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ANALISIS IMPOR BARANG KONSUMSI DI INDONESIA 

TAHUN 1989-2018 

 

Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh inflasi, nilai tukar/kurs, 

cadangan devisa, jumlah penduduk, dan pendapatan nasional Indonesia (PDB) 

terhadap impor barang konsumsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian 

analisis kuantitatif. Data yang dipakai dalan penelitian ini adalah data Time series 

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Bank Data. Penelitian 

ini menggunakan metode ECM (Error Correction Model). 

 

Kata kunci: Inflasi, Kurs Rp/US$, Jumlah Penduduk, Cadangan Devisa dan 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB. 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to analyze the effect of inflation,  exchange 

rates/exchange rates, foreign exchange reserves, population, and Indonesia's 

national income (GDP) on imports of consumer goods in Indonesia. This research 

is a quantitative analysis research. The data used in this study are Time series data 

obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and World Bank Data. This 

study uses the ECM (Error Correction Model) method. 

 

Keywords: Inflation, Exchange Rate of Rp / US $, Total Population, Foreign 

Exchange Reserves and Gross Domestic Product (GDP). 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan perekonomian suatu negara saat ini tidak terlepas dari kondisi 

perekonomian global. Hubungan ekonomi antar negara menjadi aspek penting 

yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masing-masing negara. 

Kondisi ini menyebabkan terjadinya daya saing sebagai salah satu faktor yang 

menentukan dalam kompetisi antar negara agar memperoleh manfaat dari adanya 

perekonomian dunia. Keuntungan dari adanya perekonomian dunia menyebabkan 

terjadinya perdagangan internasional. 

Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan pertukaran barang dan 

jasa antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Motif untuk 

mengadakan perdagangan internasional adalah kemungkinan diperolehnya 

manfaat atau gains of trade, yang ditunjukkan oleh timbulnya perubahan konsumsi 
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dari masing-masing konsumen di negara yang melakukan perdagangan sehingga 

lebih sesuai dengan selera konsumen yang akan meningkatkan kepuasan semua 

pihak tanpa ada yang merasa dirugikan (Boediono, 1990). 

  Perdagangan internasional merupakan aspek penting dalam 

perekonomian setiap negara. Dewasa ini, tidak ada satupun negara yang tidak 

melakukan hubungan dagang dengan luar negeri. Perdagangan internasional 

menjadi sangat penting, bukan hanya berkaitan dengan haluan pembangunan yang 

berorientasi keluar, yaitu mengekspor hasil-hasil produk dalam negeri ke nagara-

negara lain, tetapi juga berkaitan dengan pengadaan barang-barang modal untuk 

mendorong industri dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan konsumsi dengan 

impor barang konsumsi (Dumairy, 1997). 

Faktor yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional menurut 

Rosyadi dalam bukunya (Rosyadi, 2019)  yaitu : 

1. Harga, penentu utama harga adalah biaya produksi. Perbedaan biaya produksi 

akan menyebabkan perbedaan barang, seseorang dapat membeli barang yang 

harganya relatif lebih rendah dan mungkin dapat menjual ke luar negeri 

dengan harga yang relatif mahal. 

2. Pendapatan. Meningkatnya pendapatan nasional berpengaruh terhadap 

meningkatnya daya beli (purchase of power) masyarakat atas barang-barang 

butan luar negeri (barang impor). Demikian juga halnya dengan ekspor dapat 

meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. 

3. Selera. Misalnya, apabila seseorang lebih berselera produk luar negeri, maka 

ia cenderung membeli produk-produk impor. 

Perdagangan antar-negara timbul karena adanya perbedaan-perbedaan 

dalam kemampuan berproduksi masing-masing negara. Karena setiap negara 

memiliki keunggulan dalam memproduksi suatu produk tertentu, maka ia akan 

menspesialisasikan diri memproduksi suatu barang, kemudian ditukarkan dengan 

barang dan jasa lain yang dibutuhkan negara tersebut. Dari perdagangan 

internasional maka diperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik yang 

akhirnya meningkatkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. 
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Neraca peragangan Internasional menunjukkan bahwa sektor 

perdagangan internasional merupakan sumber devisa yang utama, yang akan 

digunakan untuk pembayaran impor kebutuhan dalam negeri. Komposisi impor 

non migas indonesa menurut golongan barang ekonomi dibagi atas tiga kelompok 

: (a) bahan baku/penolong; (b) barang modal; (c) barang konsumsi (Djamin, 

1993). 

