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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian tentang Ekspor Kopi Indonesia Tahun 

2006-2015, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Produk Domestik Bruto (PDB) negara tujuan berpengaruh 

positif signifikan terhadap ekspor kopi Indonesia. Ketika semakin besar 

PDB negara tujuan, maka semakin banyak negara tersebut mengimpor 

kopi. 

2. Variabel produksi kopi Indonesia berpengaruh positif signifikan terhadap 

ekspor kopi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwaketika produksi kopi 

mengalami peningkatan makapenawaran kopi di dalam dan luar negeri 

juga meningkat yang mengakibatkan penambahan pada volume ekspor. 

3. Variabel konsumsi kopi negara tujuan berpengaruh positif signifikan 

terhadap ekspor kopi Indonesia. Semakin tinggi tingkat konsumsi kopi di 

negara tujuan maka semakin banyak kebutuhan yang di perlukan.  

4. Variabel kurs (nilai tukar) rupiah terhadap dolar Amerika memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap ekspor kopi Indonesia. Hal ini 

menjelaskan bahwa apabila nilai tukar rupiahmengalami depresiasi maka 

jumlah ekspor akan meningkat. 
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B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis dapat memberikan 

beberapa saran yang relevan sebagai berikut: 

1. Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka dapat dilihat bahwa kopi 

sebagai salah satu sumber devisa negara yang cukup berpengaruh dan 

salah satu komoditi yang bernilai tinggi dipasar internasional diharapkan 

agar pemerintah dan peran dari instansi-intansi yang terkait dalam 

menyusun suatu kebijakan di bidang perkopian agar didasarkan pada 

perkembangan keadaan yang terjadi di pasaran kopi internasinal. Sehingga 

potensi kopi sebagai komoditas ekspor dapat dimanfaatkan secara 

maksimal. 

2. Diharapkan pihak perusahaan eksportir kopi dari Indonesia dapat 

mempertahankan serta meningkatkan mutu dari produksi kopi, karena 

variabel produksi kopi mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap 

ekspor kopi Indonesia diantaranya yaitu dengan peningkatan luas lahan 

untuk penanam kopi serta penambahan mutu dan kualitas dalam 

pengolahan biji kopi secara konsisten guna untuk meningkatkan ekspor 

kopi Indonesia.  

3. Diharapkan ketika kurs rupiah terhadap dolar Amerika mengalami 

depresiasi, maka kita sebagai negara pengekspor kopi memiliki peluang 

untuk lebih meningkatkan ekspor kopi Indonesia ke negara-negara tujuan 

ekspor. 
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4. Disamping berusaha untuk meningkatkan ekspor kopi yang memberikan 

sumbangan positif bagi devisa negara, maka perlu dilakukan juga usaha-

usaha untuk meningkatkan konsumsi kopi di dalam negeri agar petani kopi 

tetap bergairah dalam melakukan kegiatan produksinya. 


