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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis penelitian mengenai 

PDB, harga daging sapi impor dan kurs dollar AS terhadap jumlah 

permintaan daging sapi impor di Indonesia tahun 2003-2012, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara PDB terhadap 

permintaan daging sapi impor di Indonesia selama rentang waktu tahun 

2003-2012. Hal ini diartikan bahwa kenaikan PDB akan mengakibatkan 

peningkatan jumlah permintaan daging sapi impor.  

2. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara harga daging sapi 

impor terhadap permintaan daging sapi impor di Indonesia selama 

rentang  waktu tahun 2003-2012. Hal ini dapat diartikan bahwa 

kenaikan harga daging sapi impor akan menurunkan jumlah permintaan 

daging sapi impor di Indonesia.  

3. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara kurs dollar AS 

terhadap permintaan daging sapi impor di Indonesia selama rentang  

waktu tahun 2003-2012. Hal ini dapat diartikan bahwa kenaikan kurs 

dollar AS belum tentu akan menurunkan jumlah permintaan daging sapi 

impor di Indonesia.  
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4. PDB, Harga daging sapi impor dan kurs dollar AS memiliki  pengaruh 

yang signifikan secara bersama-sama terhadap permintaan daging sapi 

impor di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan perhitungan Uji F, 

dimana diperoleh nilai Fhitung (49,412) > Ftabel (2,87).  

5. Berdasarkan hasil uji koefisen determinasi (R2) menunjukkan besarnya 

nilai R2 sebesar 0,788. Nilai ini dapat diartikan bahwa variasi 

permintaan daging sapi impor dapat dijelaskan oleh perubahan PDB, 

harga daging sapi impor dan kurs dollar AS sebesar 78,8%. Dan sisanya 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak ada dalam model penelitian 

ini. 

6. Komoditas daging sapi impor memiliki nilai rata – rata koefisien 

elastisitas harga sebesar 2,963 dimana elastisitasnya > 1. Maka dapat 

dikatakan bahwa daging sapi impor merupakan barang elastis. Bila 

terjadi perubahan harga maka akan menyebabkan perubahan 

permintaan yang besar. Untuk elastisitas pendapatan diperoleh nilai rata 

– rata koefisien sebesar 5,508 sedangkan elastistasnya > 1. Maka dapat 

dikatakan bahwa daging sapi impor merupakan barang mewah atau 

superior.  
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B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka beberapa 

implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian, antara lain : 

1. Dari hasil penelitian PDB terhadap permintaan daging sapi impor, 

menngindikasikan ketika nilai PDB mengalami kenaikan maka 

permintaan masyarakat terhadap daging sapi impor mengalami 

kenaikan. Peningkatan permintaan masyarakat tersebut selaras dengan 

tingginya tingkat ketergantungan indonesia terhadap permintaan 

daging sapi impor. Atas dasar hal tersebut maka pemerintah sebaiknya 

tidak berdiam diri karena ini bisa menjadi suatu ancaman bagi 

ketahanan pangan di Indonesia.  

2. Harga daging sapi impor berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan dalam mengontrol permintaan daging sapi impor. Ketika 

terjadi peningkatan harga maka akan terjadi penurunan permintaan 

daging sapi impor. Jika kita lihat dari sisi jangka pendek, Pemerintah 

berhasil menutupi pemintaan pasokan daging sapi. Namun, jika 

Pemerintah hanya memikirkan bagaimana cara menutupi permintaan 

(jangka pendek) hal ini akan menjadi bumerang di masa depan. Negara 

pengimpor bisa saja mempermainkan harga daging sapi karena 

mengetahui Indonesia membutuhkannya. Pemerintah harus 

memikirkan jalan keluar agar dapat memenuhi permintaan daging sapi 

dengan daging lokal, tidak lagi impor. 
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C.       Saran   

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian yang dilakukan, 

maka saran peneliti antara lain: 

1. Pemerintah dan segenap pemangku kepentingan harus memiliki 

kebijakan yang pro terhadap peternak sapi lokal, impor daging boleh 

saja tapi tetap harus ada kontrol agar peternak lokal bisa tetap hidup 

dan berkembang 

2. Pemerintah membuat lembaga pendidikan, misal pelatihan dan 

konsultasi bagi para peternak agar kualitas daging sapi lokal bisa 

setara dengan kualitas daging sapi impor karena bagi konsumen 

kualitas adalah hal yang utama mengingat pendapatan masyarakat 

meningkat dan daya beli mereka tinggi 