Impor menurut golongan barang konsumsi (BPS, 1998): (a)makanan dan 

minuman (primary) untuk rumah tangga; (b) makanan dan minuman (processed) 

untuk rumah tangga; (c) bahan bakar dan pelumas (processed); (d) mobil 

penumpang; (e) alat angkutan, bukan untuk industri; (f) barang konsumsi tahan 

lama; (g) barang konsumsi setengah tahan lama; (h) barang konsumsi tidak tahan 

lama; (i) barang yang tidak di klasifikasikan. 

2. METODE 

2.1  Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk 

data urut waktu (time series) dari tahun 1989 hingga tahun 2018. Penelitian ini 

menggunakan data impor barang konsumsi, inflasi, cadangan devisa, nilai tukar 

rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, jumlah penduduk Indonesia, dan PDB 

Indonesia dari kurun waktu 1989-2018. Dalam penelitian ini data didapat dari 

Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank Data, dan lembaga maupun perusahaan 

atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.  

2.2 Tenik Analisis Data 

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor barang 

konsumsi Indonesia dengan menggunakan Error Correction Model (ECM). ECM 

adalah suatu bentuk model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh jangka 

pendek dan jangka panjang variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan 

metode persamaan sebagai berikut: 

1. Persamaan jangka panjang. 

IMPt = 𝛽0 + 𝛽1INFt + 𝛽2KURSt + 𝛽3JPt + 𝛽4CDt + 𝛽5PDBt + ut  

Di mana : 
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IMPt = Impor Barang Konsumsi Indonesia periode t (ton) 

INFt = Inflasi perode t (%) 

KURSt = Nilai Tukar periode t (IDR/USD) 

JPt = Jumlah Penduduk periode t (Juta) 

CDt = Cadangan Devisa Indonesia periode t (Juta USD) 

PDBt = Produk Domestik Bruto periode t (%) 

ut = nilai residual 

2. Persamaan jangka pendek. 

∆IMPt = α0 + α1∆INFt + α2∆KURSt + α3∆JPt + α4∆CDt + α5∆PDBt + 

α6∆Residt + ut 

Di mana : 

IMPt = Impor Barang Konsumsi Indonesia periode t (ton) 

INFt = Inflasi periode t (%) 

KURSt = Nilai Tukar periode t (IDR/USD) 

JPt = Jumlah Penduduk periode t (Juta) 

CDt = Cadangan Devisa Indonesia periode t (Juta USD) 

PDBt = Produk Domestik Bruto periode t (%) 

ut = nilai residual 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Hasil Estimasi 

Berdasarkan hasil regresi, maka diperoleh hasil estimasi Error Corection Model 

(ECM) sebagai berikut: 
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Tabel 1. 

Hasil Estimasi Model Ekonometrik Jangka Pendek 

Sumber : Hasil Olah Data Eviews.   

Hasil perhitungan koefisien regresi jangka panjang Error Correction Model 

(ECM) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLOG(IMPt) = -0.168257 + 0.033864 D(INFt) + 0.103557 D(PDBt) + 1.135709  

                            (0,0505)***            (0,0513)***              (0,0399)** 

D(LOGCDt) + 0.545114 D(LOGERt) + 7.471496 D(LogJPt) – 

                           (0,3257)                   (0,5667) 

0.417740 ECTt 

  (0,0672)*** 

R2 = 0,3989; DW-Stat. = 1,8335; F-Stat. = 2,4340; Prob. F-Stat. = 0,0587 

Uji Diagnosis : 
(1). Multikolinieritas (VIF)  

INFt = 12.4925; PDBt = 13.7632; LOG(CDt) =1.3245; LOG(ERt) =2.0849; 

LOG(JPt) =1.1229; ECTt = 1.5564 
(2). Autokorelasi (Uji BG) 

 𝜒2 (3) = 1,3980; Prob. 𝜒2 = 0,7060 
(3).  Heteroskedastisitas (Uji White) 

 𝜒2 (12) = 10,6154; Prob. 𝜒2 = 0,5621 
(4) Normalitas Residual (Uji Jarque-Bera) 

 𝜒2 (3) = 0,0296; Prob. 𝜒2 = 0,9852 
(5) Linieritas (Uji Ramsey-RESET) 

 F (1,21) = 0,8911; Prob. F = 0,3559 

Keterangan : *signifikan pada α = 0,01; **signifikan pada  α = 0,05; ***signifikan pada  
α = 0,10. Angka dalam kurung merupakan probabilitas t statistik. 
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Tabel 2. 

