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BAB V 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab V ini akan dilakukan pengujian pengaruh variabel Harga CPO 

Internasional, nilai tukar rupiah, Term of Trade (TOT) dan Produksi kelapa sawit 

Indonesia terhadap tingkat ekspor CPO Indonesia pada periode Januari 2013 

sampai periode Desember 2015. Sebagaimana yang dijelaskan pada Bab 

sebelumnya, bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Error 

Correction Model (ECM). Pengujian ini dilakukan dengan menggunkan program 

E-Views 7.0. 

A. Uji Model Dinamik 

1. Uji Unit Root  

Uji stasioneritas data dilakukan terlebih dahulu sebelum mengestimasi 

data time serie. Estimasi dengan data yang tidak stasioner akan menyebabkan 

super inkonsistensi dan timbulnya regresi lancung (Supurious Regresion), 

sehingga sebenarnya metode inferensi klasik tidak dapat diterapkan (Gujarati, 

2003). 

Untuk mengetahui apakah data time series yang digunakan stasioner 

atau tidak stasioner, digunakan uji akar unit (unit roots test). Uji akar unit 

dilakukan dengan menggunakan metode Augmented Dickey Fuller dengan 

hipotesa sebagai berikut: 

H0 : Terdapat unit root (data tidak stasioner) 

H1 : Tidak terdapat unit root (data stasioner) 
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Apabila nilai t-statistik ADF lebih kecil dari nilai kritis McKinnon maka 

H0 diterima, artinya data terdapat unit root atau data tidak stasioner. 

Sebaliknya, Jika nilai t-statistik lebih besar dari nilai kritis McKinnon maka H0 

ditolak, artinya data tidak terdapat unit root atau data stasioner. 

Uji akar unit root dilakukan satu per satu atau setiap variabel yang akan 

dianalisis baik variabel dependent maupun independent. Dari hasil pengolahan 

data menggunakan E-Views 7.0 diperoleh hasil uji akar unit pada tingkat level 

yang dapat dilihat pada tabel 5.1. 

TABEL 5.1 

Hasil Augmented Dickey Fuller Pada Tingkat Level dengan Intercept 

Variabel 
ADF  

t-statistik 

Nilai Kritis Mac Kinnon 
Keterangan 

1% 5% 10% 

lnekspor  6.140008  -3.632900 -2.948404  -2.612874 nonstasioner 

lnharga -0.289546 -3.632900 -2.948404 -2.612874 nonstasioner 

lnkurs -1.079332 -3.632900 -2.948404 -2.612874 nonstasioner 

lntot -0.534241 -3.632900 -2.948404 -2.612874 nonstasioner 

lnprod -4.673912 -3.632900 -2.948404 -2.612874 stasioner 

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0 

Berdasarkan tabel 5.1, dapat diketahui bahwa berdasarkan uji 

Augmented Dicket Fuller pada tingkat level menunjukkan bahwa hanya ada 

satu variabel yang stasioner. Variabel tersebut adalah variabel produksi dengan 

nilai ADF t-statistik -3.911386 dengan tingkat signifikansi 1 persen. 

Sedangkan variabel lainnya yaitu ekspor, harga, kurs dan ToT tidak stasioner 

pada tingkat level. 

2. Uji Derajat Intergrasi 

Karena pada uji akar unit tingkat level data yang diamati belum 

stasioner semua, maka perlu dilanjutkan dengan pengujian uji derajat integrasi. 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui derajat (differention order) 
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keberapa data yang diamati stasioner. Karena uji derajat integrasi merupakan 

kelanjutan uji akar unit (unit root test) maka langkahnya adalah identik dengan 

uji akar unit hanya perbedaan pada tingkat differensi saja dan asumsi hipotesis 

yang digunakan adalah sama. Dari hasil pengolahan data menggunakan E-

Views 7.0 diperoleh hasil uji akar unit pada tingkat pertama (first difference) 

yang dapat dilihat pada tabel 5.2. 

