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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis penelitian harga ekspor dan 

PDB Amerika Serikat terhadap permintaan ekspor karet alam Indonesia ke 

Amerika Serikat tahun 2006-2013, maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Berdasarkan pengujian secara parsial dengan menggunakan uji t terhadap 

variabel independen, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Variabel harga ekspor karet alam (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

ekspor karet alam Indonesia ke Amerika Serikat. 

b. Variabel PDB Amerika Serikat (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

ekspor karet alam Indonesia ke Amerika Serikat. 

2. Berdasarkan pengujian secara bersamaan atau simultan dengan 

menggunakan uji F terhadap variabel independen. Hasil yang didapat  

menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu harga ekspor karet 

alam dan PDB Amerika Serikat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu ekspor karet alam Indonesia ke Amerika Serikat.  

3. Berdasarkan hasil uji koefisen determinasi (R2) menunjukkan besarnya nilai 

R2 sebesar 0,449. Nilai ini dapat diartikan bahwa variasi permintaan ekspor 

karet alam Indonesia ke Amerika Serikat dapat dijelaskan oleh perubahan 

harga ekspor dan PDB AS sebesar 44,9%. Dan sisanya dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain yang tidak ada dalam model penelitian ini. 
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4. Berdasarkan uji asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedatisitas, dan autokorelasi, dapat diketahui dari uji normalitas, 

bahwa variabel penelitian terbebas dari gejala-gejala asumsi klasik. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka beberapa implikasi 

yang diperoleh dari hasil penelitian, antara lain  

1. Dari hasil penelitian harga ekspor karet alam dan PDB Amerika Serikat 

terhadap ekspor karet alam Indonesia ke Amerika Serikat tahun 2006-2013, 

kedua variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor 

karet alam Indonesia ke AS. Perubahan harga ekspor karet alam memberi 

dampak terhadap perubahan volume ekspor karet alam Indonesia ke 

Amerika Serikat. Gejolak harga ekspor karet alam diteruskan sepenuhnya 

kepada harga-harga komoditas di dalam negeri. Dengan demikian dampak 

gejolak harga ekspor karet alam terhadap perekonomian tidaklah hanya 

melalui perubahan dalam volume ekspor karet alam Indonesia ke Amerika 

Serikat, tetapi juga melalui perubahan produksi yang disebabkan oleh 

perubahan harga-harga di dalam negeri. 

2. Perubahan PDB Amerika Serikat memberi dampak terhadap perubahan 

volume ekspor karet alam Indonesia ke Amerika Serikat. Perkembangan 

PDB Amerika Serikat yang lambat dan fluktuatif berdampak pada 

melambatnya perkembangan ekspor karet alam Indonesia ke Amerika 

Serikat. Hal ini membuat prospek ekspor komoditas karet alam dan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak berkembang pesat. 
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C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian yang dilakukan, maka 

saran peneliti antara lain: 

1. Ekspor karet alam Indonesia harus ditingkatkan agar karet alam dapat 

meningkatkan kontribusi dalam upaya peningkatan perekonomian nasional 

dengan cara pengembangan ekspor. 

2. Diperlukannya pengembangan agribisnis karet yang lebih intensif dengan 

cara peremajaan dan penanaman karet yang sesuai dengan kondisi lahan 

serta perlunya usaha kemitraan antara perkebunan rakyat dengan 

perkebunan BUMN dan swasta, karena produksi karet di Indonesia dominan 

didukung oleh perkebunan karet rakyat yang memiliki arti sangat penting 

bagi perekonomian Indonesia terutama sebagai penghasil devisa, penyerap 

tenaga kerja dan sumber pendapatan petani karet. 

3. Sebaiknya para pengusaha karet bersama dengan pemerintah mengupayakan 

konsistensi kebijakan harga untuk mengantisipasi tekanan terhadap 

permintaan karet Indonesia oleh para negara pengimpor. Sehingga dapat 

diharapkan kebaikan bersama yang diperoleh dan manfaat yang dirasakan 

oleh Indonesia akan lebih banyak. 

4. PDB mempunyai hubungan yang searah dan signifikan terhadap ekspor 

karet alam Indonesia. Oleh karena itu pemerintah dan eksportir di samping 

mempertahankan pangsa ekspor yang sudah ada perlu meningkatkan 

hubungan dagang dengan negara-negara yang mengalami pertumbuhan 

PDB cukup pesat. 
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5. Diharapkan kepada para pelaku usaha karet di Indonesia untuk bisa tetap 

melakukan kegiatan ekspor ke Amerika Serikat, karena sampai saat ini 

permintaan karet di negara tersebut masih tetap konsisten dari tahun ke 

tahun dibandingkan Cina yang hanya meningkat pada beberapa tahun 

belakangan ini seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi negara tersebut 

yang sangat cepat dan tinggi.  

 