Hasil Hasil Estimasi Model Ekonometrik Jangka Panjang 

Sumber : Hasil Olah Data Eviews. 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji Multikolinieritas 

Tabel 3. 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel  VIF Kriteria Kesimpulan  

D(INF) 

D(PDB) 

D(LOGCD) 

D(LOGER) 

DLOG(JP) 

INF 

PDB 

LOGCD 

LOGER 

LOGJP 

12.49252 

13.76323 

 1.324594 

  2.084921 

1.122920 

 12.10179 

13.17046 

40.60090 

8.538875 

50.83132 

≥10 

≥10 

<10 

<10 

<10 

≥10 

≥10 

≥10 

<10 

≥10 

Ada Masalah Multikolonieritas 

Ada Masalah Multikolonieritas 

Tidak Ada Masalah Multikolonieritas 

Tidak Ada Masalah Multikolonieritas 

Tidak Ada Masalah Multikolonieritas 

Ada Masalah Multikolonieritas 

Ada Masalah Multikolonieritas 

Ada Masalah Multikolonieritas 

Tidak Ada Masalah Multikolonieritas 

Ada Masalah Multikolonieritas 

Sumber: Hasil Olah Data Eviews. 

 

LOG(IMPt) = 93.96475 + 0.052091 (INFt) + 0.137135 (PDBt) + 0.946623 

                           (0,0442)**            (0,0563)***          (0,0650)*** 

LOG(CDt) + 0.998001 LOG(ERt) - 6.180135 Log(JPt)  

                           (0,0016)**                   (0,1452) 
R2 = 0,7994; DW-Stat. = 1,1533; F-Stat. = 19,1361; Prob. F-Stat. = 0,0000 

Uji Diagnosis : 
(1). Multikolinieritas (VIF) 

 INFt = 12,1017; PDBt = 13,1704; LOG(CDt) =40,6009; LOG(ERt) =8,5388; LOG(JPt) 
=50,8313. 

(2). Autokorelasi (Uji BG) 
 𝜒2 (3) = 6,4464; Prob. 𝜒2 = 0,0918 

(3). Heteroskedastisitas (Uji White) 
 𝜒2 (9) = 18,8387; Prob. 𝜒2 = 0,0266 

(4). Normalitas Residual (Uji Jarque-Bera) 
 𝜒2 (3) = 0,4564; Prob. 𝜒2 = 0,7969 

(5). Linieritas (Uji Ramsey-RESET) 
 F (1,23) = 17,3506; Prob. F = 0,0004 

Keterangan : *signifikan pada α = 0,01; **signifikan pada  α = 0,05; ***signifikan pada  
α = 0,10. Angka dalam kurung merupakan probabilitas t statistik. 
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3.2.2 Uji Autokorelasi 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi didapatkan nilai dari probabilitas chi squares 

sebesar 0.7060 > α (0,05) sehingga menerima H0 artinya, model dalam jangka 

pendek tidak terdapat masalah autokorelasi. Sedangkan dalam jangka panjang 

didapatkan probabilitas chisquare sebesar 0,0918 > α (0,05) sehingga menerima 

H0, artinya model tidak terdapat masalah autokorelasi. 

3.2.3 Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil uji normalitas didapatkan nilai dari probabilitas chi squares 

sebesar 0.9852 > α (0,05) sehingga menerima H0 artinya, model dalam jangka 

pendek terdistribusi normal. Sedangkan dalam jangka panjang didapatkan 

probabilitas chisquare sebesar 0,7959 > α (0,05) sehingga menerima H0, artinya 

model dalam jangka panjang terdistribusi normal.  

3.2.4. Heteroskedastisitas 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas didapatkan nilai probabilitas chi-square 

dari Obs*R-Squared sebesar 0.5621 > α (0,05) sehingga menerima H0, maka 

dikatakan bahwa dalam jangka pendek data pada model tidak memiliki masalah 

heteroskedastisitas. 

 Sedangkan dalam jangka panjang didapatkan nilai probabilitas chi-square 

dari Obs*R-Squared sebesar 0.0266 > α (0,01) sehingga menerima H0, maka 

dikatakan bahwa dalam jangka panjang data pada model tidak memiliki masalah 

heteroskedastisitas. 

3.2.5. Uji Linieritas 

Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,3559 > 

α (0,05) sehingga menerima H0, maka dalam jangka pendek model terspesifikasi 

dengan benar atau linier.Sedangkan pada jangka panjang didapatkan nilai 

probabilitas F-statistic sebesar 0,0004 < α (0,05) sehingga menolak H0, maka 

dalam jangka panjang model tidak terspesifikasi dengan benar atau tidak linier. 
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3.3. Uji Kebaikan Model  

3.3.1. Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Dari hasil olah data diperoleh nilai probabilitas (F-statistic) sebesar 0.0587 < α 

(0,1). Hal ini menunjukkan adanya signifikansi yang artinya variabel inflasi, nilai 

tukar/kurs, cadangan devisa, jumlah penduduk, dan PDB dalam jangka pendek 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu Impor Barang 

Konsumsi. 

