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Propinsi Riau merupakan salah satu bagian dari Indonesia yang memanfaatkan peluang 

penawaran dn permintaan ekspor terhadap komoditi pertanian unggulan di pasar internasional. 

Komoditi yang dijadikan andalan Propinsi Riau dengan nilai ekspor yang cukup besar yaitu 

terdiri dari : minyak kelapa sawit, kopra, ikan dan udang. Keempat komoditi tersebut dikatakan 

sebagai komoditi unggulan. Hal ini dapat dilihat dari nilai ekspornya yang cukup besar 

kontribusinya dalam ekspor pertanian di Propinsi Riau, banyak diusahakan oleh para petani dan 

menunjang pendapatan keluarga petani, juga menyerap tenaga kerja yang cukup besar serta 

produkivitasnya cukup tinggi. 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

besaran faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor komoditi minyak kelapa sawit, kopra, ikan, 

dan udang di Propinsi Riau. 

Hipotesis 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor komoditas minyak kelapa sawit, kopra, ikan dan udang 

di Propinsi Riau adalah harga komoditi, investasi dan nilai tukar rupiah terhadap USD 

Metode Penelitian 

•Waktu Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian data sekunder . Data yang digunakan dalam rentang waktu 

mulai tahun 1996 sampai tahun 2004. 

•Cara Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi 

yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Biro Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Daerah (BKPMD). Departemen Pertanian, Kanwil Departemen Perindustrian 

dan Perdagangan, dan Bank Indonesia Propinsi Riau. 

Analisis Data 

Untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi ekspor komoditas pertanian unggulan di 

Propinsi Riau maka data yang diperoleh akan di analisis dengan menggunakan fungsi ekspor 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Diulio, 1991): 

Dimana: 

Y = Ekspor komoditi minyak kelapa sawit, kopra ikan dan udang di Riau 

X = Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor komoditi minyak kelapa sawit, kopra, ikan dan 

udang di Riau. 

Dalam penelitian ini akan diamati variabel-variabel yang diduga mempengaruhi ekspor komoditi 

unggulan pertanian di Propinsi Riau yaitu nilai tukar rupiah terhadap USD (dalam rupiah), harga 

komoditi di dalam negeri (dalam rupiah), dan investasi baik PMA maupun PMDN (dalam 

rupiah), sedangkan variabel lain yang tidak diamati dianggap konstan. 

Dalam fungsi ini yang menjadi variabel bebas (independent) adalah harga, investasi, dan nilai 

tukar rupiah terhadap USD dan variabel terikat (dependent) adalah ekspor komoditi minyak 



kelapa sawit, kopra, ikan dan udang. Dari persamaan fungsi tersebut ditransformasikan ke dalam 

model full logaritma, kemudian di analisis dengan mempergunakan program Shazam Versi 6.2 

(hasil olahan terlampir). Persamaan tersebut dapat di tulis sebagai berikut (Gujarati, 1993): 

Dimana: 

Log Y = Ekspor komoditas pertanian unggulan (minyak kelapa sawit, kopra, ikan, dan udang), 

(Rp/ton). 

Log a = Konstanta 

Log P = Harga komoditas pertanian unggulan di dalam negeri, (Rp) 

Log I = Investasi (PMDN + PMA), (Rp) 

Log X = Nilai tukar rupiah terhadap USD, (Rp) 

b1-b3 = Koefisien regresi 

ei = residuals 

Selama periode tahun 1996 – 2004 perekembangan ekspor komoditi pertanian unggulan 

menunjukkan pergerakan yang berfluktuasi baik nilai maupun volumenya. 

Besarnya persentase pengaruh variable bebas tertentu terhadap variable tak bebas dapat dilihat 

dengan menggunakan uji koefisien determinasi. Berganda (R2). Dari hasil perhitungan maka di 

dapat nilai R2 untuk komoditi minyak kelapa sawit 0.6521, kopra sebear 0.8493, udang sebesar 

0.8361 dan ikan sebesar 0.8667. Hal ini menunjukkan bahwa masing – masing komoditi 65,21% 

( minyak kelapa sawit ), 84,93% ( kopra ), 83,61% ( udang ) dan 86,675% ( ikan ) perubahan 

nilai ekspor komoditi unggulan pertanian Riau ditentukan oleh variable bebas ( harga, investasi 

dan nilai tukar ) sedangkan masing – masing komoditi sebesar 34,79%, 15,07%, 16,39% dan 

13,33% lagi ditentukan oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.  

 


