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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Simpulan 

Simpulan yang dihasilkan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bentuk strategi ekspor yang dijalankan perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan 

adalah ekspor langsung melalui trading house yang berasal dari 7 negara 

tujuan ekspor, yaitu Amerika, Jepang, Belanda, Taiwan, Swiss, Jerman dan 

Korea. Sedangkanpemasarantidaklangsungnyadenganmengikutikegiatan 

event- event diluarnegeri. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dalam 

menjalankan ekspor ke 7 negara meliputi kendala internal dan kendala 

eksternal. Kendala-kendala ini masih bisa dihadapi serta diselesaikan oleh 

perusahaan dengan melakukan langkah-langkah taktis dan srategis. 

3. Trading housesetiap negara jumlahnya berbeda, ada negara yang memiliki 1 

trading house, dan bahkan ada yang memiliki lebih dari 2 trading house. 

Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dalam bermitra dengan trading house 

mengedepankan aspek profesionalitas, integritas, kepercayaan, kredibilitas, 

kejujuran, dan sudah berpengalaman. Negara yang memiliki trading 

houseterbanyak adalah Amerika dengan 7 trading house, kemudian diikuti 

oleh negara Belanda dengan 5 trading house, negara Jepang dan Taiwan 
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dengan jumlah masing-masing 3 trading house, serta negara Swiss, Jerman 

dan Korea dengan 1 trading house untuk setiap negara. 

B. Saran 

Saran penulis terkait dengan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian mengenai strategi ekspor kopi sebagaimana judul penelitian di 

depan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, diharapkan penelitian di 

masa datang bisa menggunakan kombinasi dari analisis deskriptif kualitatif 

dengan analisis kuantitatif (analisis statistik). Penelitian berbasis kombinasi 

alat analisis berperan besar untuk menghasilkan penelitian yang lebih 

komprehensif, menyeluruh dan integral sehingga bisa dilihat dari berbagai 

bidang kajian yang saling melengkapi. 

2. Obyek penelitian ini lebih difokuskan pada perusahaan PT. Fajar Jeumpa 

Medan dalam menganalisis bentuk strategi ekspor kopi ke 7 negara tujuan, 

oleh karena itu penelitian di masa yang akan datang hendaknya bisa 

mengkombinasikan obyek perusahaan dengan konsumen personal 

(individual) dan tidak hanya melalui trading house saja. Hal ini bermanfaat 

dalam menghasilkan distribusi secara holistik melalui 2 bentuk penyaluran, 

baik konsumen personal dan konsumen trading house. Hasil penelitian ini 

apabila dilakukan oleh peneliti lain dimasa datang maka dapat  

memperkaya khasanah analisis dan keilmuan. 

3. Peneliti lain yang ingin melakukan penelitian strategi ekspor kopi, 

hendaknya bisa membahas berbagai negara yang dijadikan tujuan ekspor 

serta tidak hanya 7 negara tujuan saja. Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan 
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memang lebih mengkhususkan pada 7 negara tujuan, karena merupakan 

konsumen loyal melalui trading house. Misalnya, terdapat peneliti yang 

mengkaji distribusi ekspor buah-buahan ke luar negeri, maka jumlah negara 

tujuan hendaknya diperluas berikut jenis produk buah-buahannya termasuk 

pembahasannya. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai strategi ekspor kopi 

yang dijalankan perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan memiliki beberapa 

kekurangan. Pertama, fokus kajian hanya pada perusahaan dalam menjalankan 

bentuk strategi ekspor. Kedua, konsumen personal tidak diikutsertakan dalam 

subyek penelitian. Ketiga, analisis yang digunakan hanya deskriptif kualitatif 

dan bukan kuantitatif (analisis statistik). Berkaitan dengan kondisi tersebut, 

diharapkan penelitian di masa datang bisa menyempurnakan penelitian ini 

sebagaimana penjelasan penulis pada bagian saran di atas. Hal ini apabila 

dilakukan peneliti lain akan memperkaya khasanah keilmuan dan bidang kajian 

analisis yang bersifat saling melengkapi. 

 

 

 

 

 

 