TABEL 5.2 

Hasil Augmented Dickey Fuller Pada Tingkat First Difference 

Variabel 
ADF  

t-statistik 

Nilai Kritis Mac Kinnon 
Keterangan 

1% 5% 10% 

lnekspor -101.6528 -3.752946 -2.998064 -2.638752 stasioner 

lnharga -5.325167 -3.646342 -2.954021 -2.615817 stasioner 

lnkurs -4.601005 -3.639407 -2.951125 -2.614300 stasioner 

lntot -5.482342 -3.639407 -2.951125 -2.614300 stasioner 

lnprod -3.445624 -3.639407 -2.951125 -2.614300 stasioner 

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0 

Pada tabel 5.2 dapat diketahui hasil uji akar unit root Augmented Dicket 

Fuller pada tingkat first difference, yang menunjukkan bahwa lima variabel 

sudah stasioner pada tingkat first difference yaitu ekspor CPO, harga minyak 

kelapa sawit internasional, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, Term of 

Trade dan Produksi kelapa sawit indonesia. Oleh karena itu, menurut uji ADF 

dapat dikatakan semua data yang digunakan dalam penelitian ini terintegrasi 

pada derajat pertama (first difference). 

3. Uji Kointegrasi 

Setelah mengetahui bahwa data stasioner, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan identifikasi apakah data terkointegrasi. Uji kointegrasi 

digunakan untuk memberi indikasi awal bahwa model yang digunakan 

memiliki hubungan jangka panjang (cointegration relation) seperti yang 
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dikehendaki teori ekonomi. Apabila variabel terkointegrasi maka terdapat 

hubungan yang stabil dalam jangka panjang. Sebaliknya, jika tidak terdapat 

kointegrasi antar variabel maka implikasi tidak adanya keterkaitan hubungan 

dalam jangka panjang. 

Dalam penelitian ini digunakan metode Engle-Granger untuk menguji 

kointegrasi variabel-variabel yang ada dengan memanfaatkan uji statistik DF-

ADF untuk melihat apakah residual regresi kointegrasi stasioner atau 

tidak.untuk menghitung nilai DF dan ADF terlebih dahulu adalah membentuk 

persamaan regresi kointegrasi dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS). 

Kemudian setelah meregresi persamaan didapatkan residual dari persamaan 

tersebut. Persamaan regresi sebagai berikut: 

lnEksport = β0 + β1lnHargat + β2lnKurst + β3lnTOTt + β4lnProduksit + et. 

Hasil persamaan regresi dengan metode OLS adalah sebagai berikut: 

Ekst = -5.443608 - 0.418066Harga - 0.117642Kurs + 0.083308TOT + 1.514162Prod + et 

Tabel 5.3 

Hasil Regresi OLS 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -10.77026 9.561610 -1.126407 0.2686 

LOGEXRATE -0.301822 0.194470 -1.552020 0.1308 

LOGPRICE -0.461581 0.060939 -7.574466 0.0000 

LOGPROD 1.915880 0.682972 2.805209 0.0086 

LOGTOT 0.626850 0.278252 2.252810 0.0315 

R-Squared 0.933145 
Adjusted R-squared 0.924518 

Prob(F-statistik) 0.000000 

F-statistic 108.1722 

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0 
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Setelah melakukan uji metode kuadrat terkecil biasa (OLS) 

menghasilkan variabel residual, maka dilanjutkan dengan menguji variabel 

residual, apakah stasioner atau nonstasioner. Dari hasil pengolahan data 

diperoleh hasil uji kointegrasi dapat dilihat pada tabel 5.4. 

TABEL 5.4 

Hasil Augmented Dickey Fuller Pada Persamaan Residual pada Tingkat 

Level 

Variabel 
ADF  

t-statistik 

Nilai Kritis MacKinnon 
Keterangan 

1% 5% 10% 

ECT -2.730332 -3.632900 -2.948404 -2.612874 Terkointegrasi 

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0 

Setelah dilakukan pengujian Augmented Dickey Fuller untuk menguji 

residual yang dihasilkan, didapatkan bahwa residual telah stasioner yang 

terlihat dari nilai ADF t-statistik -2.730332 < nilai kritis Mac Kinnon = --

2.612874 yang berada pada nilai kritis 10%. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa terjadi kointegrasi diantara semua variabel yang disertakan dalam model 

penelitian. Hal ini mempunyai makna bahwa dalam jangka panjang akan 

terjadi keseimbangan atau kestabilan antarvariabel yang diamati. 

