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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang sudah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Produksi kedelai Indonesia berpengaruh negative dan tidak dipengaruhi daya 

saing kedelai di pasar internasional. Artinya jika produksi kedelai meningkat 

maka tidak akan meningkatkan daya saing kedelai di pasar internasional. 

Maka Produksi kedelai dapat ditingkatnya dengan dukungan pemerintah 

dengan meningkatkan jumlah produksi kedelai dalam negeri dengan cara 

menambah luas lahan tanaman kedelai, ketersediaan varietas bibit unggul, 

serta teknologi yang modern. 

2. Ekspor kedelai Indonesia bernilai bernilai negative dan tidak berpengaruh 

terhadap daya saing kedelai Indonesia di pasar internasional. Artinya jika kurs 

meningkat maka tidak mempengaruhi meningkatkan daya saing kedelai di 

pasar internasional. 

3.  Variabel ekspor bernilai negative berarti ekspor kedelai tidak dipengaruhi 

daya saing kedelai di pasar internasional. Artinya jika ekspor kedelai 

meningkat maka tidak akan meningkatkan daya saing kedelai di pasar 

internasional. 

4. Variabel permintaan luar negeri bernilai positif berarti impor kedelai 

dipengaruhi daya saing kedelai di pasar internasional. Artinya jika permintaan 

kedelai meningkat maka akan meningkatkan daya saing kedelai di pasar 

internasional. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini, maka terdapat 

beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing kedelai Indonesia 

di pasar internasional. Adapaun beberapa saran tersebut yaitu : 

1. Bedasarkan hasil analisis nilai koefisien regresi produksi kedelai indonesia 

dan permintaan kedelai Indonesia tidak berpengaruh terhadap daya saing 

kedelai Indonesia di pasar internasional sehingga perlu ditingkatkan kembali 

produksi kedelai indonesia agar memberikan nilai tambahan daya saing 

kedelai Indonesia di pasar internasional.  

2. Indonesia dengan potensi dibidang pertanian, maka diharapkan pemerintah 

memberikan fokus yang lebih terhadap pertanian, khususnya komoditas kedelai 

agar dapat meningkatkan taraf hidup para petani dan perekonomian Indonesia. 

3. Perlunya kebijakan akan permodalan untuk meningkatkan produksi kedelai 

nasional dengan memberikan bantuan bibit unggul dan sosialisasi secara 

berkelanjutan serta teknologi moderen bagi industri skala kecil menengah agar 

dapat meningkatkan produksi kedelai nasional.  

4. Diperlukan kebijakan impor kedelai supaya tidak terjadi ketergantungan dan 

kedelai Indonesia bisa dikendalikan  

 

 

 

 


