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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasar hasil analisis yang telah dilakukan terhadap determinan 

permintaan ekspor kopi Indonesia di pasar Jerman periode tahun 1990-2014, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. GDP Jerman dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap volume ekspor kopi Indonesia. Dalam jangka pendek, GDP 

Jerman berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume ekspor 

kopi Indonesia.Berdasarkan efek elastisitas pendapatan, kopi di Jerman 

merupakan barang normal. 

2. Kurs rupiah terhadap euro dalam jangka panjang tidak 

berpengaruhsignifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia. Dalam 

jangka pendek, kurs rupiah terhadap euro tidak berpengaruh signifikan 

terhadap volume ekspor kopi Indonesia. 

3. Harga kopi dunia dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia. Dalam jangka 

pendek, harga kopi dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap 

volume ekspor kopi Indonesia.Berdasarkan koefisien elastisitas pada 

harga kopi dunia menunjukkan kopi bersifat elastis. 
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5.2.Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat 

diberikan rekomendasi berupa saran dalam upaya untuk meningkatkan ekspor 

kopi Indonesia, yaitu: 

1. Dengan diketahui variabel-variabel yang berpengaruh signifikan 

terhadap permintaan ekspor kopi Indonesia di pasar Jerman dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang, diharapkan dapat 

membantueksportir kopi untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

permintaan Jerman.  

2. Bagi produsen maupun eksportir kopi dapat lebih aktif untuk turut 

berpartisipasi dalam pameran dagang internasional, mengikuti 

pelatihan ekspor yang diselenggarakan di Eropa misalnya Inwent di 

Jerman atau CBI di Belanda, memiliki website perusahaan untuk 

mempermudah perdagangan Internasional. 

3. Dalam penelitian ini terdapat variabel-variabel lain yang terkait dengan 

permintaan ekspor dan belum dianalisa. Hal inidikarenakan adanya 

keterbatasan data yang tersedia. Variabel tersebut diantaranya adalah 

harga ekspor pesaing, harga barang substitusi, jumlah penduduk negara 

pengimpor serta kebijakan devaluasi. Maka, bagi peneliti selanjutnya 

yang akan melakukan penelitian mengenai permintaan ekspor 

komoditas kopi dapat memasukkan variabel-variabel tersebut dalam 

penelitiannya sehingga akan memperkaya hasil penelitian yang 

berkaitan dengan komoditas kopi. 


