
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan

perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap

Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 6,15 %  pada

tahun 2012 (BPS 2012), dari pertanian yang terdiri dari subsektor tanaman

bahan makanan, perkebunan, perternakan, kehutanan dan perikanan.

Kontribusi subsektor perkebunan terhadap Prouk Domestik Bruto (PDB) sektor

pertanian yaitu sebesar 23,43 persen pada tahun 2012 (BPS 2012). Minyak

kelapa sawit merupakan produk perkebunan yang telah menjadi komoditas utama

ekspor Indonesia dan kelapa sawit merupakan produk pertanian paling sukses

kedua di Indonesia setelah padi, dan merupakan ekspor pertanian terbesar. Dalam

lima tahun terakhir, terjadi pergeseran pasar (market) minyak nabati dunia, dari

sebelumnya didominasi konsumsi minyak kedelai yang diproduksi di negara

maju (Eropa) menjadi minyak sawit yang diproduksi di negara berkembang

(Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Nigeria, Ghana, dll). Dari sisi pemantauan

pada tahun 2007, volume pasokan produksi Indonesia menjadi yang terbesar

(44%)
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menggeser pasar Malaysia (41%) untuk konsumsi minyak sawit dunia. Harga minyak mentah (Crude Palm Oil) yang semakin

meningkat juga membuat minyak sawit selalu menjadi pembicaraan sebagai substitusi dalam bentuk biofuel (Henry Marpaung,

2012).

Tabel 1. Perkembangan Volume Ekspor Komoditas Primer Perkebunan di Indonesia Tahun 2009-2014
No.

Komoditas
Perkebunan

EKSPOR KOMODITAS PRIMER PERKEBUNAN

2009 2010 2011 2012 2013*)
2014*)

s.d. Triwulan
I

s.d
Triwulan II

1.
2.

3.
4.
5.

Karet
Minyak sawit
- Minyak sawit
(CPO)
- Minyak sawit
lainya
Kelapa
Kopi
Teh

......Volume(000/ton).......

1,991.5
16,829
11,120
5,709
992.8
510.9
92.3

2,351.9
16,292
11,158
5,134

1,045.3
433.6
87.1

2,556.2
16,436
10,428
6,008

1,199.8
346.5
75.4

2,444.5
18,850.8
7,262.8

11,588.0
1,651.6

448.6
70.1

2,701.7
20,572.2
6,584.7

13,987.4
1,425.9

534.0
70.8

686.7
5,381.2
1,246.8
4,134.4

447.8
77.7
17.5

1,361.9
10,259.3
2,210.7
8,048.6

906.0
158.3
34.8

Keterangan : *) angka sementara, sumber BPS, 2014
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Ekspor merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

Untuk negara maju, ekspor terutama dititikberatkan pada hasil industri ragawi

dan jasa sedangkan bagi kebanyakan negara berkembang, ekspor barang dengan

transformasi awal masih mendominasi sebagian besar ekspornya (Pandjaitan,

1991a, 1991c).

CPO merupakan komoditas unggulan ekspor Indonesia mengingat devisa yang

didapat dan potensi pengembangannya sangat menjanjikan. Sebagai gambaran,

berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Perkebunan (DITJENBUN)

(2010), ekspor CPO tahun 1980 sebesar 0.503 juta ton senilai US$ 0.255 milyar,

meningkat menjadi 12.1 juta ton pada tahun 2006 dengan nilai US$ 4.8 milyar.

Hal ini didukung mengingat konsumsi minyak nabati dan lemak dunia tiap

tahunnya mengalami pertumbuhan sebesar 4.18 persen dan khusus CPO tiap

tahunnya tumbuh sebesar 8.07 persen. Nilai ekspor sawit pada tahun selama

kurun waktu 2005-2012 ekspor CPO setiap tahun selalu meningkat, pada tahun

2012 mengalami kenaikan mencapai US$ 17,6 milyar dengan volume 18,8 juta

ton, namun pada tahun 2013 nilai ekspor sawit mengalami penurunan dari

capaian realitas 2012.

Berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)

volume ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) tahun 2013 sebesar

19 juta ton. Berdasarkan catatan Gapki, pada bulan September ekspor CPO

mencapai 14,25 juta ton, sedangkan pada bulan Oktober mencapai 16 juta ton.

Ekspor CPO tahun 2013 ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2012
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mengalami kenaikan sebesar 15%. Kenaikan ekspor CPO ini dikarenakan stok

CPO yang masih tinggi (www.gapki.or.id).

Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit kedua terbesar setelah

Malaysia sampai pada tahun 2005. Namun di tahun 2006 hingga sekarang

Indonesia menjadi negara produsen minyak sawit nomor satu di dunia.

Kementerian Pertanian mengungkapkan selama 2010 sektor perkebunan mampu

menyumbang devisa dari kegiatan ekspor senilai US$ 22 miliar meningkat

drastis dibanding tahun 2005 yang hanya US$ 9 miliar. Volume ekspor 12

komoditas unggulan sektor perkebunan pada 2010, meningkat jika dibandingkan

pada 2005 yang masih sebesar 16 juta ton. Hal ini membuktikan bahwa subsektor

perkebunan merupakan penyumbang penerimaan devisa negara yang dapat

diandalkan. Potensi salah satu subsektor pertanian yang cukup besar adalah

perkebunan. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) sektor pertanian yaitu sebesar 23,43 persen pada tahun 2012 (BPS, 2012).

Tabel 2. Konsumsi Oil di Indonesia 2003-2013.
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bpd¹ 1,294 1,334 1,449 1,572 1,597 1,623

¹ in thousands
Sumber : BP Statistical Review of World Energy 2014

Ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia menjangkau lima benua yaitu Asia,

Afrika, Australia, Amerika dan Eropa dengan pangsa pasar utama Asia (Statistik

Kelapa Sawit Indonesia, 2011). Pada tahun 2011, negara pengimpor terbesar

minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia di Asia adalah India dan di Eropa adalah
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Belanda. Volume ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia ke India

mencapai 4,26 juta ton atau 50,54 persen dari total volume ekspor minyak kelapa

sawit (CPO) dengan nilai US$ 4,46 milyar. Sedangkan volume ekspor minyak

kelapa sawit (CPO) Indonesia ke Belanda mencapai 0,60 juta ton atau 7,16

persen dari total volume ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia dengan

nilai US$ 601,8 juta (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2012)

Tabel 3. Perkembangan Konsumsi CPO Dunia (.000 ton) 2007-2012.
Negara Tahun

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
India 5.013 6.867 6.603 6.750 7.100
China 5.223 6.118 5.760 5.950 6.650
European Union 4.960 5.504 5.422 5.100 5.600
Pakistan 1.958 1.957 2.041 2.100 3.300
Malaysia 669 1.047 1.283 1.350 1.400
Egypt 553 1.024 1.174 1.125 1.250
Bangladesh 724 700 951 1.050 1.120
USA 952 1.036 994 930 998
Iran 610 504 548 570 650
Singapore 287 328 352 475 600
Negara Lain 9.335 8.579 9.623 10.309 10.403
Total 30.335 33.664 34.751 35.709 37.971
Sumber: USDA (United States Departement of Agriculture) ,2012

Sampai saat ini India masih menempati posisi teratas sebagai importir utama

CPO di Indonesia. Berdasarkan tabel di atas komsumsi CPO terbesar di dunia

adalah India kemudian diikuti oleh China. China dan India merupakan negara

yang paling banyak menyerap CPO dunia. Selain itu negara Uni Eropa juga

termasuk konsumen besar pengkomsumsi CPO di dunia. Peningkatan jumlah

konsumsi yang tinggi juga telah mendorong pengembangan perkebunan dan

industri kelapa sawit di dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan yang semakin
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meningkat. Industri kelapa sawit di Indonesia telah tumbuh secara signifikan

dalam 40 tahun terakhir. Dalam hal ini peningkatkan produktivitas CPO diikuti

pula dengan peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit. Perkembangan

produksi minyak kelapa sawit (CPO) di Indonesia cenderung mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini sejalan dengan peningkatan luas areal

perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Tabel 4. Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit di Indonesia
2000-2013.

Tahun Luas Areal
(HA)

Produksi (Ton) Produktivitas
(Kg/Ha)

2000 4,158,079.00 7,000,507.00 2,780.07
2001 4,713,435.00 8,396,472.00 2,840.38
2002 5,067,058.00 9,622,344.00 2,909.32
2003 5,283,557.00 10,440,834.00 3,045.24
2004 5,284,723.00 10,830,389.00 2,833.00
2005 5,453,817.00 11,861,615.00 2,925.00
2006 6,594,914.00 17,350,848.00 3,498.00
2007 6,766,836.00 17,664,725.00 2,994.00
2008 7,363,847.00 17,539,788.00 3,424.00
2009 8,248,328.00 19,324,293.00 3,487.00
2010 8,385,394.00 21,958,120.00 3,596.00
2011 8,992,824.00 23,096,541.00 3,526.00
2012* 9,572,715.00 23,521,071.00 3,571.00
2013** 10,010,824.00 24,431,640.00 3,689.00

(*Angka sementara **Angka estimasi)
Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan dan BTS, 2000-2013.

