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BAB V 

PENUTUP DAN KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Ekspor Teh Indonesia Tahun 2008-

2017 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel produksi teh Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ekspor teh Indonesia. Ketika nilai tukar mengalami  peningkatan maka 

penawaran teh baik di dalam negeri maupun luar negeri juga meningkat yang 

dapat menyebabkan volume ekspor juga meningkat. 

2. Variabel harga teh dunia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

ekspor teh Indonesia. Hal ini terjadi karena terdapatnya sistem kontrak yang 

telah disepakati oleh negara eksportir dan negara importir. Di dalam kontrak 

tersebut telah disepakati harga dagang teh dengan melihat nilai tukar mata  uang 

negara eksportir dengan dollar. Sehingga harga teh dunia dalam hal ini tidak 

signifikan terhadap ekspor teh Indonesia. 

3. Variabel nilai tukar rupiah terhadap dolar berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ekspor teh Indonesia. Ketika nilai tukar mengalami depresiasi maka 

jumlah ekspor akan meningkat karena murahnya harga teh Indonesia bagi pihak 

importir. 

4. Variabel Produk Doemstik Bruto (PDB) negara tujuan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ekspor teh Indonesia. Ketika PDB negara tujuan mengalami 

peningkatan maka impor yang dilakukan oleh negara tersebut akan menurun. 
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B. Saran 

Dari penelitian yang dilakukan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-

saran sebagai masukan bagi pihak yang bersangkutan sebagai berikut: 

1. Diharapkan bagi pemerintah untuk dapat mendukung upaya para petani teh 

Indonesia untuk meningkatkan mutu hasil produksi. Mengingat produksi dalam 

penelitian ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ekspor teh 

Indoneisa. Cara  tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan teknologi 

dibidang perkebunan teh ataupun penyuluhan  kepada para petani untuk 

meningkatkan kualitas produksinya. 

2. Dalam hal ini eksportir teh mampu untuk memanfaatkan adanya penurunan 

harga teh dunia dengan meningkatkan ekspornya karena keuntungan yang 

didapatkan lebih besar. 

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi peneliti 

selanjutnya dengan menambahkan jumlah negara tujuan ekspor teh Indonesia 

ataupun variabel-variabel diluar penelitian ini. 

 


