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BAB V  

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

  Aktivitas ekspor Indonesia merupakan hal penting dalam peningkatan 

perekonomian dalam negri. Besar ekspor Indonesia tidak lain juga dipengaruhi oleh 

besar permintaan barang dan jasa oleh negara mitra dagang terbesar Indonesia. 

Maka dari itu Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan apakah teori model 

gravitasi dan faktor budaya dan variabel lainnya mampu menjelaskan perdagangan 

ekspor Indonesia dengan enam negara mitra dagang terbesarnya. Dari hasil yang 

telah diperoleh menunjukkan bahwa teori model gravitasi mampu menggambarkan 

perdagangan Indonesia dimana variabel jarak memiliki pengaruh negatif signifikan, 

yaitu semakin dekat jarak tempuh Indonesia dengan negara mitra dagangnya maka 

berdampak pada semakin tinggi ekspor Indonesia terhadap negara tersebut dan 

budaya Hofstede (indulgance, masculinity, power distance, dan  uncertainty 

avoidance) juga memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia.  

 Hal ini berarti dimensi budaya Hofstede memiliki korelasi yang erat 

terhadap aktivitas ekspor Indonesia. Kemudian hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa hampir semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor 

Indonesia, kecuali nilai tukar yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

nilai ekspor Indonesia. PDB per kapita negara mitra dagang Indonesia memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia, populasi negara mitra 

dagang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia, jarak 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia, hal ini 

menunjukkan kesesuaian dengan teori model gravitasi. Hasil Penelitian juga 

menunjukkan hasil bahwa variabel bebas dapat menjelaskan secara keseluruhan 

nilai ekspor Indonesia dan sisanya adalah variabel lain diluar model Penelitian ini. 

5.2.Saran 

 Dalam penulisan Penelitian ini, penulis menyadari adanya keterbatasan-

keterbatasan saat eksplorasi data dan variabel yang digunakan. Maka dari itu saran 

dari penulis adalah untuk dapat dilakukan riset lebih dalam dan lebih jauh dengan 

menambah observasi dan kebaharuan data, variabel baru, dan menambah negara-

negara mitra dagang tanpa adanya batasan wilayah tertentu. Tidak hanya itu, saran 
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dari penulis adalah tidak hanya berfokus pada kegiatan ekspor saja. Kemudian, 

Penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai teori model gravitasi yang 

membahas juga mengenai bentuk perjanjian atau kerjasama wilayah untuk 

perdagangan bilateral antar negara.   