Luas areal panen, produksi, dan produktivitas CPO di Indonesia tahun 2000-2013

seperti yang terlihat pada tabel di atas mengalami peningkatan yang besar. Hal

ini karena adanya intensifikasi dan ekstensifikasi kelapa sawit di Indonesia

selama periode tersebut dan pemerintah memperhatikan secara intensif terhadap

kegiatan ekspor CPO.



7

Luas lahan kelapa sawit saat ini sekitar 10.010.824,00 juta Ha di Indonesia dan

masih banyak lahan tersedia untuk pengembangan kelapa sawit. Berdasarkan

data yang dilihat dari tabel di atas budidaya perkebunan kelapa sawit di

Indonesia semakin meningkat pesat. Perkembangan luas areal perkebunan kelapa

sawit dunia semakin meningkat antara 2-13 % pertahun. Perkembangan kelapa

sawit dunia akan berdampak positif dan mendukung keberlanjutan produksi

minyak sawit mentah dunia. Seiring dengan penawaran yang akan semakin besar

dan akan mampu memenuhi permintaan industri hilir kelapa sawit di pasar global

yang terus meningkat (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013).

Prospek pasar bagi CPO cukup menjanjikan, karena permintaan dari tahun ke

tahun mengalami peningkatan yang cukup besar, tidak hanya dari dalam negeri

tetapi juga luar negeri. Dari sisi supply, Malaysia dan Indonesia merupakan dua

negara terbesar yang memasok 69,7% permintaan CPO dunia. Hingga tahun

2015 diperkirakan Indonesia akan mencapai produksi CPO sebesar 26.248 juta

ton sedangkan Malaysia sebesar 22.460 juta ton (Dirjen perkebunan 2009).

Sedangkan dari sisi demand tahun 1993 permintaan impor CPO dunia

didominasi oleh Eropa dan Amerika Serikat (AS) (48.5%) sementara impor CPO

oleh negar-negara Asia adalah 4,5 % namun, pada tahun 2008 impor CPO dunia

telah didominasi oleh negara-negara Asia dan Uni Eropa (Jan Horas Verdadi

purba, 2013).
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Gambar 1. Perkembangan Harga CPO dunia 2013-2014.
Sumber : ICDX

Ekspor CPO memiliki prospek yang sangat cerah disebabkan oleh peningkatan

kosumsi produk-produk yang berbahan baku CPO yang sejalan dengan

pertumbuhan produk diberbagai negara. Pada Tabel 5 terlihat bahwa

perkembangan harga CPO dunia tertinggi berada pada tahun 2011 yaitu

mencapai US$ 1.125,42 per barel, sedangkan untuk harga CPO domestik pada

tahun 2011 sebesar Rp 7.282,00 per kg, atau turun sebesar Rp 521,78 per kg. Hal

ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perkembangan harga dunia

dengan harga domestik.
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Tabel 5. Data Harga CPO Domestik dan Internasional, 2000-2013.
Tahun Dunia (c.i.f rotterdam and c.i.f.N.W. Europe )

b/ $/mt
Domestik

Rp/kg
2000 273,2 2.412,08
2001 282,7 2.048,90
2002 388,9 2.84-,30
2003 441,9 3.299,70
2004 471,5 3.672,30
2005 420,2 3.421,00
2006 475,2 4.171,05
2007 726,5 7.297,26
2008 946,8 7.924,26
2009 682,8 6.812,05
2010 900,8 7.803,78
2011 1.125,42 7.282,00
2012 939,83 7,223.47
2013 851,89 6.228,8

Sumber : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Direktorat Jendral
Perkebunan dan BAPEPTI, 2000-2013

Pada tabel di atas terlihat bahwa harga CPO domestik mengalami kenaikan

tertinggi di tahun 2008 yaitu sebesar Rp 7.924,26 per kg. Hal ini menunjukkan

bahwa perkembangan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia dipengaruhi

oleh harga minyak kelapa sawit (CPO), baik di pasar dalam negeri maupun luar

negeri.

Faktor utama pendorong kenaikan permintaan minyak kelapa sawit (CPO) adalah

harga yang relatif rendah dibandingkan dengan harga kompetitornya seperti

minyak kedelai, minyak biji matahari, minyak kacang tanah, minyak kapas dan

minyak lobak. Sebagian besar negara pengimpor minyak kelapa sawit (CPO),

tidak hanya memanfaatkannya sebagai bahan pangan atau bahan baku industri
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namun juga sebagai biodiesel, sumber energi alternatif minyak bumi (Abidin,

2008).

