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BAB VI 

KESIMPULAN  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan 

terhadap Determinan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia Periode 

Januari 2013 – Desember 2015 dengan menggunakan pendekatan Error 

Correction Model (ECM) dan asumsi klasik didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil analisis pengaruh Harga CPO Internasional terhadap tingkat Ekspor 

CPO Indonesia dalam jangka pendek berpengaruh negatif dan signifikan. 

Begitu juga dalam jangka panjang, Harga CPO berpengaruh negatif dan 

signifikan dalam mempengaruhi Ekspor CPO Indonesia. Hal ini sesuai 

dengan teori permintaan yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga 

suatu komoditi maka jumlah permintaan terhadap komoditi tersebut akan 

semakin berkurang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh, 

Abidin (2008), Rosalina Dwirahmawati (2011), Sugiarsana dan Indrajaya 

(2012) dan Nur Azizah (2015) 

2. Pengaruh Variabel Nilai Tukar Rupiah terhadap ekspor CPO dalam jangka 

pendek dan jangka panjang tidak signifikan dalam mempengaruhi Ekspor 

CPO Indonesia. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis 

Wulantoro (2009), Gayus (2010), Andi Alatas (2015) dan Nur Azizah 

(2015). 
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3. Pengaruh Variabel Term of Trade terhadap ekspor CPO dalam jangka 

pendek dan jangka panjang berpengaruh positif signifikan dalam 

mempengaruhi Ekspor CPO Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

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

Indonesia. 

4. Pengaruh Variabel Produksi terhadap ekspor CPO dalam jangka pendek 

memiliki nilai positif dan signifikan dalam mempengaruhi Ekspor CPO 

Indonesia. Begitu juga dalam jangka panjang, Produksi memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan. 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. 

5. Pengaruh secara bersama-sama variabel bebas Harga CPO Internasional, 

Kurs rupiah terhadap Dolar As, Term of Trade dan Produksi Sawit 

Domestik terhadap variabel terikat Ekspor CPO Indonesia dilakukan 

dengan pengujian Uji F dan koefisien determinasi (R2). Hasil analisis 

regresi menunjukkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang 

signifikan bersama-sama terhadap Ekspor CPO Indonesia, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa 

adanya pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap Ekspor 

CPO Indonesia dapat diterima. 

 

 



91 

 

 

 

B. Saran 

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkumkan di atas, sebagai 

masukan bagi Pemerintah dalam upaya peningkatan nilai ekspor, maka dapat 

disarankan sebagai berikut : 

1. Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia. Dengan peran yang 

cukup besar Indonesia diharapkan harus dapat meningkatkan kualitas 

minyak kelapa sawit (CPO) yang sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh negara-negara importir di pasar internasional. Maka dari 

itu, perlu adanya sinergitas kebijakan pemerintah yang mendukung daya 

saing hilirisasi industri sawit untuk menguasai pasar Internasional. 

2. Fluktuasi harga minyak sawit dunia hendaknya mampu diatasi Pemerintah  

dengan meningkatkan stok minyak sawit dalam negeri agar gejolak 

kenaikan harga dunia tidak terlalu berimbas ke nilai ekspor kelapa sawit 

Indonesia. 

3. Agar nilai ekspor tetap meningkat dengan mendapat pengaruh positif nilai 

tukar hendaknya pemerintah melakukan pengendalian dan menstabilkan 

kurs. Kebijakan menjaga nilai tukar pada level yang tepat merupakan 

kebijakan yang perlu dilakukan agar peningkatan ekspor Indonesia dapat 

terjadi. Disamping itu, perlu diciptakan situasi yang kondusif bagi 

perusahaan pengekspor untuk berproduksi di Indonesia.  

4. Seiring dengan peningkatan populasi dan semakin tingginya  kesadaran 

masyarakat dunia untuk menggunakan energi hijau dengan menggunakan 

bahan bakar nabati, maka Pemerintah dan petani bekerja sama untuk 
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meningkatkan mutu komoditas ekspor minyak kelapa sawit ke negara 

tujuan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Ekspor Indonesia pada 

negara-negara tujuan tradisional, seperti negara-negara Eropa dan 

Amerika, sudah jenuh dan cenderung menurun. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan diversifikasi pasar ekspor Indonesia ke negara-negara baru atau 

non tradisional. 

5. Menjaga nilai term of trade agar tetap tinggi nilainya, hal itu akan 

meningkatkan aliran modal masuk yang berasal dari perdagangan yang 

selanjutnya dapat mengapresiasi nilai tukar riil dan sebaliknya. Term of 

Trade yang membaik akan berdampak positif terhadap ekspor dan 

berdampak negatif terhadap impor. 

 