 Sedangkan dalam jangka panjang diperoleh nilai nilai probabilitas (F-

statistic) sebesar 0.0000 < α (0,5) maka menolak H0, sehingga data model 

dikatakan eksis. 

3.3.2. Uji Validitas Pengaruh (Uji T) 

Berdasarkan hasil regresi, diketahui variabel yang berpengaruh signifikan dalam 

jangka pendek adalah variabel inflasi, cadangan devisa, dan PDB. Sedangkan 

dalam jangka panjang variabel yang berpengaruh signifikan adalah variabel 

inflasi, nilai tukar/kurs, cadangan devisa, dan PDB. Variabel jumlah penduduk 

tidak berpengaruh signifikan terhadap impor barang konsumsi di Indonesia tahun 

1989-2018 baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. 

Tabel 4. 

Hasil Uji T 

Variabel  Sig. T Kriteria Kesimpulan  

D(INF) 

D(PDB) 

Dlog(CD) 

DLog(ER) 

DLog(JP) 

INF 

PDB 

Log(CD) 

Log(ER) 

Log(JP) 

0,0505 

0,0513 

0.0399 

0.3257 

0.5667 

0.0442 

0.0563 

0.0650 

0.0016 

0.1452 

< 0,10 

< 0,10 

< 0,05 

≥ 0,10 

≥ 0,10 

< 0,05 

< 0,10 

< 0,10 

< 0,05 

≥ 0,10 

Berpengaruh Signifikan  

Berpengaruh Signifikan  

Berpengaruh Signifikan  

Tidak Berpengaruh Signifikan  

Tidak Berpengaruh Signifikan   

Berpengaruh Signifikan  

Berpengaruh Signifikan  

Berpengaruh Signifikan  

Berpengaruh Signifikan 

Tidak Berpengaruh Signifikan   

Sumber: Hasil Olah Data Eviews. 
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3.3.3.  Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur sebeapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinan adalah antara 0 dan 1. Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4-1 

diperoleh nilai R2 sebesar 0,3989 yang artinya 39,89% variasi variabel impor 

barang konsumsi dapat djelaskan oleh variasi variabel inflasi (INF), Produk 

Domestik Bruto (PDB), cadangan devisa (CD), nilai tukar/kurs (ER), jumlah 

penduduk (JP). Sedangkan sisanya sebesar 60,11% dijelaskan oleh variasi 

variabel independen lain diluar model yang diteliti. 

3.4. Interpretasi Ekonomi 

3.4.1. Inflasi terhadap Impor Barang Konsumsi 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan 

terhadap impor barang konsumsi di Indonesia. Inflasi dalam suatu perekonomian 

akan menentukan seberapa besar tingkat impor. Ketika harga barang dalam negeri 

meningkat maka pemerintah akan melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan 

dalam negeri dengan harga yang lebih rendah.  Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan (Astari, W, & Halim, 2012) yang mengatakan bahwa inflasi 

berpengaruh signifikan terhadap impor barang konsumsi. Apabila inflasi 

meningkat 1% makan impor barang konsumsi akan meningkat sebesar 1%. 

3.4.2. Cadangan Devisa Terhadap Impor Barang Konsumsi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cadangan devisa berpengaruh signifikan 

terhadap impor barang konsumsi indonesia. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan (Richart & Meydianawati, 2014) bahwa semakin besar cadangan devisa 

yang dimiliki Indonesia maka impor akan semakin meningkat begitu pula 

sebaliknya. Cadangan devisa adalah salah satu pembiayaan untuk impor, jadi 

ketika cadangan devisa besar, kemungkinkan untuk meningkatkan impor juga 

akan semakin besar. 

3.4.3. Nilai Tukar/Kurs Terhadap Impor Barang Konsumsi Indonesia 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar/kurs berpengaruh signifikan 

terhadap impor barang konsumsi di Indonesia dalam jangka panjang. Kurs akan 
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mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah impor barang konsumsi. Dalam 

melakukan perdagangan antar negara, digunakan mata uang sebagai alat untuk 

membandingkan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Penelitian 

(Iswandari, 2018) menyatakan bahwa nilai tukar/kurs signifikan dan berpengaruh 

terhadap impor kedelai di Indonesia. Sedangkan dalam jangka pendek, nilai 

tukar/kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap impor barang konsumsi. 

Penelitian (Efendi, 2009) menyatakan bahwa impor sesungguhnya tidak 

bergantung pada nilai kurs rupiah tetapi lebih kepada tingkat kebutuhan. 

