
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dalam penelitian tentang analisis permintaan agregat 

impor di Sumatera Utara adalah sebagai berikut: 

1. Inflasi, investasi, dan nilai tukar  berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap permintaan agregat impor  di Sumatera Utara. Sedangkan variabel 

Pendapatan Domestik Regional Bruto tidak secara signifikan terhadap 

permintaan agregat impor  di Sumatera Utara. Sedangkan variabel lainnya 

yaitu suku bunga luar negeri  berpengaruh secara negatif dan signifikan 

terhadap permintaan agregat impor  di Sumatera Utara. 

2. Seluruh variabel dalam penelitian ini yaitu Inflasi, investasi, nilai tukar  dan 

suku bunga luar negeri secara serentak mempengaruhi variabel permintaan 

agregat impor  di Sumatera Utara, kecuali Pendapatan Domestik Regional 

Bruto tidak signifikan terhadap permintaan agregat impor di Sumatera 

Utara. 

3. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Domestik Regional 

Brutto, Inflasi, investasi, nilai tukar  dan suku bunga luar negeri dapat 

menjelaskan sebesar koefisien variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu 

permintaan agregat impor. 

 

 

 



1.2  Saran 

1. Inflasi, investasi, nilai tukar merupakan variabel yang signifikan 

mempengaruhi permintaan agregat impor di Sumatera Utara. Oleh kerena 

itu pemerintah perlu mengupayakan kebijakan yang membuat tingkat inflasi 

semakin rendah agar barang-barang dalam negeri tidak cenderung mahal 

dibandingkan barang luar negeri agar dapat menekan impor. 

2. Sedangkan untuk investasi diharapkan bisa menyeimbangkan kebutuhan 

impor dengan realisasi dari investari dalam meningkatkan perekonomian 

dalam negeri. Begitu juga dengan nilai tukar rupiah, diharapkan pemerintah 

dalam menentukan kebijakan dalam menetapkan nilai tukar untuk 

mempertimbangkan perekonomian secara makro agar tidak meningkatkan 

impor secara berkesinambungan. 

3. Variabel suku bunga memiliki pengaruh yang negatif terhadap permintaan 

agregat impor di Sumatera Utara. Maka pemerintah diharapkan bisa 

mengeluarkan suatu kebijakan dimana suku bunga dalam negeri dapat tetap 

menjaga kestabilannya terhadap suku bunga luar negeri untuk menekan 

impor. 

4. Sedangkan Pendapatan Domestik Regional Bruto tidak signifikan terhadap 

permintaan agregat impor di Sumatera Utara. Namun Pendapatan Domestik 

Regional Bruto  yang tidak signifikan terhadap peningkatan impor 

diharapkan dapat memotivasi perekonomian di Sumatera Utara, dan bukan 

malah menurunkankan aktivitas perekonomian daerah sendiri atau 

 

 



seharunya menjadi penyeimbang dalam perdagangan luar negeri terhadap 

perdagangan dalam negeri. 

 

 

 


