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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Peranan perdagangan luar negeri dalam proses pembangunan ekonomi, 

baik secara langsung maupun tidak langsung adalah dapat meningkatkan 

penghasilan devisa, mentranfer modal dan teknologi dari luar negeri, dan 

dapat mengembangkan industri baru di dalam negeri atau industriliasi 

(Muchtar, 2001:36). Disamping itu perdagangan luar negeri juga 

menyebabkan terjadinya perubahan dari berberapaa variable dalam sektor 

ekonomi yang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang akan 

mendorong laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut. 

Salah satu bentuk perdagangan luar negara tersebut adalah ekspor, di 

mana ekspor memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, 

terutama bagi negara-negara   yang masih berkembang. Industri ekspor 

merupakan landasan bagi bagi perkembangan produktifitas, kemudian 

produktifitas ini berangsur-angsur menjalar ke seluruh bagian ekonomi 

perkembangan ekspor ini menejadi bagian utama dari subtansi 2 perspektif 

ekonomi, yakni perpektif ekonomi makro, dimana kegiatan ekspor 

memungkinkan ekonomi nasional menjadi lebih baik untuk memperbesar 

cadangan valuta asing, menyediakan lapangan pekerjaan dan akhirnya 

mencapai pada sebuah kestandar hidup yang lebih tinggi, sedangkan pada 

perpektif mikro kegiatan ekspor dapat memberikan sebuah competitive 

advantage bagi perusahaan individual meningkatkan posisi financial 
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perusahaan, meningkatkan keguanaan kapasitas, dan menaikan standar 

teknologi. 

Kecenderungan globalisasi yang semakin menguat berberapa tahun 

terakhir serta danya penurunan biaya transportasi dan komunikasi akibat 

adanya kemajuan teknologi yang menyebabkan lalu lintas barang dan jasa 

modal dan factor produksi lainya mengalir dengan bebas tanpa adanya batas 

yang menghalangi wilayah antar suatu negara. Di satu pihak kegiatan tersebut 

juga telah menigkatkan kesehjateraan masyarakat di suatau negara meskipun 

tidak semua masyarakat mampu merasakanya. dilain pihak kegiatan tersebut 

telah menciptakan suatu persaingan antar Negara dalam perebutan pasar. Hal 

ini merupakan suatau tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia 

yaitu bagaimana Indonesia mampu memenangkan persaingan yang makin 

tajam di pasar internasional terutama dalam meningkatkan pangsa pasar yang 

ada di Indonesia. Terutama meningkatkan pangsa pasar ekspor di berbagai 

pasar di dunia. 

Dengan jumlah penduduk yang besar, potensi perdagangan antar daerah di 

Indonesia sebenarnya sangat tinggi. Pasar yang besar ini selain mempunyai 

potensi pengembangan nilai tambah yang selanjutnya tercermin pada tingkat 

pertumbuhan ekonomi. Juga dapat digunakan sebagai salah satu lahan 

inkubator bagi pengusaha lokal sebelum berkembang menjadi salah satu 

usaha yang berorientasi ekspor. Maka salah satu kebijakan pemerintah adalah 

dengan peningkatan nilai ekspor pada sektor non migas dalam upaya 

peningkatan devisa negara. Diharapkan peranan ekspor non migas ini lebih 
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besar karena bangsa kita memiliki tingkat sumber daya alam  (SDA) yang 

melimpah, sudah sepantasnya menjatuhkan pilihan menegaskan jati diri 

melalui pengoptimalan jati diri yang kita miliki, tentu saja komoditas yang 

memiliki daya saing pada pasar internasional, misalanya pada sektor 

pertanian, industri, dan kelautan. Salah satu komoditi non migas yang 

memiliki daya saing di pasar internasional adalah minyak kelapa sawit.  

Gambar 1.1 : Sepuluh Kelompok Hasil Industri dengan Nilai Ekspor 

Terbesar di Indonesia. 

  

 

 

 

 

Sumber : www.kemenprin.com 

Dilihat dari proses awalnya, tanaman kelapa sawit sebgai tanaman keras 

akan menghasilkan minyak sawit yang telah di kenal di Indonesia sejak jaman 

Belanda. Sedangkan hilirnya minyak sawit tersebut dapat diolah lebih lanjut 

dan menghasilkan minyak goreng (olein), mentega dan bahan baku sabun 

(stearin). Sampai saat ini produksi minyak kelapa sawit masih belum mampu 

mencukupi kebutuhan dunia di masa mendatang. Sebagai catatan Indonesia 

menguasai 44% market share perdaganan minyak kelapa sawit dunia. 

Produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua 

negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi 
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minyak sawit dunia. Pada saat ini, Indonesia merupakan salah satu produsen 

dan eksportir minyak kelapa sawit yang terbesar di seluruh dunia. Hanya 

beberapa industri di Indonesia yang menunjukkan perkembangan secepat 

industri minyak kelapa sawit dalam 15 tahun terakhir. Pertumbuhan ini 

tampak dalam jumlah produksi dan ekspor dari Indonesia dan juga 

pertumbuhan luas area perkebunan sawit. Didorong oleh permintaan global 

yang terus meningkat dan keuntungan yang juga naik, budidaya kelapa sawit 

telah ditingkatkan secara signifikan baik oleh petani kecil maupun para 

pengusaha besar di Indonesia. Produk minyak kelapa sawit merupakan 

komoditas strategis  di pasar global. Produk minyak kelapa sawit merupakan 

komoditas ekspor potensial yang memberikan kontribusi cukup besar bagi 

pengelolahan devisa. Berdasarkan informasi dari badan kordinasi penanaman 

modal (BKPM), Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar 

dunia dan pada tahun 2010. Krisis global yang terjadi pada pertengahan tahun 

2008 membuat kotraksi yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. 

Hal ini sangat terlihat pada  sektor perkebuanan khususnya perkebunan kelapa 

sawit yang selama ini mempunyai peranan penting dalam meningkatkan 

devisa negara. Tingkat ekspor minyak kelapa sawit mengalami penurunan 

yang cukup besar dan mempunyai efek berkesinambungan (contiguous 

effect). Berkurangnya jumlah ekspor ini menyebabkan berlimpahnya jumlah 

produk perkebunan di dalam negeri yang pada akhirnya menyebabkan 

turunya harga di tingkat domestik menjadi sangat rendah. 
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Harga minyak kelapa sawit menurun yang sangat tajam yang 

sebelumnya mencaspai harga Rp. 1.800/kg – Rp. 2.000/kg  turun sampai 

kisaran harga Rp. 350/kg. tentu hal ini berdampak pada perekonomian 

Indonesia. Kelebihan produksi yang tidak dapat diserap oleh pasar ekspor 

juga tidak dapat diserap oleh pasar domestik karena kapasitas pasar domestik 

belum dapat menyerap kelebihan produksi ini.  

Sebelumnya Indonesia merupakan produsen utama minyak kelapa 

sawit, akan tetapi jumlah ekspornya lebih rendah dari pada Malaysia. Hal ini 

dikarenakan konsumsi minyak kelapa sawit domestik yang tinggi akibat dari 

jumlah penduduk yang banyak. Sejak tahun 2015 Indonesia merupakan 

negara produsen sekaligus menjadi negara pengekspor kelapa sawit terbesar 

kedua setelah Malaysia dalam jangka panjang, permintaan dunia akan minyak 

kelapa sawit menunjukkan kecenderungan meningkat sejalan dengan jumlah 

populasi dunia yang bertumbuh dan karenanya meningkatkan konsumsi 

produk-produk dengan bahan baku minyak kelapa sawit. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Ekspor minyak Kelapa Sawit Tahun 2008 Berdasarkan  
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Sumber : Badan Pusat Statistik indonesia, 2015 

Peluang, Indonesia untuk meningkatkan peranya sebagai eksportir 

minyak kelapa sawit sangat terbuka. Ini dikarnakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Indonesia masih mempunyai relatif besar potensi cadangan minyak 

kelapa sawit. 

2. Indonesia merupakan eksportir minyak kelapa sawit terbesar kedua 

setelah Malaysia dengan total ekspor 2888188 ribu ton pada tahun 

2014. Dan saat ini pasar utama minyak kelapa sawit Indonesia 

adalah India dengan total ekspor 3820703 ribu ton pada tahun 

2015. 

3. meningkatnya permintaan ekspor minyak kelapa sawit terhadap 

negara India dengan volume permintaan (impor) yang cenderung 

meningkatkan dan memberi peluang Indonesia sebagai eksportir 

minyak kelapa sawit. 

