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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

 Pada tahap akhir dalam penelitian ini, berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

dan analisis yang telah dibahas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan ekonomi   
  tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor 

furniture di Indonesia. Dalam hal ini maka menerima H0 dan menolak Ha, 

adapun nilai probabilitas adalah 0,0625 > 0,05. Artinya variabel pertumbuhan 

ekonomi tidak berpengaruh terhadap perubahan nilai ekspor furniture di 

Indonesia.  

2. Inflasi   
  berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor furniture di Indonesia. 

Dalam hal ini maka menerima Ho dan menolak Ha, adapun nilai probabilitas  

adalah 0,001 < 0,05. Artinya ketika ada perubahan terhadap nilai ekspor 

furniture di Indonesia tidak dipengaruhi oleh variabel inflasi.  

3. Kurs   
  berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor furniture di Indonesia. 

Dalam hal ini maka menerima Ha dan menolak H0, adapun nilai probabilitas  

adalah 0,00 < 0,05. Serta koefisien variabel kurs (X3) sebesar -126.171077 

artinya adalah jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel kurs 

menguat dari tahun sebelumnya maka nilai ekspor furniture akan mengalami 

penurunan sebesar 126,171 USD. 

4. Pertumbuhan ekonomi   
 , inflasi   

  dan kurs   
  berpengaruh signifikan 

terhadap nilai ekspor furniture di Indonesia. Dalam hal ini maka menerima Ha 

dan menolak H0, adapun nilai probabilitas adalah 0,00  < 0,05.  

Dari uraian penjabaran diatas dapat diketahui bahwa penyebab menurunnya nilai 

ekspor furniture di Indonesia selama 25 tahun adalah variabel inflasi dan  kurs atau 
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nilai tukar jika di uji secara parsial. Sedangkan jika di uji secara simultan variabel 

pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kurs berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor 

furniture di Indonesia.  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan diatas maka peneliti memberikan 

saran untuk pemerintah bersama dengan bank sentral, hendaknya dapat menstabilkan 

kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dengan cara menjaga 

tingkat inflasi, kondisi sosial dan politik di Indonesia, agar nilai ekspor furniture 

dapat meningkat. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah menambah rentan 

waktu data dalam penelitian, sehingga data dapat tersaji secara update.  

 

 