Penelitian yang dilakukan (Hasmarini & Pamungkas, 2020) mengatakan bahwa 

nilai tukar/kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap impor kedelai di Indonesia. 

3.4.4. Jumlah Penduduk Terhadap Impor Barang Konsumsi di Indonesia 

Banyaknya penduduk dipengaruhi oleh tinggi rendahnya laju pertumbuhan 

ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan tidak dibarengi dengan 

meratanya pertumbuhan penduduk, akan menyebabkan kebutuhan konsumsi 

masyarakat kurang terpenuhi. Hal ini membuat pemerintah memutuskan untuk 

melakukan impor. 

Jumlah penduduk berpengaruh terhadap impor barang konsumsi 

diIndonesia karena semakin banyak penduduk maka kebutuhan konsumsi juga 

akan meningkat. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

tidak berpengaruh signifikan terhadap impor barang konsumsi di Indonesia baik 

dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini sesuai dengan penelitian 

(Singgih & Sudirman, 2015) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak 

berpengaruh terhadap impor jagung Indonesia. Sesuai dengan teori dari aliran 

Marxist (Karl & F. Angel) yang menyatakan bahwa tekanan penduduk di suatu 

negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan 

terhadap kesempatan kerja. Marxist berpendapat bahwa semakin banyak jumlah 

penduduk maka semakin tinggi produk yang dihasilkan. Maka, dalam penelitian 

ini dikatakan bahwa jumlah penduduk tidak signifikan dengan impor karena 

banyaknya jumlah penduduk akan menghasilkan produktivitas sehingga akan 

mengurangi impor. 
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3.4.5. Produk Domestik Bruto (PDB) 

PDB menjadi salah satu pembiayaan untuk impor. Semakin tinggi pendapatan 

suatu negara kemungkinan untuk melakukan impor akan lebih tinggi. Pendapatan 

yang tinggi akan mempengaruhi jumlah permintaan baik masyarakat maupun 

pemerintah, ketika terjadi kenaikan permintaan barang konsumsi dan produksi 

dalam negeri tidak mencukup maka dilakukan impor. Sejalan teori yang 

dikemukakan Keynes bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang 

penting dan tingkat bunga tidak memiliki peran penting (Mankiw, 2006). Hal ini 

sesuai dengan penelitian (Syamsudin, Hamzah, & Nasir, 2013) yang menyatakan 

bahwa pengaruh PDB signifikan terhadap impor.  

4. Penutup 

4.1. Kesimpulan 

1. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Impor Barang Konsumsi di Indonesia 

baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan tanda positif, 

menunjukkan bahwa semakin tinggi inflasi maka akan semakin tinggi pula 

jumlah impor barang konsumsi. 

2. Cadangan devisa berpengaruh signifikan terhadap impor barang konsumsi di 

Indonesia baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan tanda 

positif, menunjukkan bahwa semakin tinggi cadangan devisa maka semakin 

tinggi pula jumlah impor barang konsumsi. 

3. Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap impor barang 

konsumsi di Indonesia baik dalam jangka panjang maupun  jangka pendek. 

Dengan hasil yang tidak signifikan, menunjukkan bahwa semakin tinggi 

jumlah penduduk nilai impor akan berkurang.  

4. Nilai tukar/kurs berpengaruh signifikan terhadap impor barang konsumsi di 

Indonesia dalam jangka panjang. Dengan tanda positif, maka semakin tinggi 

nilai tukar/kurs rupiah terhadap dolar AS maka semakin tinggi pula impor 

barang konsumsi. Sedangkan tidak signifikan dalam jangka pendek, hal ini 

menyatakan bahwa nilai tukar/kurs tidak berpengaruh terhadap impor barang 
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konsumsi di Indonesia 

5. Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh signifikan terhadap impor barang 

konsumsi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan tanda 

positif, menunjukkan bahwa semakin tinggi Produk Domestik Bruto (PDB) 

Indonesia maka semakin tinggi pula impor barang konsumsi. 

4.2. Saran  

1. Dengan adanya peningkatan jumlah impor barang konsumsi di Indonesia setiap 

tahunnya, maka kebijakan untuk meningkatkan produktivitas di dalam negeri 

harus dibuat sehingga bisa menekan impor barang konsumsi di Indonesia. 

2. Pemerintah harus ikut andil dalam mempromosikan produk-produk dalam 

negeri sehingga masyarakat akan lebih mencintai produk dalam negeri dan 

tidak membeli barang impor 

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa 

untuk menambahkan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan impor 

barang konsumsi di Indonesia sehinggal bisa mengasilkan hasil yang 

sempurna. 
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