Ekspor kelapa sawit Indonesia tidak hanya ke negara berkembang akan 

tetapi ke beberapa negara maju. India merupakan negara tujuan ekspor kelapa 

sawit terbesar, akan tetapi ekspor kelapa sawit Indonesia ke India tidak selalu 

mengalami peningkatan karena banyak faktor yang mempengaruhi. Pada 

tahun 2014-2015 ekspor kelapa sawit Indonesia ke India tidak stabil setiap 

tahunnya misalnya saja pada tahun 2014 ekspor kelapa sawit Indonesia ke 

India sebesar 2888188 ribu ton, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 3820703 

ribu ton.  
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Gambar 1.3 : konsumsi Minyak kelapa Sawit Negara India 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Indeks Mundi 

Dilihat dari gambar tabel diatas konsumsi minyak kelapa sawit  negara 

India terus mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan 

pada tahun 2005 sebesar 2430 (1000 MT), namun kemudian konsumsi negara 

minyak kelapa sawit India kembali mengalami peningkatan sampai tahun 

2015 sebesar 9100 (1000 MT) 

Baik dari segi produksi maupun ekspor minyak kelapa sawit Indonesia 

memiliki peningkatan yang cukup signifikan secara bertahap. Hal ini 

menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang mampu untuk 

bersaing di dunia perdagangan internasional dibuktikan dengan adanya 

ekspor minyak kelapa sawit terbesar dunia. Maka dari itu penting dilakukan 

analisis dalam perkembangan ekspor minyak kelapa sawit agar mampu 

menjaga kestabilan atau bahkan mampu meningkatkan komoditi ekspor 

minyak kelapa sawit. Dalam aktivitas ekspornya, minyak kelapa sawit 

memiliki banyak faktor yang mampu mempengaruhi ekspor kelapa sawit 
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Indonesia ke dunia. Diantaranya adalah Harga minyak kelapa sawit 

internasional, kurs tukar, konsumsi negara india, dan jumlah produksi. 

Tabel 1.1 Konsumsi Minyak Nabati Dunia (000 ton) 

 

Jenis 2008 2009 2010 2011 2012 Pertumbuhan 

(%) 

Minyak 

kelapa 

sawit 

42,96 45,04 47,74 50,62 53,61 5,39 

Minyak 

Kedelai 

36,32 38,22 40,71 41,72 43,01 4,13 

Minyak 

biji 

kapas 

20,33 22,61 23,49 23,78 23,55 3,52 

Minyak 

bunga 

matahari 

10,88 11,79 11,77 13,10 13,65 5,43 

Sumber: oil world (2013) 

Konsumsi (Tabel 1.1) minyak sawit mempunyai persentase yang tinggi 

dibandingkan dengan konsumsi minyak nabati lainnya. Hal tersebut 

disebabkan karena keunggulan komparatif yang di miliki minyak kelapa 

sawit, dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, minyak kelapa sawit 

mempunyai harga bahan baku yang murah, serta berpeluang untuk menjadi 

ekspor unggulan, karena setiap Negara membutuhkan minyak kelapa sawit 

baik itu untuk konsumsi atau pengolahan bahan baku lainnya. 
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B. Rumusan Masalah  

Ekspor non migas dalam komoditi minyak kelapa sawit merupakan 

usaha yang potensial untuk berkembangan menjadi salah satu sumber devisa 

bagi suatu negara. Dengan mengetahui pangsa pasar Indonesia ke berbagai 

negara dan melihat potensi yang ada. Dari latar belakang diatas maka timbul 

permasalahan yang akan di teliti yaitu “Apakah faktor harga minyak kelapa 

sawit jenis CPO dunia, konsumsi negara india, produksi minyak kelapa sawit 

dan nkurs tukar rupiah terhadap dollar amerika berpengaruh terhadap ekspor 

minyak kelapa sawit Indonesia tahun 1980 - 2015.” 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi hanya pada faktor – 

faktor yang mempengaruhi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia tahun 1980 

– 2015 yaitu volume ekspor minyak kelapa sawit, Konsumsi negara india, 

Jumlah Produksi, dan kurs tukar rupiah terhadap dollar amerika pada tahun 

1980 - 2015.   

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui pengaruh jangka panjang dan jangka pendek  

harga minyak kelapa sawit  jenis CPO dunia, konsumsi negara india, 

produksi minyak kelapa sawit, kurs tukar rupiah terhadap dollar Amerika, 

terhadap volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia tahun 1985 – 2015 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Bagi Instansi 

Sebagai sumbangan pemikiran dan saran untuk bahan evaluasi 

yang bermanfaat dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan dalam 

penentuan Kebijakan ekspor terutama pada ekspor minyak kelapa 

sawit selanjutnya 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain 

sebagai referensi dan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi 

peneliti berikutnya yang mengadakan penelitian sejenis. 


