaman modal asing, dan memperbaiki fasilitas infrastruktur 
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sehingga akan menarik banyak investor asing untuk menanamankan 

modalnya di Indonesia yang diharapkan akan berdampak positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

4. Melihat tingkat inflasi di Indonesia dari tahun ketahun semakin 

turun presentasenya maka hal ini diharapkan akan berdampak positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu 

pemerintah di harapkan bisa lebih  mengkonsentrasikan cara untuk 

tetap menstabilkan tingkat inflasi di Indonesia. 

 