4. Uji Error Correction Model (ECM) 

Setelah lolos dari uji kointegrasi, langkah selanjutnya adalah 

membentuk persamaan Error Correction Model (ECM). Secara singkat, proses 

bekerjanya ECM pada persamaan ekspor CPO yang telah dimodifikasi 

menjadi:  

logEkspor = b0 + b1logHarga + b2logKurs + b3logTOT + b4logProd + ECT 

(-1) + e 
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Keterangan : 

LogEkspor = Nilai Ekpor Minyak Kelapa Sawit (Ton) 

LogHarga  = Kelambanan Harga Minyak Kelapa Sawit (US$) 

LogKurs  = Kelambanan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar 

LogTOT  = Kelambanan Term of Trade Indonesia  

LogProduksi = Kelambanan Produksi kelapa sawit Indonesia (Ton) 

β0   = Intercept/ konstanta 

 µt   = Residual 

D   = Perubahan 

t   = Periode waktu 

ECT  = Error Correction Term 

Persamaan diatas dibangun berdasarkan hasil pengujian bahwa semua 

variabel sudah stasioner dalam derajat pertama (first difference) yang 

diperlihatkan oleh notasi Δ. Error Correction Model (ECM) digunakan untuk 

mengestimasi model dinamis jangka pendek dari variabel ekspor minyak 

kelapa sawit. Penggunaan metode estimasi ECM dapat menggabungkan efek 

jangka pendek dan jangka panjang yang disebabkan oleh fluktuasi dan time lag 

dari masing-masing variabel independent. Berdasarkan dari hasil uji ECM 

didapat hasil sebagai berikut: 
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TABEL 5.5 

Hasil Uji Error Correction Model (ECM)  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -12.30010 8.706693 -1.412718 0.1684 

LOGEXRATE -0.245866 0.166457 -1.477060 0.1504 

LOGPRICE -0.424721 0.049960 -8.501167 0.0000 

LOGPROD 1.975066 0.613668 3.218461 0.0032 

LOGTOT 0.603822 0.249709 2.418109 0.0221 

ECT(-1) 0.633593 0.163465 3.876022 0.0006 

R-squared 0.959629 
Adjusted R-squared 0.952668 

F-statistic 137.8668 

Prob(F-statistic) 0.000000 

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0 

B. Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan teknik uji Jarque-Berra dengan hasil sebagai berikut: 

TABEL 5.6 

Hasil Uji Normalitas Jarque-Berra 

 

Jorque-Berra Probability Keterangan 

0.872848 0.646344 normal 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0 

Nilai probabilitas adalah 0.646344 yang besarnya lebih dari 0,05 

sehingga dapat dikatakan model ini adalah tidak signifikan. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model 

ECM berdistribusi normal. 
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2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear antara variabel 

independen di dalam model regresi. Untuk menguji ada atau tidaknya 

multikolinieritas pada model, peneliti menggunakan metode parsial antar 

variabel independen. Rule of thumb dari metode ini adalah jika koefisien 

korelasi cukup tinggi di atas 0,85 maka duga ada multikolinieritas dalam 

model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah maka duga model 

tidak mengandung unsur multikolinieritas (Ajija dkk., 2011 dalam Basuki, 

2015). Hasil pengujian multikolinearitas antar variabel independen adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 LOGEKS 

LOGEXRAT

E LOGPRICE LOGPROD LOGTOT 

LOGEKS 1 0.819373 -0.947297 0.888336 -0.752062 

LOGEXRATE 0.819373 1 -0.773393 0.954941 -0.718585 

LOGPRICE -0.947297 -0.773393 1 -0.850326 0.771856 

LOGPROD  0.888336 0.954941 -0.850326 1 -0.856121 

LOGTOT -0.752062 -0.718585 0.771856 -0.856121 1 
 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0 

