
BAB VI 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat tentang dampak kebijakan ASEAN 

China Free Trade Area (ACFTA) dan determinan Ekspor ASEAN-4 dengan 

China tahun 2003-2017, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel PDB negara asal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

ekspor ASEAN-4 tahun 2003-2017. Ini menjelaskan bahwa peningkatan 

GDP negara asal dapat diartikan juga sebagai peningkatan konsumsi 

dalam negri yang mengakibatkan jumlah permintaan dalam negri 

meningkat dan jumlah yang di ekspor menurun. 

2. Variabel PDB negara tujuan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

ekspor ASEAN-4 tahun 2003-2017. ketika terjadi pengingkatan GDP 

maka akan meningkatkan konsumsi negara tersebut sehingga kenaikan 

impor negara China akan meningkatkan ekspor negaea ASEAN 4. 

3. Variabel Keterbukaan/opennes negara asal memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap ekspor ASEAN-4 tahun 2003-2017. Ini menunjukan 

bahwa semakin terbukanya perekonomian suatu negara untuk merespon 

berbagai arus perdagangan, maka akan semakin tinggi presentase ekspor 

impor antara negar terkait yang melakukan hubungan dagang. 



4. Variabel Keterbukaan/opennes negara tujuan memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap ekspor ASEAN-4 tahun 2003-2017. Ini menunjukan 

bahwa ketika suatu negara terbuka ekonominya maka arus kegiatan 

perdagangan internasional akan lebih lancar. 

5. Variabel Inflasi negara asal tidak memiliki pengaruh  signifikan terhadap 

ekspor ASEAN-4 tahun 2003-2017. Ini menunjukan bahwa ketika terjadi 

inflasi di beberapa negara maka tidak akan merubah distorsi ekspor, 

seberapa besar inflasi jika suatu negara tersebut mampu mengatasi inflasi 

maka tidak akan berpengaruh terhadap kegiatan ekspor. 

6. Variabel Inflasi negara tujuan tidak memiliki pengaruh  signifikan 

terhadap ekspor ASEAN-4 tahun 2003-2017. Ini menunjukan bahwa 

ketika negara dapat menyesuaikan tingkat inflasi yang terjadi maka jika 

beberapun terjadi kenaikan harga maka akan tetap mengonsumsi barang 

dari hasil perdagangan internasional. 

7. Variabel Dummy memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ekspor 

ASEAN-4 tahun 2003-2017, ini menunjukan bahwa terjadi dampak 

setelah ditetapkannya ACFTA. Ada dampak positif setelah 

diberlakukannya hubungan dagang setelah pemberlakuan ACFTA (tahun 

2010) lebih besar dibanding sebelum pemberlakuan ACFTA. 

 

 

 



B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, penulis dapat memberikan 

beberapa saran yang relevan sebagai berikut : 

1. Dilihat dari hasil penelitian bahwa adanya pengaruh negatif dari PDB 

negara asal terhadap ekspor ASEAN-4, berdasarkan analisis yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya maka yang harus dilakukan adalah 

Pemerintah negara-negara ASEAN-4 harus mengurangi prosedur 

perijinan yang berbelit-belit, dan mengurangi biaya proses pengiriman 

barang ke luar negeri agar dapat menghemat biaya transportasi bagi 

pengusaha ekspor. Pemerintah harus memberi proteksi atau kebijakan 

dagang yang intensif terkait dengan perang degang antara China-US 

yang dapat menghambat atau membatasi ekspor dari ASEAN-4. Untuk 

instansi atau masyarakat di ASEAN-4 adalah  berfokus pada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi agar dapat 

menunjang pengadaan bahan baku dan produk yang di ekspor 

mempunyai nilai yang tinggi untuk bersaing di pasar internasional.  

2. Keterbukaan Ekonomi negara asal maupun negara tujuan sudah sangat 

baik berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Diharapkan 

pemerintah negara-negara terkait yang melakukan perdagangan 

internasional agar konsisten menjaga keterbukaan ekonomi masing-

masing negara agar ketika terjadi aktivitas perdagagangan akan lebih 

lancar dengan caea membuka ruang seluas-luasnya bagi arus lalu lintas 

perdagangan antar negara 



 

 

3. Inflasi yang terjadi di negara ASEAN-4 dan China perlu diwaspadai, 

walaupun negara terkait mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk 

menyesuaikan inflasi terhadap ekspor tetap saja harus diperhatikan 

faktor faktor yang menyebabkan inflasi akan lebih tinggi lagi. 

Sehingga pemerintah negara terkait perlu mendorong masyarakatnya 

untuk melakukan efesiensi konsumsi produk hasil perdagangan 

internasional. 

4. ACFTA memberikan dampak yang positif bedasarkan penilitan, hal ini 

menunjukan bahwa ASEAN-4 dan China harus menejaga relasi 

perjanjian secara konsisten dan terus melakukan perdagangan 

internasional. Yang kemudian akan tercipta hubungan ekonomi, 

politik, sosial, budaya yang baik 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain adalah 

sebagi berikut : 

1. Periode waktu dan jumlah penellitian relatif singkat, yaitu dari 

tahun 2003-2017 berkisar 15 tahun. 

2. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi neraca 

perdagangan ASEAN-4 dengan China dalam kebijakan 

ACFTA, namun penelitian ini hanya menggunakan tujuh 

macam variabel saja. 



 


