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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Profil Komoditas Kelapa Sawit  

Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah 

kolonial Belanda pada tahun 1848. Ketika itu ada empat bibit kelapa sawit 

yang dibawa oleh Mauritius dari Amsterdam dan ditanam di Kebun Raya 

Bogor. Tanaman Kelapa Sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara 

komersial pada tahun 1911 di Aceh dan Sumatera Utara oleh Adrien Hallet, 

seorang berkebangsaan Belgia. Luas kebun kelapa sawit terus bertambah dari 

tahun ke tahun. 

Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera 

(Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunannya mencapai 5.123 ha. Indonesia 

mulai mengekspor minyak sawit pada tahun 1919 sebesar 576 ton ke negara-

negara eropa, kemudian tahun 1923 mulai mengekspor minyak inti sawit 

sebesar 850 ton. Pada masa pendudukan Belanda, perkebunan kelapa sawit 

mengalami perkembangan yang cukup pesat. Indonesia menggeser dominasi 

ekspor negara Afrika pada waktu itu. Namun, kemajuan pesat yang dialami 

oleh Indonesia tidak diikuti dengan peningkatan perekonomian nasional. 

Hasil perolehan ekspor minyak sawit hanya meningkatkan perekonomian 

negara asing termasuk Belanda. 

Memasuki masa pendudukan Jepang, perkembangan kelapa sawit 

mengalami kemunduran. Secara keseluruhan produksi perkebunan kelapa 
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sawit terhenti. Lahan perkebunan mengalami penyusutan sebesar 16% dari 

total luas lahan yang ada sehingga produksi minyak sawit Indonesia pun 

hanya mencapai 56.000 ton pada tahun 1948/1949. Pada tahun 1940 

Indonesia mengekspor 250.000 ton minyak sawit.  

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan/industri berupa pohon 

batang lurus dari famili Palmae. Tanaman tropis ini dikenal sebagai penghasil 

minyak sayur ini berasal dari Amerika. Brazil dipercaya sebagai tempat 

dimana pertama kali kelapa sawit tumbuh. Dari tempat asalnya, tanaman ini 

menyebar ke Afrika, Amerika Equatorial, Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. 

Kelapa sawit di Indonesia diintroduksi pertama kali oleh Kebun Raya 

pada tahun 1884 dari Mauritius (Afrika). Saat itu Johannes Elyas Teysmann 

yang menjabat sebagai Direktur Kebun Raya. Hasil introduksi ini 

berkembang dan merupakan induk dari perkebunan kelapa sawit di Asia 

Tenggara. Pohon induk ini telah mati pada 15 Oktober 1989, tapi anakannya 

bisa dilihat di Kebun Raya Bogor. Perkebunan kelapa sawit pertama 

dibangun di Tanahitam, Hulu Sumatera Utara oleh Schadt seorang Jerman 

pada tahun 1911.  

Pulau Sumatera terutama Sumatera Utara, Lampung dan Aceh 

merupakan pusat penanaman kelapa sawit yang pertama kali terbentuk di 

Indonesia, namun demikian sentra penanaman ini berkembang ke Jawa Barat 

(Garut selatan, Banten Selatan), Kalimantan Barat dan Timur, Riau, Jambi, 

Irian Jaya. 
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Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan/industri berupa pohon 

batang lurus dari famili Palmae. Tanaman tropis ini dikenal sebagai penghasil 

minyak sayur. Bagian yang paling utama untuk diolah dari kelapa sawit 

adalah buahnya. Bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit 

mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng. Selain sebagai 

sumber minyak goreng kelapa sawit, produk turunan kelapa sawit ternyata 

masih banyak manfaatnya dan sangat prospektif untuk dapat lebih 

dikembangkan, antara lain: 1). Produk turunan CPO selain minyak goreng 

kelapa sawit, dapat dihasilkan margarine, shortening, Vanaspati (Vegetable 

ghee), Ice creams, Bakery Fats, Instans Noodle, Sabun dan Detergent, Cocoa 

Butter Extender, Chocolate dan Coatings, Specialty Fats, Dry Soap Mixes, 

Sugar Confectionary, Biskuit Cream Fats, Filled Milk, Lubrication, Textiles 

Oils dan Bio Diesel; 2). Produk Turunan Minyak Inti Sawit. Dari 6 produk 

turunan minyak inti sawit dapat dihasilkan Shortening, Cocoa Butter 

Substitute, Specialty Fats, Ice Cream, Coffee Whitener/Cream, Sugar 

Confectionary, Biscuit Cream Fats, Filled Mild, Imitation Cream, Sabun, 

Detergent, Shampoo dan Kosmetik; 3). Produk Turunan Oleochemicals 

kelapa sawit. Dari produk turunan minyak kelapa sawit dalam bentuk 

oleochemical dapat dihasilkan Methyl Esters, Plastic, Textile Processing, 

Metal Processing, Lubricants, Emulsifiers, Detergent, Glicerine, Cosmetic, 

Explosives, Pharmaceutical Products dan Food Protective Coatings .  