Berdasarkan pengujian dengan metode korelasi parsial antar 

variabel independen diperoleh bahwa terdapat masalah multikolinieritas 

dalam model. Hal itu dikarenakan terdapat nilai matrik korelasi 

(correlation matrix) yang lebih dari 0,85. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas merupakan masalah regresi yang faktor 

gangguan tidak memiliki varian yang sama atau variannya tidak konstan. 
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Hal ini akan memunculkan berbagai permasalahan yaitu penaksir OLS 

yang bias, varian dari koefisien OLS akan salah. Dalam penelitian akan 

menggunakan metode dengan uji Breusch-Pagan untuk mendeteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dalam model regeresi (Agus Tri, 2014) 

Tabel 5.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

F-statistic 2.490538     Prob. F(15,19) 0.0313 

Obs*R-squared 23.20045     Prob. Chi-Square(15) 0.0800 

Scaled explained SS 18.14267     Prob. Chi-Square(15) 0.2552 

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0 

Nilai Prob.Chi-Square dari Obs*R-squared sebesar 0.0800 yang 

besarnya lebih dari 0,05 pada tabel 5.7 menunjukkan bahwa dalam model 

ECM ini tidak terdapat heteroskedastisitas. 

4. Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antara anggota 

serangkaian observasi. Jika model mempunyai korelasi, parameter yang 

diestimasi menjadi bias dan variasinya tidak lagi minimum dan model 

menjadi tidak efisien. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada tidaknya 

autokorelasi dalam model digunakan uji Lagrange Multiplier (LM). 

Prosedur pengujian LM adalah jika nilai Obs*R-squared lebih kecil dari 

nilai tabel maka model dapat dikatakan tidak mengandung autokorelasi. 

Selain itu juga dapat dilihat dari nilai probabilitas chisquares (), jika nilai 

probabilitas lebih besar dari nilai α yang dipilih maka berarti tidak ada 

masalah autokorelasi (Agus Tri, 2014). 
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Tabel 5.9 

Hasil Uji Autokorelasi Lagrange Multiplier 

F-statistic 1.739669     Prob. F(2,27) 0.1947 

Obs*R-squared 3.995391     Prob. Chi-Square(2) 0.1356 

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0 

Berdasarkan hasil perhitungan uji LM dalam jangka pendek 

diketahui nilai Akaike terkecil pada lag pertama diperoleh nilai prob.Chi-

Square dari Obs*R-squared sebesar 0.1356 yang besarnya lebih besar 

dari nilai α = 5% pada tabel 5.8 menunjukkan bahwa dalam model ECM 

ini tidak terdapat autokorelasi. 

5. Uji Linearitas 

Uji Linearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik uji 

Ramsey Reset. Di mana, jika nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-

kritisnya pada α tertentu berarti signifikan, maka menerima hipotesis 

bahwa model kurang tepat. Hasil uji linearitas sebagai berikut: 

Tabel 5.10 

Hasil Uji Linieritas Ramsey Reset 
 

 Value df Probability 

t-statistic  0.817659  28  0.4205 

F-statistic  0.668567 (1, 28)  0.4205 

Likelihood ratio  0.825887  1  0.3635 

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0 

Berdasarkan uji linearitas, diperoleh F-hitung sebesar 1,28, maka 

dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan adalah tepat (karena 

Prob F statistik    0.4205 > 0,05). 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil pengolahan data atau hasil estimasi yang dilakukan dengan 

menggunakan program computer Eviews 7 dengan menggunakan model 

analisis Error Correction Model (ECM) yang ditampilkan pada tabel berikut; 

TABEL 5.11 

Estimasi jangka pendek 

Hasil estimasi model determinan ekspor Minyak kelapa sawit ECM  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -12.30010 8.706693 -1.412718 0.1684 

