
A. Kesimpulan 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari basil analisis fungsi permintaan dan penawaran produk basil hutan 

kayu Sumatera Utara beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah: 

1. Hubungan antara tingkat harga basil hutan kayu (Pk) dan permintaan basil 

hutan kayu di Surnatera Utara (Dk) adalah negatif dengan tingkat respon 

kuantitas permintaan basil hutan kayu terhadap perubahan harganya 

digolongkan inelastis. 

2. Hubungan tingkat pendapatan masyarakat (Ym) berhubungan positif terhadap 

jumlah permintaan basil hutan kayu di Sumatera Utara dengan tingkat respon 

kuantitas permintaan basil hutan kayu terhadap perubahan tingkat pendapatan 

masyarakat digolongkan elastis. 

3. Hubungan tingkat output sektor industri barang kayu, industri kertas dan 

percetakan serta sektor bangunan dan konstruksi sesuai dengan ekspektasi 

penelitian yakni berhubungan positif terhadap jumlah permintaan basil hutan 

kayu di Sumatera Utara. Walaupun demikian tingkat responsif perubahan 

jumlah permintaan hasil hutan kayu di Sumatera Utara terhadap perubahan 

tingkat output sektor industri barang kayu, industri kertas dan percetakan serta 

sektor bangunan dan konstruksi sifatnya inelastis. 
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4. Hubungan secara positif antara kuantitas penawaran produk hasil hutan kayu 

dengan tingkat respon kuantitas penawaran hasil hutan kayu terhadap 

perubahan harganya digolongkan inelastis. 

5. Naik turwmya tingkat tarif dan upah tidak secara signifikan berpengaruh pada 

kuantitas penawaran produk hasil hutan kayU. 

6. Tingkat produktifitas sektor kehutanan Sumatera Utara berhubungan positif 

terhadap tingkat penawaran produk hasil hutan kayu Sumatera Utara dengan 

tingkat respon tergolong inelastis. 

B. Saran 

1. Tingkat respon yang elastis perrnintaan produk hasil hutan kayu dan tingkat 

pendapatan masyarakan perlu mendapat perhatian khusus, disebabkan dengan 

semakin membaiknya perforrna perekonomian secara umum dan meningkatnya 

pendapatan masyarakat beberapa tahun ke depan. Hal ini akan menyebabkan 

tingkat perrnintaaan produk hasil hutan kayu tetap akan terus meningkat, oleh 

karena itu dari sisi penawaran perlu juga diupayakan peningkatan produksi 

untuk mencegah terjadinya dampak dari ketidakseimbangan pasar yakni 

peningkatan harga produk hasil hutan kayu secara drastis. 

2. Sejalan dengan itu perlunya pengembangan sektor-sektor kegiatan ekonomi 

yang mampu menghasilkan barang-barang subtisutusi atau alternatif bagi 

produk hasil hutan kayu, terutama untuk menutupi perrnintaan dari sektor

sektor industri pengguna produk hasil hutan kayu. 
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