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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Teh Indonesia memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif pada 

tahun-tahun awal pemberlakuan CEPT-AFTA, yakni tahun 2002-2008 

namun pada tahun 2009-2014 keunggulan komparatif dan kompetitifnya 

menurun ditunjukkan dengan hasil perhitungan RCA dan ECI yang kurang 

dari 1,00. 

2. Teh Indonesia memiliki posisi Rising Star di negara Thailand, dan Filipina 

artinya di negara tersebut teh Indonesia mengalami keadaan penguatan 

pangsa pasar dan adanya pertumbuhan permintaan. Sementara kondisi 

Lost Opportunity terjadi pada negara Singapura dan Malaysia yang artinya 

terjadi penurunan pangsa pasar ekspor kompetitif. Kondisi Retreat terjadi 

pada Kamboja dan Vietnam dimana pada negara ini teh Indonesia sudah 

sampai pada tahap tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Keadaan 

Falling Star dimana Indonesia tidak mampu mengikuti pertumbuhan 

permintaan pasar terjadi di negara Brunei Darussalam. 

3. Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap volume ekspor 

teh Indonesia ke negara tujuan di pasar ASEAN adalah GDP per kapita 

negara tujuan, populasi negara tujuan, nilai tukar Real Effective Exchange 

Rate (REER), Harga ekspor teh, dan Dummy pemberlakuan CEPT-AFTA 

di tujuh negara tujuan ekspor. Peningkatan GDP per kapita dan populasi 
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negara tujuan akan meningkatkan volume ekspor teh karena berpengaruh 

signifikan positif, sementara peningkatan nilai tukar REER, Dummy 

AFTA, dan harga ekspor berpengaruh negatif. Sementara itu, konsumsi 

domestik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volume ekspor teh 

Indonesia.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disarankan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Hasil analisis daya saing menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terakhir 

analisis daya saing teh Indonesia mengalami penurunan dan Export 

Product Dynamic (EPD) menunjukkan bahwa tidak semua negara tujuan 

komoditas teh Indonesia memiliki kondisi pasar yag baik. Berdasarkan hal 

tersebut, perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam perbaikan sistem 

untuk meningkatkan keunggulan kompetitif, seperti menurunkan 

transaction cost dan perbaikan sistem infrastruktur. Perbaikan 

infrastruktur akan membuat Indonesia semakin mudah dalam pemasaran 

teh. Selain itu, perlu adanya perbaikan sistem untuk kebun teh karena 

kualitas teh Indonesia harus memenuhi standar kualitas dari Hazard 

Analysis and Critical Control Points (HACCP). Dengaan demikian 

diharapkan terjadi perbaikan kinerja ekspor teh Indonesia ke pasar 

ASEAN seiring peningkatan kualitas dan dalam pemberlakuan skema 

CEPT-AFTA Indonesia juga mampu menciptakan peluang bagi produsen 

dalam negeri. 
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2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menganalisis teh dengan 

pembagian khusus yakni teh hijau dan teh hitam, dan dapat dilakukan 

analisis dari dua arah yaitu pada sisi ekspor dan impor, serta 

memperbaharui jumlah time series maupun cross-sectionnya. Selain itu, 

pada variabel independen dapat ditambah menggunakan variabel-variabel 

lain di luar model, seperti variabel infrastruktur, variabel produksi dalam 

negeri, serta kebijakan non-tarif. 