LOGEXRATE -0.245866 0.166457 -1.477060 0.1504 

LOGPRICE -0.424721 0.049960 -8.501167 0.0000 

LOGPROD 1.975066 0.613668 3.218461 0.0032 

LOGTOT 0.603822 0.249709 2.418109 0.0221 

ECT(-1) 0.633593 0.163465 3.876022 0.0006 

R-squared 0.959629 
Adjusted R-squared 0.952668 

F-statistic 137.8668 

Prob(F-statistic) 0.000000 

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0 

Adapun persamaan yang diperoleh dari hasil estimasi ECM diatas 

adalah D(LOGEKSPOR) = -12.30010 - 0.245866*(LOGEXRATE) -

0.424721*( LOGPRICE) + 1.975066* (LOGPROD) - 0.603822*(LOGTOT) -

0.633593*ECT(-1) 

Persamaan diatas merupakan model dinamik ekspor minyak kelapa 

sawit untuk jangka pendek dimana variabel Ekspor tidak hanya dipengaruhi 

oleh Harga CPO international, Nilai tukar rupiah terhadap doalr Amerika, 

Term of Trade dan Produksi kelapa sawit Indonesia tetapi juga dipengaruhi 

oleh variabel Error Corection Term (ECT). Terlihat disini nilai koefisien ECT 

signifikan untuk ditempatkan didalam model sebagai koreksi jangka pendek 
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untuk mencapai keseimbangan jangka panjang. Semakin kecil nilai ECT maka 

semakin cepat proses koreksi menuju keseimbangan jangka panjang. Oleh 

karena itu dalam ECM dalam variabel ECT sering dikatakan pula sebagai 

faktor kelambanan, yang memiliki nilai lebih kecil dari nol, ECT < 0. 

Berdasarkan hasil estimasi model dinamis ECM diatas, maka dapat 

dilihat pada variabel ECT signifikan (ECT < 0,05) dan mempunyai tanda 

negatif. Maka spesifikasi model sudah valid. Dari regresi variabel ECT dapat 

diketahui besarnya koefisien ECT dengan signifikansi sebesar 0.0006 artinya 

bahwa variabel tersebut signifikan pada taraf 1% dan perbedaan antara nilai 

aktual ekspor CPO dengan keseimbangannya sebesar 0.633593, akan 

disesuaikan dalam waktu satu semester. Dengan demikian, spesifikasi model 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah tepat dan mampu menjelaskan 

hubungan jangka pendek serta perlu dikoreksi setiap semesternya sebesar 

0.633593 untuk mencapai keseimbangan jangka panjang. 

Hasil estimasi dari persamaan model dinamis Ekspor CPO dengan 

menggunakan Error Corection Model menunjukkan nilai R-Square sebesar 

0.959629, artinya bahwa 95,9 persen model ekspor CPO dapat dijelaskan oleh 

variabel perubahan Harga CPO Internasional, Kurs Rupiah, Term of Trade dan 

Produksi. Sedangkan sisanya sebesar 5,1 persen dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model. 

Hasil estimasi dari persamaan model dinamis Ekspor CPO dengan 

menggunakan Error Corection Model menunjukkan nilai F-Statistik sebesar 
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137.8668 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000000. Nilai ini lebih kecil dari 

tarif nyata 1% sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independent secara bersama-

sama yang terdiri dari Harga CPO Internasional, Kurs Rupiah, Term of Trade 

dan Produksi terhadap variabel dependent yaitu Ekspor CPO. 

