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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam 

perekonomian setiap negara di dunia. Hal ini didorong oleh semakin 

meningkatnya hubungan saling ketergantungan (interdependence) antara 

suatu negara dengan negara lain baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan 

budaya (Hady, 2001). Hampir setiap negara pada saat ini tidak bisa 

mengabaikan interaksi ekonominya dengan luar negeri. Hal ini disebabkan 

oleh semakin banyak dan beragamnya kebutuhan masyarakat yang tidak 

dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Kapasitas produksi dari berbagai 

komoditi dalam negeri memiliki keterbatasan dalam meningkatkan jumlah 

dan jenis barang atau jasa yang diproduksi. Keadaan seperti inilah yang 

mendorong terjadinya kegiatan perdagangan luar negeri baik berupa barang 

maupun jasa antar negara. 

Bagi negara berkembang khususnya Indonesia, sumber pembiayaan 

yang berupa penerimaan devisa yang berasal dan kegiatan ekspor memegang 

peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya 

pemerintah untuk mendapatkan devisa dari luar negeri adalah dengan jalan 

mengekspor hasil-hasil sumber daya alam ke1uar negeri. Dari hasil devisa ini 

dapat digunakan untuk menambah dana pembangunan dalam negeri (Huda, 

2006).  
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Salah satu sektor agroindustri Indonesia yang sangat berkembang dan 

memiliki prospek baik ke depan adalah industri komoditas kelapa sawit. 

Kelapa sawit yang diolah menjadi minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil 

(CPO) memegang peran penting dalam perekonomian nasional yaitu sebagai 

komoditi andalan ekspor non migas Indonesia penghasil devisa negara di luar 

minyak dan gas (Agustian, 2002). 

Tabel 1.1 

Kontribusi Sektor Non Migas terhadap Cadangan Devisa Indonesia 

Tahun 2012-2015 

 

No 
Kelompok 

Hasil Industri 2012 2013 2014 2015 
Persen 

Th. 2015 

1 Minyak Kelapa 

Sawit 
23.396.998.187 20.660.402.210 23.711.550.465 20.746.988.848 19.45 

2 Biji Baja, Mesin 

dan Otomotif 
15.029.612.806 14.684.401.500 5.813.518.294 14.455.370.329 13.55 

3 Tekstil 2.446.506.596 12.661.681.508 12.720.312.060 12.262.652.678 11.50 

4 Elektronika 9.444.056.939 8.520.124.647 8.066.889.542 6.913.161.552 6.40 

5 Pengolahan 

Karet 
10.818.624.551 9.724.133.106 7.497.549.404 6.171.408.596 5.79 

6 Makanan dan 

Minuman 
4.652.902.475 5.379.821.652 5.554.396.593 5.597.294.145 5.25 

7 Pulp dan Kertas 5.517.965.818 5.643.997.372 5.498.591.201 5.332.165.164 5.00 

8 Peng. Kayu  4.539.877.317 4.727.650.015 5.202.156.290 5.188.507.332 4.86 

9 Emas, perak, 

logam mulia, dll 
2.185.993.514 4.727.650.015 5.202.156.290 5.188.507.332 4.43 

10 Kulit, Barang 

Kulit 
3.561.683.101 3.933.060.116 4.090.311.532 4.615.452.060 4.33 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa industri minyak kelapa sawit 

sebagai penyumbang pendapatan terbesar mengungguli industri lain. Pada 

tahun 2015 nilai ekspor minyak kelapa sawit olahannnya mencapai US$ 

20.746.9 juta. Dilihat peranannya, pada tahun 2015 peranan ekspor kelapa 

sawit mencapai 19.45 persen. 
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Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan 

minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu 

pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Selama 25 tahun terakhir ini 

telah terjadi peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar 10,1 juta 

ha, yaitu dari 38.4594 ha pada tahun 1991 menjadi lebih dari 11 juta ha pada 

tahun 2015. Gambar 1 memperlihatkan perkembangan luas areal perkebunan 

kelapa sawit di Indonesia dari tahun 1991-2015. Areal perkebunan kelapa 

sawit milik perusahaan swasta, mengalami pertumbuhan yang paling tinggi. 

Gambar 1.2 

Luas Area Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kepemilikan 

Tahun 1990-2015 

 
Sumber: Dirjen Perkebunan, 2016 

 

Seiring dengan bertambahnya luas perkebunan kelapa sawit, total 

produksi minyak kelapa sawit Indonesia turut meningkat tajam. Selama 25 

tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan produksi minyak kelapa sawit 

sebesar 28,2 juta ha, yaitu dari 2,65 juta ton pada tahun 1991 menjadi 30,94 
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juta ha pada tahun 2015. Gambar 1 memperlihatkan perkembangan produksi 

minyak kelapa sawit di Indonesia dari tahun 1980-2015. 

Gambar 1.3 

Produksi Minyak Kelapa Sawit  

Tahun 1990-2015 

 
Sumber: Dirjen Perkebunan, 2016 

 

Dengan raihan total produksi yang menyentuh angka lebih dari 30 juta 

ton per tahunnya, menjadikan Indonesia sebagai negara produsen kelapa 

sawit terbesar di Dunia dengan prosentase 54,51 persen dari total produksi 

dunia. Jauh melebihi produksi Malaysia yang duduk diperingkat kedua 

dengan total produksi 33,65 persen dari total seluruh produksi kelapa sawit 

dunia. Tabel 1.3 memperlihatkan data perkembangan Negara produsen 

minyak kelapa sawit dunia Tahun 2015. 
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Gambar1.4 

Negara Produsen Kelapa Sawit Terbear di Dunia Tahun 2015 

 

 
 Sumber: Ditjen Perkebunan, 2016 

 

Produksi minyak kelapa sawit Indonesia sebagian besar diekspor ke 

mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Total ekspor minyak 

kelapa sawit 15 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 

2000 total volume ekspor CPO mencapai 4,68 juta ton, meningkat menjadi 

26,4 juta ton pada tahun 2015. Tabel 1.3 memperlihatkan data perkembangan 

Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia Tahun 2000-2015. 

