
 

 

 

BAB V1 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Identifikasi pengaruh PDB, 

Nilai Tukar dan CPI Terhadap Ekspor Indonesia tahun 2001-2015, dapat 

diambil keimpulan sebagi berikut: 

1. Variabel Produk Domestik Bruto (PDB) negara asal berpengaruh positif 

signifikan terhadap ekspor Indonesia pada tahun 2001-2015. Hal ini berati 

bahwa semakin besar PDB negara asal, maka semakin besar ekspor 

Indonesia ke negara mitra dagang. 

2. Variabel Produk Domestik Bruto (PDB) negara mitra dagang berpengaruh 

positif signifikan terhadap ekspor Indonesia pada tahun 2001-2015. Hal ini 

berati bahwa semakin besar PDB negara mitra dagang, maka semakin 

besar ekspor Indonesia ke negara mitra dagang. 

3. variabel nilai tukar negara asal berpengaruh negatif signifikan terhadap 

ekspor Indonesia pada tahun 2001-2015. Hal ini menjelaskan bahwa 

kenaikan nilai tukar negara asal terhadap dolar akan mengurangi ekspor 

Indonesia. 

4. Variabel counsumer price index (CPI) negara mitra dagang berpengaruh 

negatif signifikan terhadap ekspor Indonesia pada tahun 2001-2015. Hal 

ini menjelaskan bahwa semakin besar CPI negara mitra dagang, maka akan 

mengurangi ekspor Indonesia. 



 

 

 
 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis dapat 

memberikan beberapa saran yang relevan sebagai berikut: 

1. Guna untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN, 

pemerintah lebih meningkatkan kerjasama terhadap negara-negara yang 

impor nya tinggi untuk memperluas pasar, serta belajar dari negara 

pengekspor yang posisi nya di atas Indonesia dan aturan-aturan dalam 

birokrasi. Kegiatan ekspor dan impor harus diawasi dengan baik serta 

dievaluasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. 

2. Pemerintah Indonesia perlu mendorong negara-negra di ASEAN untuk 

mengidentifikasi kendala intregrasi pada masing-masing produk secara 

detail agar dapat memfasilitasi masing-masing negara untuk berpartisipasi 

dalam integrasi ASEAN. 

3. Consumer price index (CPI) negara mitra dagang berpengaruh negatif 

terhadap ekspor indonesia, hal ini disebabkan karena Indonesia lebih 

banyak mengekspor bahan baku shingga produk yang di ekspor belum 

bisa bersaing dengan produk-produk negara mitra dagang, oleh karena itu 

pemerintah dituntut bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan mengikuti perkembangan 

dari negara maju agar dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih baik 

dan efisien sehingga diharapkan mampu bersaing dalam dunia 

perdagangan internasional. 

 



 

 

 
 

C. Keterbatasan Penelitian 

penelitian ini  telah dilaksanakan sesui dengan prosedur ilmiah 

meskipun demikian masih memiliki beberapa keterbtasan diantaranya: 

1. Penelitian ini hanya meneliti pada lingkup negara-negara ASEAN saja, 

hasil pengujian mungkin akan berbeda bila penulis meneliti lingkup yang 

lebih luas, diharpkan peneliti lain meneliti pada lingkup yang lebih luas 

shingga mendapat hasil yang berbeda. 

2. Penelitian ini hanya menguji variabel yang terbatas, penelitian lain 

diharapkan agar menambah variabel independen, sehingga dapat 

mempertajam analisis yang dilakukan. 

 