Hasil pengujian terhadap model dinamis ekspor minyak kelapa sawit 

Indonesia dari periode 1981 sampai dengan periode 2015 berdasarkan hasil 

estimasi model ECM dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1) Pengaruh Harga CPO Internasional terhadap Ekspor CPO Indonesia 

  Nilai koefisien Harga CPO dalam jangka pendek sebesar -

0.424721 yang signifikan pada level 1%, menunjukan apabila terjadi 

peningkatan harga CPO sebesar 1% maka ekspor CPO akan mengalami 

penurunan sebesar -0.424721 dengan asumsi Nilai Tukar Rupiah terhadap 

Dolar AS, Term of Trade dan Produksi Kelapa Sawit  tidak mengalami 

perubahan atau cateris paribus. Koefisien Harga CPO bernilai negatif, maka 

Harga CPO mempunyai hubungan negatif terhadap Ekspor CPO dalam 

jangka pendek. Hal ini menandakan bahwa uji tanda sesuai dengan hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan teori Lipsey 

(1995) yang menyatakan harga dan kuantitas/jumlah permintaan suatu 

komoditi berhubungan secara negatif. Artinya semakin tinggi harga suatu 

komoditi maka jumlah permintaan (barang Ekspor) terhadap komoditi 

tersebut akan semakin berkurang. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2008) mengenai analisis ekspor 
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minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia. Dari hasil uji empiris ditemukan 

bahwa terdapatnya hubungan yang negatif dan signifikan antara harga CPO 

nasional dan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia. 

Berdasarkan data Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia 

(GAPKI), Indonesia telah mencatatkan ekspor CPO dan turunannya pada 

tahun 2014 mencapai 21,76 juta ton, sedikit meningkat dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar 21,22 juta ton. Namun demikian, peningkatan tersebut 

tidak disertai dengan peningkatan kebutuhan CPO dunia, sehingga terjadi 

kelebihan pasokan CPO dipasar international yang membuat harga 

terpengaruh secara negatif.  

Nilai koefisien Harga CPO dalam jangka panjang sebesar -

0.461581 yang signifikan pada level 1%, menunjukan bahwa Harga CPO 

dalam jangka panjang signifikan dalam mempengaruhi Ekspor CPO 

Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sugiarsana dan Indrajaya (2012) yang menganalisis tentang pengaruh 

jumlah produksi, harga dan investasi terhadap volume ekspor tembaga 

Indonesia tahun 1995 sampai 2010. Dari hasil uji empiris ditemukan 

bahwa terdapatnya hubungan yang negatif antara harga tembaga dan 

volume ekspor tembaga Indonesia. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosalina Dwirahmawati 

(2011) yang menunjukkan bahwa harga secara parsial berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap ekspor panili. 
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Selanjutnya menurut penelitian Hadi (2009) tentang analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi aliran perdagangan pisang dan mangga 

Indonesia ke negara tujuan, menyatakan bahwa variabel harga pisang dan 

mangga Indonesia memberikan pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap aliran perdagangan pisang dan mangga Indonesia ke negara 

tujuan. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel tersebut menjadi 

pertimbangan bagi negara pengimpor dalam menentukan volume pisang 

dan mangga yang akan diimpor dari Indonesia. Jika harga pisang dan 

mangga Indonesia tinggi, maka volume pisang dan mangga yang 

diperdagangkan ke negara tersebut akan semakin kecil dan sebaliknya. 

2) Pengaruh Kurs Rupiah Terhadap Ekspor CPO Indonesia 

  Nilai koefisien Kurs Rupiah dalam jangka pendek sebesar -

0.245866 yang tidak signifikan pada level 10%, menunjukan Kurs Rupiah 

dalam jangka pendek tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

mempengaruhi Ekspor CPO Indonesia. Nilai koefisien Kurs Rupiah dalam 

jangka panjang sebesar -0.301822 yang tidak signifikan pada level 10%, 

menunjukan Kurs Rupiah dalam jangka panjang tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan dalam mempengaruhi Ekspor CPO Indonesia. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis wulantoro (2009), ayus (2010), 

Andi Alatas (2015) dan Nur Azizah (2015). 

