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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebaiag berikut : 

1. Ekspor CPO Indonesia ke India : 

a. PDB Perkapita India dalam jangka panjang maupun jangka pendek 

mempengaruhi Ekspor CPO Indonesia ke India, dikarenakan 

meningkatnya pendapatan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. 

b. Kurs dalam jangka panjang mempengaruhi Ekspor CPO Indonesia ke 

India dikarenakan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika 

menyebabkan rendahnya harga barang dalam negeri dibandingkan 

barang luar negeri. Sedangkan dalam jangka pendek perubahan kurs 

rupiah terhadap dollar Amerika tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap perubahan Ekspor CPO Indonesia ke India. 

c. Harga CPO Internasional dalam jangka panjang maupun jangka pendek 

mempengaruhi Ekspor CPO Indonesia ke India dikarenakan semakin 

tinggi harga suatu barang maka jumlah permintaan terhadap komoditi 

tersebut akan semakin berkurang. 

d. Harga SBO Internasional dalam jangka panjang maupun pendek 

mempengaruhi Ekspor CPO Indonesia ke India. Hal ini sesuai dengan 

teori bahwa peningkatan harga komoditi subtitusi akan meningkatkan 

volume permintaan suatu komoditi. 
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2. Ekspor CPO Indonesia ke Belanda 

a. PDB Perkapita Belanda dalam jangka panjang mempengaruhi Ekspor 

CPO Indonesia ke Belanda, dikarenakan meningkatnya pendapatan 

akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Sedangkan dalam jangka 

pendek PDB Perkapita Belanda tidak mempengaruhi Ekspor CPO 

Indonesia ke Belanda. 

b. Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika dalam jangka panjang maupun 

jangka pendek tidak mempengaruhi Ekspor CPO Indonesai ke Belanda. 

c. Harga CPO Internasional dalam jangka panjang maupun jangka pendek 

tidak mempengaruhi Ekspor CPO Indonesia ke Belanda. 

d. Harga SBO Internasional dalam jangka panjang maupun jangka pendek 

tidak mempengaruhi Ekspor CPO Indonesia ke Belanda.      

B. Saran 

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkumkan diatas, sebagai 

masukan bagi Pemerintah dalam upaya peningkatan nilai ekspor, maka dapat 

disarankan sebagai berikut : 

1. Para pengambil kebijakan di sektor kelapa sawit perlu mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor CPO Indonesia.   

2. Fluktuasi harga CPO dan SBO dunia hendaknya mampu diatasi pemerintah 

dengan meningkatkan stok CPO dalam negeri agar gejolak kenaikan harga 

CPO dan SBO dunia tidak terlalu berimbas ke nilai ekspor CPO Indonesia. 



100 
 

 
 

3. Pemerintah perlu memperluas pasar CPO, diantaranya dengan menambah 

tujuan selain pelabuhan Rotterdam di Belanda. Indonesia perlu membangun 

hubungan perdagangan atau perjanjian perdagangan dengan negara-negara 

yang prospektif, seperti Jerman, Spanyol, Italia dan Rusia yang selama ini 

mengimpor CPO dari Belanda. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan 

sebagai referensi guna semakin mengembangkan penelitian tentang ekspor 

CPO ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain diluar variabel 

yang sudah ada supaya hasil yang diperoleh lingkupnya pembahasanya 

lebih luas lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




