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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang 

berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor Kelapa 

Indonesia Periode 1986-2018 dengan Pendekatan Error Correction Model” 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel produksi dunia dalam jangka panjang dan jangka pendek 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume ekspor kelapa 

Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar 

ketersediaan produksi dunia maka akan meningkatkan volume ekspor 

kelapa Indonesia. 

2. Variabel nilai tukar (kurs) dalam jangka pendek dan jangka panjang 

berpengaruh positif dan tidak signifikan tehadap ekspor kelapa 

Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan ekspor 

kelapa Indonesia tidak hanya ditentukan oleh tinggi atau rendahnya nilai 

tukar rupiah terhadap dollar. 

3. Variabel harga kelapa dunia dalam jangka panjang berpengaruh negatif 

dan signifikan, sedangkan dalam jangka pendek berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap ekspor kelapa Indonesia. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa harga kelapa dunia mengalami perubahan perilaku 

dari jangka pendek ke jangka panjang dikarenakan adanya organisasi 

antara anggota ICC (International Coconut Community) yang 
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beranggotakan negara-negara penghasil kelapa dunia salah satunya 

adalah Indonesia yang menangani volatilitas harga kelapa kelapa dan 

supply-demand kelapa agar selalu terkontrol 

4. Variabel GDP US dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ekspor kelapa Indonesia. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau turun pendapatan negara 

tujuan ekspor, akan mempengaruhi volume ekspor kelapa Indonesia 

apabila semua variabel dianggap tetap. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut:  

1.  Pemerintah diharapkan dapat menjaga kualitas kelapa dan membantu 

menaikkan ketersediaan produksi kelapa dunia dengan memperluas 

lahan dan memberikan fasilitas yang cukup untuk perkebunan kelapa 

sehingga dapat menaikkan produksi dan memperbanyak volume ekspor 

kelapa. 

2. Pemerintah diharapkan dapat melakukan kebijakan untuk menjaga nilai 

tukar (kurs) berada di nilai yang tepat.  

3. Pemerintah diharapkan dapat memberikan subsidi atau menekan ongkos 

agar harga kelapa tetap rendah dan dapat bersaing di pasar Internasional.  

4.  Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan dasar dan juga 

bisa dikembangkan secara luas. Disarankan untuk memperpanjang 

periode waktu penelitian dan menambahkan Negara tujuan ekspor kelapa 
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serta menggunakan lebih banyak lagi variabel  bebas sehingga dapat 

memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan maksimal



 

 

 

 