3) Pengaruh Term of Trade Terhadap Ekspor CPO Indonesia 

  Nilai koefisien Term of Trade dalam jangka pendek sebesar 

0.603822 yang signifikan pada level 5%, menunjukan dalam jangka pendek 
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Term of Trade berpengaruh positif dan signifikan dalam mempengaruhi 

Ekspor CPO Indonesia. Menunjukan pula apabila terjadi peningkatan Term 

of Trade sebesar 1% maka ekspor CPO akan mengalami kenaikan sebesar 

0.603822 dengan asumsi Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS, Harga 

CPO internasional dan Produksi Kelapa Sawit  tidak mengalami perubahan 

atau cateris paribus. Nilai koefisien Term of Trade dalam jangka panjang 

sebesar 0.626850 yang signifikan pada level 5% menunjukan bahwa Term 

of Trade dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan dalam 

mempengaruhi Ekspor CPO Indonesia. Menunjukan pula apabila terjadi 

peningkatan Term of Trade sebesar 1% maka ekspor CPO akan mengalami 

kenaikan sebesar 0.626850 dengan asumsi Nilai Tukar Rupiah terhadap 

Dolar AS, Harga CPO internasional dan Produksi Kelapa Sawit tidak 

mengalami perubahan atau cateris paribus. Hal ini sesuai dengan teori 

bahwa Term of Trade yang membaik akan berdampak positif terhadap 

ekspor dan berdampak negatif terhadap impor. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Sugeng, dkk (2010) dari Biro Riset Ekonomi – DKM 

Bank Indonesia. 

4) Pengaruh Produksi terhadap Ekspor CPO 

  Nilai koefisien Produksi dalam jangka pendek sebesar 1.975066 

yang signifikan pada level 1%, menunjukan apabila terjadi peningkatan 

produksi sebesar 1% maka ekspor CPO akan mengalami peningkatan 

sebesar 1.975066 dengan asumsi Harga CPO Internasional, Nilai Tukar 

Rupiah terhadap Dolar AS dan Term of Trade tidak mengalami perubahan 
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atau cateris paribus. Koefisien Produksi bernilai positif, maka Harga CPO 

mempunyai hubungan positif terhadap Ekspor CPO dalam jangka pendek. 

Hal ini menandakan bahwa uji tanda sesuai dengan hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini. menunjukan bahwa produksi dalam jangka 

pendek signifikan dalam mempengaruhi Ekspor CPO Indonesia. Hal ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Smith mengenai Teori 

Keunggulan Absolut yang membuktikan bahwa semakin tinggi produksi 

maka akan mengakibatkan tingginya volume ekspor. Komalasari (2009:65) 

menjelaskan bahwa adanya pengaruh secara positif antara peningkatan 

produksi terhadap penawaran ekspor. Saat produksi mengalami peningkatan 

maka ketersediaan CPO meningkat dan penawaran CPO di dalam maupun 

luar negeri meningkat, sehingga menyebabkan ekspor CPO Indonesia juga 

akan mengalami kenaikan. 

  Nilai koefisien Produksi dalam jangka panjang sebesar 1.915880 

yang signifikan pada level 1%, menunjukan apabila terjadi peningkatan 

produksi sebesar 1% maka ekspor CPO akan mengalami peningkatan 

sebesar 1.514162 dengan asumsi Harga CPO Internasional, Nilai Tukar 

Rupiah terhadap Dolar AS dan Term of Trade tidak mengalami perubahan 

atau cateris paribus.  Koefisien produksi bernilai positif, maka produksi 

mempunyai hubungan positif terhadap Ekspor CPO dalam jangka panjang. 

Hal ini menandakan bahwa uji tanda sesuai dengan hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini. menunjukan bahwa produksi dalam jangka 

panjang signifikan dalam mempengaruhi Ekspor CPO Indonesia. Artinya 
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ketika produksi mengalami peningkatan maka akan meningkatkan jumlah 

Ekspor CPO Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 

Adam Smit (2002: 15) dari pengertian kegiatan produksi, apabila produksi 

CPO terus mengalami peningkatan dan terjadinya excces supply maka CPO 

yang berlebih tersebut akan diekspor ke luar negeri. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian Dinan Arya Putra (2013) yang menunjukkan 

bahwa produksi memiliki nilai koefisien yang positif serta signifikan 

mempengaruhi ekspor dalam jangk panjang terhadap ekspor tembakau. 


