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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Volume Ekspor Kopi 

Indonesia ke Amerika Serikat Tahun 1988-2018, dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Luas areal berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap volume 

ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat. 

2. GDP perkapita Negara Amerika Serikat berpengaruh secara positif 

dan  signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika 

Serikat. 

3. Harga kopi dunia berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 

volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat. karena semakin 

besar harga kopi dunia maka mengindikasikan keuntungan yang 

diperoleh dari ekspor kopi Indonesia juga akan meningkat. 

B. Saran 

Berdasar dari kesimpulan diatas, dapat dirumuskan beberapa 

implikasi kebijakan yang diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk 

bahan masukan bagi pihak pengambil keputusan dalam menentukan 

kebijakan dan strategi yang tepat berkenaan dengan upaya untuk 

meningkatkan ekspor kopi Indonesia sebagi berikut:  
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1. Kebijakan yang telah dibuat dalam bidang perkopian diarahkan serta 

didasari pada perkembangan keadaan yang sudah terjadi di pasaran 

kopi dunia, supaya nantinya potensi kopi sebagai komoditas ekspor 

bisa dimanfaatkan secara optimal. Kualitas atau mutu kopi di negara 

Indonesia saat ini masih belum stabil, sehingga ekspor pada saat ini 

99% masih didominasi pada bentuk biji kopi atau berasan (coffee 

excluding roasted and deacaffeinated). Namun negara lainnya 

mengekspor kopi yang sudah diolah atau kopi olahan. Segala tindakan 

yang bisa dilakukan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perkopian Indonesia antara lain dengan melaksanakan usaha 

perbaikan mutu produksi kopi yang diekspor serta juga 

memprioritaskan program intensifikasi dan eksensifikasi lahan guna 

penanaman kopi. Pemberdayaan masyarakat petani kopi juga penting 

untuk diberdayakan agar nantinya bisa menanam dan juga mengolah 

kopi dengan baik dan benar, serta yang tidak kalah penting ialah 

pendampingan dan penyuluahn pada petani-petani kopi di wilayah-

wilayah yang berbeda guna mengurangi penggunaan pestisida dan 

bahan kimia lainnya pada proses penanaman kopi yang terakhir adalah 

akses permodalan bagi petani kopi, manajemen dalam usaha tani, cara 

pengolahan dan pemasaran kopi yang benar dan efektif. 

2. Dikarenakan Vietnam ialah negara pengekspor kopi terbesar ke 2 di 

Asia maka disarankan untuk pemerintah Indonesia mengirim utusan 
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guna belajar ke negara tersebut untuk mempelajari teknik 

meningkatkan produktifitas kopi. 

3. Untuk Kementrian Pertanian juga perlu melakukan strategi-strategi 

guna mendongkrak daya saing kopi Indonesia yaitu salah satunya 

dengan cara mengajak instansi terkait antara lain Kementrian 

perindustrian, Kementrian Perdagangan, BPOM bersama swasta, 

Asosiasi pengusaha, serta petani kopi Indonesia lebih intens untuk 

mempromosikan kopi indonesia di dalam negri ataupun di luar negri 

terutama ke negara Amerika Serikat, Jepang, Jerman dan juga untuk 

berusaha mengendalikan impor. Bisa juga dengan cara 

memperkenalkan industri kopi di sektor pendidikan dan juga 

mengadakan program replanting yaitu program untuk mengganti 

tanaman kopi yang kurang produktif diganti dengan tanaman baru 

yang lebih produktif. Karena jika produktifitas kopi negara Indonesia 

stagnan nantinya juga akan berpengaruh pada harga kopi baik lokal 

maupun dunia. 

4. Untuk akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, 

disarankan untuk memperluas objek penelitian pada variabel lainnya 

yang mempunyai kaitan dengan volume ekspor kopi di negara 

Indonesia. 
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C. Keterbatasan penelitian 

Pada penelitian kali ini sudah diusahakan serta dilaksanakan sesuai 

pada prosedur ilmiah yang ada, tetapi masih memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor kopi negara Indonesia 

ke Amerika Serikat tahun 1988-2018 pada penelitian ini hanya terdiri 

dari tiga variabel, yaitu luas areal perkebunan kopi, harga kopi 

internasional dan GDP per kapita USA, tetapi masih banyak faktor lain 

yang dapat mempengaruhi volume ekspor kopi negara Indonesia ke 

Amerika tahu 1988-2018. 

2. Adanya faktor lain yang bisa mempengaruhi variabel independen yang 

tidak bisa dijelaskan lebih rinci cara penangananya. Saat ini ditengah 

kenaikan harga kopi internasional, ekspor kopi Indonesia malah justru 

mengalami adanya penurunan baik dari segi nilai maupun volume. Salah 

saktu faktornya yaitu tidak ada buah yang disebabkan salah satunya yaitu 

anomali cuaca pada beberapa tahun terakhir, dimana musim kemarau 

periodenya lebih panjang yang mengakibatkan produksi kopi surut 

padahal persyaratan yang sangat penting dalam menunjang produksi kopi 

ialah curah hujan yang tinggi, khususnya pada masa pematangan buah 

kopi saat mendekati masa panen.  


