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V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan 

terhadap faktor-faktor yang memengaruhi volume ekspor tembakau 

Indonesia ke Amerika Serikat dengan menggunakan regresi linear 

berganda dan uji asumsi klasik dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Secara parsial pengaruh harga ekspor tembakau, nilai tukar , 

produktivitas dan Gross Domestic Product (GDP) AS adalah sebagai 

berikut : 

a. Harga ekspor tembakau berpengaruh negatif dan signifikan, artinya 

meningkatnya harga ekspor berpengaruh terhadap turunnya volume 

ekspor tembakau Indonesia ke AS. 

b. Nilai tukar dolar terhadap rupiah berpengaruh negatif dan 

signifikan, artinya ketika US$/Rp melemah maka berpengaruh 

terhadap kenaikan volume ekspor tembakau Indonesia ke AS. 

c. Produktivitas tembakau Indonesia berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan, artinya tingginya produktivitas tembakau tidak 

berpengaruh terhadap naik atau turunnya volume ekspor tembakau 

Indonesia ke AS. 

d. Gross Domestic Product (GDP) AS berpengaruh positif dan 

signifikan, artinya semakin meningkatnya GDP AS akan 
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berpengaruh terhadap naiknya volume ekspor tembakau Indonesia 

ke AS. 

2. Variabel GDP AS merupakan variabel yang paling elastis terhadap 

volume ekspor tembakau Indonesia ke AS. 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka implikasi yang 

dapat diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Perlunya pengendalian harga yang dilakukan pemerintah terhadap 

kestabilan harga bahan baku komoditas guna menstabilkan tingkat 

produksi yang dilakukan produsen dalam pengolahan tembakau 

sehinggga dapat meningkatkan volume ekspor tembakau Indonesia ke 

AS. 

2. Perlunya menjaga kestabilan nilai tukar masing-masing negara guna 

melindungi negara baik sebagai konsumen maupun produsen. Dalam 

hal ini diperlukan peran Bank Sentral untuk melaksanakan kebijakan 

moneter sebagai lembaga yang bertugas untuk mencapaidan menjaga 

kestabilan nilai rupiah.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independen 

harga ekspor tembakau Indonesia, nilai tukar Dolar AS terhadap rupiah, 

produktivitas dan GDP Amerika Serikat. Oleh karena itu, diharapkan 

penelitian selanjutnya untuk melengkapi variabel independen lain yang 

mempunyai pengaruh kuat guna mendapatkan hasil yang lebih baik. 


