
BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Pada penelitian ini telah dijabarkan mengenai faktor yang mempengaruhi 

mengapa Presiden Duterte mengambil kebijakan untuk bekerja sama untuk 

mengeksplorasi potensi di LTS bersama dengan Tiongkok. Melalui teori Rational 

Choice, analisis mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut dapat 

dijawab yang diklasifikasikan berdasarkan lima variabel yakni context, principle of 

action, motivation and values, cognitive framework, cognitive-evaluative capabilities. 

 Context secara singkat menjelaskan mengenai inti permasalahan dan peluang 

yang dilihat Presiden Duterte dalam kebijakan tersebut. principle of action 

menjelaskan mengenai prinsip dasar pemikiran Presiden Duterte dalam kebijakan  

tersebut. motivation and values menjelaskan mengenai motivasi yang ingin diraih dan 

nilai apa yang mempengaruhi pemikiran mengenai kebijakan tersebut. cognitive 

framework menjelaskan mengenai informasi lengkap mengenai kondisi pilihan yang 

diambil Presiden Duterte. cognitive-evaluative capabilities  menjelaskan mengenai 

Presiden Duterte sudah mengkakulasikan pilihan yang diambil Presiden Duterte 

dengan mempertimbangkan dengan pilihan dan fakta yang ada dari hasi kebijakan 

yang diambil. 

 



 

 Lima variabel tersebut menjawab, bahwa faktor utama dalam perubahan 

kebijakan tersebut adalah kepentingan ekonomi, kepentingan ekonomi terhadap 

Tiongkok merupaka faktor utama yang mendukung perubahan kebijakan tersebut. 

Telihat dari kelima variabel juga menggambarkan bagaimana pemikiran atau 

indikator ekonomi mempengaruhi pola pikir Presiden Duterte dalam memanfaatakan 

perekonomian Tiongkok untuk mengembangkan kepentingan ekonomi Filipina.  

Kepentingan ekonomi Filipina ini diwujud dengan kebijakan Presiden Duterte 

dalam memperbaiki hubungan dengan Tiongkok sehingga ini juga berdampak bagus 

ke perekonomian Filipina, contohnya peningkatan FDI Tiongkok di Filipina dan 

adanya bantuan dan pinjaman yang dilakukan Tiongkok. Selain itu, keuntungan yang 

didapat adanya harapan besar dalam memanfaatkan SDA di LTS yang akan menjadi 

cadangan SDA untuk memenuhi kebutuhan Filipina dalam jangka panjang. Sehingga 

keinginann Presiden Duterte dalam memperbaik dan mengembangkan kerjsaam 

ekonomi dengan Tiongkok tercapai. Dengan keuntungan yang banyak ini juga 

menjadi indikator Presiden Duterte dalam mengambil kebijakan memilih untuk 

bekerja sama dengan Tiongkok di LTS  

 

 

 



4.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil kesimpulan penelitian yang tekah di paparkan di atas. 

Penulis menyadi bahwa dalam penelitian ini masih banyak keterbatasan yang 

menyebabkan kesimpulan dari skripsi ini secara spesifik hanya dapat digunakan 

dalam diskusi terkait sengketa LTS. sehingga sebagai tindak lanjut penelitian ini, 

penulis memberikan saran atau rekomendasi untuk peneliti selanjutnyaagar 

melakukan penelitian terkait bagiamana perkembangan mengenai kebijakan Filipina 

untuk kerjasama eksplorasi potensi di LTS dengan Tiongkok. Sehingga dapat lebih 

memahami bagaimana perkembangan kerjasama tersebut dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


