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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1     Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Spesialisasi Perdagangan (ISP) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yakni

tahun 2008-2017 menunjukkan bahwa negara Indonesia cenderung menjadi 

negara eksportir kopi, diperoleh hasil analisis ISP diperoleh angka 0,9192645318.. 

2. Posisi daya saing kopi Indonesia di tiga negara tujuan utama ekspor yaitu

Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang dalam kurun waktu tahun 2008 hingga 2017 

diperoleh hasil bahwa komoditi kopi Indonesia cenderung memilki kekuatan daya 

saing yang berbeda di ketiga negara tersebut. Di negara Amerika Serikat komoditi 

kopi Indonesia memiliki daya saing lemah selama tahun 2008 hingga 2017 

dengan nilai rata-rata indeks RCA 0,92 (kurang dari 1) dan menempati posisi 

keempat masih berada dibawah Vietnam walaupun Vietnam tidak melakukan 

kegiatan ekspor pada tahun 2017. Di negara Jerman komoditi kopi Indonesia 

masih dikatakan berdaya saing kuat selama tahun 2008 hingga 2017 dengan rata-

rata nilai indeks RCA 1,28 (lebih dari 1) tetapi menempati posisi keempat atau 

paling bawah dengan nilai 1,30. Dan di Jepang komoditi kopi Indonesia memiliki 

daya saing yang masih dikatakan kuat dengan rata-rata nilai indeks RCA selama 

tahun 2008-2018 sebesar 1,42 (lebih dari 1) namun Indonesia menempati posisi 

keempat dengan nilai rata-rata paling sedikit yaitu 1,42. Sedangkan tren ekspor 

Indonesia di tiga negara tujuan utama cenderung menurun dan masih berada 
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dibawah dari negara-negara pesaingnya yaitu Brazil, Vietnam, Colombia, dan 

Peru. 

6.2    Saran 

 Saran yang dapat diberikan berdasarkan uraian hasil penelitian diatas adalah 

sebaiknya lahan perkebunan di Indonesia khususnya perkebunan kopi yang ada 

selama ini semakin diperluas dan lebih dioptimalkan dari segi produksi serta 

menggunakan teknik perkebunan yang lebih modern. Perlunya perawatan yang 

lebih intensif terhadap tanaman kopi yang ada agar jumlah produksinya dapat 

maksimal dan memenuhi target produksi yang telah ditentukan baik dari segi 

kuantitas maupun kualitasnya. Pemerintah Indonesia dapat lebih meningkatkan 

hubungan kerja sama dengan negara-negara tujuan ekspor kopi Indonesia dengan 

terus berusaha memberikan produk kopi yang berkualitas sesuai dengan standar 

ekspor kopi yang seharusnya, serta perlunya mempelajari bagaimana aturan-

aturan ekspor-impor yang diterapkan dinegara eksportir kopi yang daya saingnnya 

lebih kuat dari Indonesia supaya kegiatan ekspor-impor di negara Indonesia tidak 

merugikan berbagai pihak.  

 

  




