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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ekspor industri komputer, barang 

elektronik dan optik yang dipengaruhi oleh harga dan FDI yang dapat peneliti 

simpulkan sebagai berikut. 

1. Variabel harga memiliki pengaruh positif terhadap variabel ekspor 

industri komputer, barang elektronik dan optik baik dalam jangka 

panjang maupun pendek. Hal tersebut sesuai hipotesis bahwa terdapat 

pengaruh antara harga dengan “ekspor industri komputer, barang 

elektronik dan optik di Indonesia.” 

2. Variabel Foreign Direct Investment (FDI) memiliki pengaruh yang 

berbeda antara jangka panjang dan jangka pendek. Hal tersebut sesuai 

hipotesis bahwa terdapat pengaruh antara FDI dengan ekspor “industri 

komputer, barang elektronik dan optik di Indonesia.” 

3. Kedua variabel yaitu Harga dan FDI memliki hubungan jangka panjang 

terhadap Ekspor. 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, diketahui bahwa pengaruh harga dan 

FDI mempengaruhi ekspor “industri komputer, barang elektronik dan optik di 

Indonesia.” Implikasi penelitian dari ini adalah : 
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1. Pada jangka pendek harga tidak mempengaruhi signifikan ekspor 

industri komputer, barang elektronik dan optik, artinya ekspor akan 

tetap terjadi meskipun harga ekspor mengalami kenaikan ataupun 

penurunan. Hal demikian disebabkan karena sektor yang diteliti 

merupakan barang kebutuhan sekunder bukan barang kebutuhan dunia 

ataupun tersier, sehingga pergerakan harga tidak terlalu berpengaruh 

terhadap ekspor. Namun dalam jangka panjang harga berprngaruh 

signifikan terhadap ekspor. Sehingga sangat penting untuk menjaga 

kestabilan harga ekspor karena jika mengalami penurunan harga dalam 

jangka panjang akan menurunkan ekspor. 

2. FDI memiliki dampak terhadap ekspor baik dalam jangka pendek 

maupun panjang., artinya perubahan FDI yang masuk ke Indonesia 

akan mempengaruhi pergerakan Ekspor Industri komputer, barang 

elektronik dan optik. Saat ini pemerintah mulai berkonsentrasi dalam 

peningkatan FDI sektor industri komputer, barang elektronik dan optik 

namun belum efektif. FDI yang masuk masih berorientasi pada 

konsumsi belum terfokus terhadap ekspor. Jika tetap berlangsung 

demikian maka tujuan pemerintah untuk menggunakan investasi untuk 

mendorong ekspor tidak dapat terealisasi. 

3. Ekspor industri komputer, barang elektronik dan optic saat ini masih 

rendah tidak sesuai dengan yang diharapkan pemenirntah. Komponen 

yang digunakan untuk produksi masih bergantung pada impor. Jika 

dalam jangka panjang akan tetap seperti ini maka Indonesia akan jauh 
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tertinggal dari Negara berkembang lain yang ekspor andalannya adalah 

insustri elektronik. Sehingga penting untuk meningkatkan ekspor 

terutama “ekspor industri komputer, barang elektronik dan optic” di era 

teknologi saat ini. 

C. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta kesimpulan yang sudah 

dipaparkan sebelumnya maka saran yang diberikanpeneliti antara lain : 

1. Pemerintah harus tetap menjaga kestabilan nilai rupiah agar harga 

ekspor juga tetap stabil tidak mengalami penurunan ketika harga 

turun. Serta meningkatkan ekspor ketika harga internasional sedang 

tinggi dan menekan impor, sehingga terjadi surplus perdagangan. 

2. Perusahaan industri komputer, barang elektronik dan optic harus 

mempertahankan kualitas barang yang diproduksi sehingga ketika 

harga yang ditawarkan naik sesuai dengan kualitas dan dapat 

membangun citra dan mampu berdaya saing di pasar internasional. 

3. Pemerintah sebagai pemberi kebijakan dan juga sebagai stabilisator 

ekonomi Negara harus berupaya mengembalikan fungsi investasi 

sebagaimana tujuan pemerintah untuk menaikan ekspor khususya 

pada ekspor industri komputer, barang elektronik dan optik.  

4. Pemerintah harus memberikan insentif serta dorongan bagi industri 

komputer, barang elektronik dan optik agar tidak hanya terkonsentrasi 

pada perakitan, tetapi juga terlibat dalam rantai nilai yang bernilai 



73 

 

 

tambah tinggi. Sehingga industri komputer, barang elektronik dan 

optik dapat berdaya saing global di era industri 4.0. 

5. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang meneliti 

tentang ekspor industri komputer, barang elektronik dan optik di 

Indonesia untuk mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

ekspor industri komputer, barang elektronik dan optik di Indonesia 

seperti inflasi, kurs, produksi dll. 

 