Produk turunan dari minyak kelapa sawit secara umum diperlihatkan 

pada Gambar 4.1 
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Gambar 4.1 

Pohon Produksi Minyak Kelapa Sawit 

 

Sumber : Departemen perindustrian, 2007 

Produk minyak kelapa sawit sebagai bahan makanan mempunyai dua 

aspek kualitas. Aspek pertama berhubungan dengan kadar dan kualitas asam 

lemak, kelembaban dan kadar kotoran. Aspek kedua berhubungan dengan 

rasa, aroma dan kejernihan serta kemurnian produk. Kelapa sawit bermutu 

prima (SQ, Special Quality) mengandung asam lemak (FFA, Free Fatty Acid) 

tidak lebih dari 2% pada saat pengapalan. Kualitas standar minyak kelapa 

sawit mengandung tidak lebih dari 5 % FFA. Setelah pengolahan, kelapa 
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sawit bermutu akan menghasilkan rendemen minyak 22,1 % - 22,2 % 

(tertinggi) dan kadar asam lemak bebas 1,7 % - 2,1 % (terendah). 

B. Perkembangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia 

Produksi minyak kelapa sawit Indonesia sebagian besar diekspor ke 

mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Pada tahun 2015 

Indonesia tercatat sebagai pemasok CPO terbesar di dunia dengan total 

produksi sebesar 26,4 juta ton. Banyaknya jumlah CPO yang diekspor 

menjadikan CPO sebagai andalan devisa negara selain migas, hal ini 

ditunjukkan dengan total nilai ekspor CPO berikut produk turunannya 

mencapai lebih dari 18,64 milyar USD.  

Berikut adalah grafik perkembangan ekspor minyak kelapa sawit 

Indonesia dari Periode Januari 2013 – Desember 2015. 

Gambar 4.2 

Volume Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia 

Periode Januari 2013 – Desember 2015 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah. 
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C. Perkembangan Variabel yang Mempengaruhi Ekspor Minyak Kelapa 

Sawit  

1) Perkembangan Produksi Minyak Kelapa Sawit 

Produksi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan optimalisasi dari faktor produksi seperti tenaga kerja, 

modal, dan keahlian oleh suatu perusahaan sehingga menghasilkan suatu 

produk. Produksi minyak kelapa sawit Indonesia dari tahun ke tahun terus 

mengalami penngkatan yang signifikan.  

Berikut adalah grafik perkembangan produksi minyak kelapa sawit 

Indonesia dari Periode Januari 2013 – Desember 2015. 

Gambar 4.3 

Produksi Minyak Kelapa Sawit Indonesia  

Periode Januari 2013 – Desember 2015 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah. 
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2) Perkembangan Nilai Tukar Rupiah 

Nilai tukar atau kurs merupakan harga mata uang suatu negara yang 

dinyatakan dalam mata uang lain yang dapat dibeli dan dijual. Kegiatan 

perdagangan internasional antara suatunegara dengan negara lain sangat 

dipengaruhi oleh nilai tukar atau kurs valuta asing. Kurs valuta asing 

memiliki peranan yang cukup penting dalam menentukan harga relatif dari 

barang maupun jasa di negara lain lebih murah atau lebih mahal 

dibandingkan dengan barang maupun jasa yang diproduksi didalam negeri. 

Berikut adalah grafik perkembangan nilai tukar rupiah terhadap 

dolar amerika dari tahun Periode Januari 2013 – Desember 2015. 

Gambar 4.4 

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika 

Periode Januari 2013 – Desember 

2015

 
  

Sumber : Bank Indonesia, diolah. 
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3) Perkembangan Harga Kelapa Sawit 

Harga merupakan hal yang terpenting dalam kegiatan bisnis, 

karena suatu barang yang dijual harus ditentukan harganya terlebih 

dahulu sehingga seluruh pihak bisa memperoleh keuntungan dan 

mendapatkan hasil yang memuaskan dengan penetapan harga yang 

disetujui. Harga adalah suatu nilai tukar dari barang atau jasa berupa 

sejumlah uang atas suatu barang atau jasa yang harus dibayarkan oleh 

konsumen untuk mendapatkan atau memiliki suatu barang maupun jasa. 

Berikut adalah grafik perkembangan harga kelapa sawit di pasar 

internasioanal dari Periode Januari 2013 – Desember 2015. 

Gambar 4.5 

Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit Dunia 

Periode Januari 2013 – Desember 2015 

 

Sumber : www.indexmundi.com, diolah. 
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4) Perkembangan Term of Trade Indonesia 

Harga relatif barang dari suatu negara yang melakukan transaksi 

perdagangan dinamakan terms of trade (TOT), di mana perhitungannya 

diperoleh dari harga barang ekspor dibagi dengan harga barang impor.  

Berikut adalah grafik perkembangan Term of Tarde indonesia dari 

Periode Januari 2013 – Desember 2015: 

Gambar 4.6 

Perkembangan Term of Trade Indonesia 

Periode Januari 2013 – Desember 

2015

 
Sumber : World Bank, diolah. 


