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V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, terlihat bahwa 

variabel utang luar negeri pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan variabel utang 

luar negeri swasta berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dan utang luar negeri pemerintah dan 

swasta secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 

2. Secara parsial, variabel utang luar negeri pemerintah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil ini 

menunjukan bahwa utang luar negeri pemerintah digunakan untuk 

menambah pembiayaan pembangunan sehingga meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

3. Secara parsial, variabel utang luar negeri swasta berpengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil 

ini menunjukan bahwa utang luar negeri swasta mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan. Hal ini karena penggunaan 

utang luar negeri oleh swasta tidak efektif dan efisien. 
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4. Utang luar negeri pemerintah paling dominan pengaruhnya terjadi pada 

Pulau Sumatera, Sulawesi, Papua dan Maluku, Jawa, dan Kalimantan. 

Hal ini menunjukan kedepan ada pemerataan pembangunan yang selama 

ini terkosentrasi di Pulau jawa. Sedangkan utang luar negeri swasta 

walaupun tidak signifikan pengaruhnya paling dominan pengaruhnya 

terjadi pada Pulau Sumatera, Papua dan Maluku, Sulawesi, dan Jawa. 

5. Utang luar negeri pemerintah dan swasta paling dominan pengaruhnya 

terjadi pada sektor tersier, sekunder, dan primer. Hal ini menunjukan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan diprioritaskan pada sektor 

tersier, sekunder, dan primer. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka implikasi yang dapat 

disampaikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi negara yang menerapkan sistem defisit APBN, kesenjangan 

pembiayaan tentu ada setiap tahunya, maka utang negara masih diperlukan. 

Hanya saja dalam pemanfaatanya harus benar-benar digunakan untuk 

sektor-sektor produktif yang menunjang bagi pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Namun, sebaiknya penggunaan utang luar negeri pemerintah dan 

swasta harus digunakan secara efisien dan efektif, juga peranya hanya 

sebagai pelengkap pembiayaan. 

2. Penggunaan utang luar negeri pemerintah dan swasta sebaiknya tidak 

hanya dimanfaatkan untuk pembangunan fisik saja, tetapi non-fisik juga 

perlu didanai utang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti 

utang luar negeri yang digunakan untuk membangun fasilitas publik yang 

tujuanya untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan pembuatan program 

atau kebijakan yang mengarah pada penyerapan tenaga kerja dan 

peningkatan sumber daya manusia. 

3. Pengelolaan utang luar negeri baik pemerintah dan swasta sebaiknya 

dilakukan secara efektif dan efisien, adanya pengawasan dari semua pihak 

baik pemerintah, DPR, otoritas moneter, maupun publik. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian adalah hal-hal yang terjadi selama penelitian dan tidak 

dapat diantisipasi oleh peneliti. Keterbatasan penelitian menjadi dasar untuk 

rekomendasi atau saran penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini terdapat 

beberapa keterbatasan masalah sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan data penelitian dari institusi yang diambil dalam 

penelitian ini, sehingga mempersulit dan membingungkan bagi peneliti, 

untuk saran peneliti selanjutnya yaitu lebih cermat dalam mencari data 

penelitian. 

2. Keterbatasan data yang tersedia di BPS atau di Bank Indonesia, tentunya 

tidak mudah dalam melengkapi data yang digunakan dalam penelitian ini, 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya pilihlah variabel yang datanya 

tersedia secara lengkap di institusi yang terkait penelitian. 

3. Pergantian tahun dasar dalam PDB membuat data yang diperoleh tidak 

lengkap dalam tahun penelitian dan juga membuat peneliti harus bisa 

menghitung perubahan data dan melengkapi data yang diperlukan. 

Sebaiknya bagi penelitian selanjutnya lebih banyak mengerti bagaimana 

meelengkapi data. 
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