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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, 

antara lain: 

1. Hasil pengujian atas hipotesis H1 menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah 

(X1)berpengaruh positif terhadap ekspor dengan nilaiT-Statisticsebesar 

3,981>dari T-Table sebesar 2.064 dan P-Value sebesar 0.000< 0,05 dan nilai 

dari original sampel sebesar0,571. 

2. Hasil pengujian atas hipotesis H2 menunjukkan bahwa tingkat suku bunga 

(X2) tidak berpengaruh terhadap ekspor dengan nilaiT-Statistic sebesar 0,581< 

dari T-Table sebesar 2.064 dan P-Valuesebesar 0,561> 0,05 dan nilai dari 

original sampelsebesar-0,109. 

3. Hasil pengujian atas hipotesis H3 menunjukkan bahwa ekspor (Z) tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai T-Statistic sebesar 

1,328< dari T-Table sebesar 2.064 dan P-Value sebesar 0,185> 0,05 dan nilai 

dari original sampel sebesar0,278. 

4. Hasil pengujian atas hipotesis H4a menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah (X1) 

berpengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 

ekspordengan nilai dari sobel test sebesar 5,34> dari T-Tabel sebesar 2,064. 

5. Hasil pengujian atas hipotesis H4b menunjukkan bahwa tingkat suku bunga 

tidak berpengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 

ekspor dengan nilai dari sobel test sebesar -3,041< dari T-Tabel sebesar 2,064. 

 

5.2. KONTRIBUSI PENELITIAN  

Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan bagi penulis 

dan juga masyarakat bebas tentang pertumbuhan ekonomi, terutama terkait 

kegiatan perdagangan Internasional pada bagian ekspor, juga dapat sebagai 

bahan masukan dan informasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang 

lebih efektif yang bisa di lihat dari berbagai faktor terutama faktor nilai tukar 

rupiah yang berlaku saat ini.  Hasil penelitian ini juga dapat digunakan 
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pemerintah sebagai pertimbangan untuk lebih menjaga kestabilan nilai tukar 

dalam negri. 

 

5.3. KETERBATASAN PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan, 

antara lain: 

 

1. Dalam penelitian ini pemilihan sampel terbatas, pengambilan sampel di mulai 

dari berlakunya tingkat suku bunga BI 7-day repo rate sehingga jumlah sampel 

sedikit. 

2. Penelitian ini hanya memanfaatkan data time series yang bisa di akses di 

website resmi, sehingga informasi terbatas. 

3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independen yang berupa 

nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga. 

4. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mungkin terdapat kesalahan 

dalam memasukkan data yang berupa angka-angka.  

 

5.4. SARAN  SARAN 
Peneliti saat ini menyadari bahwa yang dilakukan pada penelitian ini memiliki 

banyak keterbatasan. Ada pun beberapa saran yang perlu diperhatikan dimana 

hal tersebut berkaitan dengan penelitian ini, berikut adalah saran dalam 

penelitian ini:  

a. Bagi peneliti : 

1. Menambah periode penelitian, dengan periode yang lebih panjang diharapkan 

hasil yang diperoleh bisa lebih akurat dan tidak bias.  

2. Menambah data primer seperti kuesioner yang ditujukan kepada pihak 

manajemen untuk mendukung data sekunder yang digunakan.  

3. Menambah variabel penelitian tentang variabel yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi.  
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b. Bagi pemerintah : 

Untuk menjaga kestabilan ekspor hendaknya pemrintah mengupayakan supaya 

harga barang ekspor yang ada di dalam negri stabil dan mengupayakan agar 

pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (USD) tidak 

berfluaktuatif atau stabil agar kinerja ekspor terus meningkat. 

  