Gambar 1.5 

Ekspor CPO Indonesia tahun 2000-2015 

 

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2015 
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Ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia menjangkau lima benua 

yaitu Asia, Afrika, Autralia, Amerika dan Eropa dengan pangsa pasar utama 

Asia (Statistik Kelapa Sawit Indonesia, 2011). Negara yang menjadi tujuan 

ekspor CPO Indonesia diantaraya adalah Tiongkok, India, Pakistan, Belanda, 

Bangladesh, Mesir, Singapura, Malaysia, Jerman, Sri Lanka dan lain-lain  

Tabel 1.3 

Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama 

Tahun 2014 

Negara 

Tujuan 

Berat Bersih 

(Ribu Ton) 

Negara 

Tujuan 

Nilai FOB 

(Juta US$) 

Tiongkok 2.357,3 Tiongkok  170,3 

Singapura  789,1 Singapura  116,8 

Malaysia  566,1 Malaysia  130,4 

India 4.867,8 India  585,2 

Pakistan 1.814,8 Pakistan  88,8 

Bangladesh 1.043,3 Bangladesh  77,2 

Sri Lanka  38,9 Sri Lanka  3,9 

Mesir 1.010,3 Mesir  30,5 

Belanda 1.218,9 Belanda  310,3 

Jerman  186,5 Jerman  60,4 

Lainnya 8.999,4 Lainnya  518,6 

Jumlah 22.892,4 Jumlah 2.092,4 

  Sumber : Badan Pusat Statistik, dioalah. 

Dari tabel 1.3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 India 

merupakan negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit terbesar dari Indonesia. 

India menduduki peringkat pertama disusul dengan Tiongkok, Pakistan, 

Belanda, Bangladesh, Mesir, Singapura, Malaysia, Jerman, Sri Lanka dan 

lain-lain. Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat juga nilai ekspor komoditas 

minyak kelapa sawit Indonesia ke negara pengimportir lewat nilai FOB. 

Berdasarkan nilai FOB yang berada di tabel 1.3 tahun 2014 menunjukan 

negara yang memiliki nilai ekspor tinggi komoditas minyak kelapa sawit 
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adalah India yang memiliki nilai FOB sebesar 585,2 juta US$, disusul oleh 

Belanda di posisi kedua dengan nilai FOB sebesar  310,3 juta US$, 

sedangkan pada posisi ke tiga ditempati Tiongkok dengan nilai FOB sebesar  

170,3 juta US$. 

Perkembangan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia 

dipengaruhi oleh harga minyak kelapa sawit (CPO), baik di pasar dalam 

negeri maupun luar negeri. Faktor utama pendorong kenaikan permintaan 

minyak kelapa sawit (CPO) adalah harga yang relatif rendah dibandingkan 

dengan harga kompetitornya seperti minyak kedelai, minyak biji matahari, 

minyak kacang tanah, minyak kapas dan minyak lobak. (Abidin, 2008).  

Variabel makroekonomi lain yang memiliki pengaruh terhadap 

perkembangan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia adalah nilai 

tukar. Perubahan nilai tukar dapat mengubah harga relatif suatu menjadi lebih 

mahal atau lebih murah, sehingga nilai tukar terkadang digunakan sebagai 

alat untuk meningkatkan daya saing (mendorong ekspor). Perubahan posisi 

ekspor inilah yang kemudian berguna untuk memperbaiki posisi neraca 

perdagangan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi ekspor Crude Palm Oil Indonesia. Peneliti ingin 

mengangkat judul “Determinan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia: 

Pendekatan Error Corection Model (ECM) Periode 2013:M01-2015:M12” 
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B. Batasan Masalah 

1. Batasan masalah dalam penelitian yang akan penulis lakukan meliputi 

Determinan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia dengan analisis Error 

Correction Model.  

2. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dalam model penelitian 

adalah volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia sebagai variabel 

dependen, sedangkan untuk variable independent adalah variabel Produksi, 

nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Harga Kelapa Sawit Internasional 

dan Term of Trade Indonesia.  

3. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data bulanan Time Series 

dari periode Januari 2013 sampai periode Desember 2015 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh Produksi kelapa sawit terhadap ekspor CPO 

Indonesia?  

2. Bagaimana pengaruh Nilai tukar rupiah terhadap ekspor CPO Indonesia?  

3. Bagaimana pengaruh harga CPO international terhadap ekspor CPO 

Indonesia? 

4. Bagaimana pengaruh Term of Trade terhadap ekspor CPO Indonesia? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengukur pengaruh Produksi CPO Indonesia terhadap ekspor CPO 

Indonesia  
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2. Untuk mengukur pengaruh nilai tukar rupiah terhadap ekspor CPO 

Indonesia  

3. Untuk mengukur pengaruh harga CPO international terhadap ekspor CPO 

Indonesia  

4. Untuk mengukur pengaruh Term of Trade Indonesia terhadap ekspor CPO 

Indonesia  

E. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan masukan pemerintah dan pihak terkait lainnya sebagai 

pengambil keputusan untuk mengembangkan komoditas minyak kelapa 

sawit sebagai salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia 

2. Menambah khasanah literatur mengenai studi komoditi minyak kelapa dan 

diharapkan mampu sebagai bahan referensi dalam penelitian di masa yang 

akan datang 

3. Sebagai wahana bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 

selama kuliah. 

 