Tabel 6. Jumlah Ekspor- Impor CPO dan Kopra Indonesia, 2008-2013.
Tahun Impor Ekspor

CPO
Volume

(000 Ton)

Kelapa
Volume

(000 Ton)

CPO Volume
(000 Ton)

Kelapa
Volume (000

Ton)
2008 8,8 2,8 7,904 1,080.1
2009 21,1 3,9 11,120 992.8
2010 46,5 2,5 11,158 1,045.3
2011 23,3 1,3 10,428 1,199.8
2012 - 2,8 7,262.8 1,651.6
2013 - 1,1 6,584.7 1,425.9

Sumber: Dirjen Perkebunan, 2013.

Pada tabel di atas terlihat bahwa perkembangan ekspor kelapa di Indonesia

mengalami fluktuasi peningkatan. Pada tahun 2009 terlihat ekspor kelapa

mengalami penurunan sebesar 8,1 persen. Kemudian terus naik sampai tahun

2012 dengan kenaikan terbesar yaitu sebesar 37,7 persen. Namun selama lima

tahun terakhir ekspor kelapa Indonesia mengalami kenaikan rata-rata sebesar

8,99 persen.

Peningkatan ekspor kelapa menunjukan bahwa kelapa di Indonesia masih cukup

diperlukan oleh pasar global, hal ini dikarenakan kelapa merupakan salah satu

barang substitusi dari CPO sehingga peningkatan ekspor kelapa tersebut

memiliki kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan ekpor CPO di Indonesia.

Maka dari itu dalam penelitian ini penulis akan meneliti apa sajakah yang

menjadi faktor-faktor utama yang menentukan ekspor CPO di Indonesia seperti

harga CPO domestik dan dunia, harga domestik dan dunia dari salah satu
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substitusi dari CPO yaitu kopra karena Indonesia tidak hanya merupakan

penghasil CPO tetapi juga penghasil kopra dengan jumlah ekspor Kelapa terbesar

ke 5 dalam ekspor komoditas perkebunan di Indonesia , PDB dalam negeri dan

PDB importi yaitu PDB India yang merupakan pengimpior terbesar CPO di

Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis mencoba untuk merumuskan masalah

sebagai berikut :

1. Apakah harga CPO dalam negeri berpengaruh terhadap ekspor CPO di

Indonesia?

2. Apakah harga CPO dunia berpengaruh terhadap ekspor CPO di Indonesia

3. Apakah harga Kopra dalam negeri berpengaruh terhadap ekspor CPO di

Indonesia?

4. Apakah harga Kopra dunia berpengaruh terhadap ekspor CPO di Indonesia?

5. Apakah PDB dalam negeri berpengaruh terhadap ekspor CPO di Indonesia?

6. Apakah PDB importir negara India berpengaruh terhadap ekspor CPO di

Indonesia?

7. Apakah harga CPO dalam negeri, harga CPO dunia, harga Kopra dalam

negeri, harga Kopra dunia, PDB dalam negeri dan PDB importir secara

bersama-sama berpengaruh terhadap ekpor CPO di Indonesia?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari

penelitian ini dan manfaat dari penelitia ini  adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui harga CPO dalam negeri pengaruh terhadap ekspor CPO

di Indonesia.

2. Untuk  mengetahui harga CPO dunia memiliki pengaruh terhadap ekspor

CPO di Indonesia.

3. Untuk megetahui harga Kopra dalam negeri memiliki pengaruh terhadap

ekspor CPO di Indonesia.

4. Untuk megetahui harga Kopra dunia  memiliki pengaruh terhadap ekspor

CPO di Indonesia.

5. Untuk megetahui PDB dalam negeri memiliki pengaruh terhadap ekspor CPO

di Indonesia.

6. Untuk mengetahui PDB importir memiliki pengaruh terhadap ekspor CPO di

Indonesia.

7. Untuk mengetahui harga CPO dalam negeri, harga CPO dunia, harga Kopra

dalam negeri, harga Kopra dunia, PDB dalam negeri dan PDB importir secara

bersama-sama berpengaruh terhadap ekpor CPO di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara agraris dengan sektor pertanian yang memiliki

peranan yang sangat penting dalam perekenomian di Indonesia, sebagai
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penyumbang devisa negara yang dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk

Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar dari pertanian yang terdiri dari

subsector tanaman bahan makanan, perkebunan, perternakan, kehutan dan

perikanan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat nilai total ekpor

pada tahun 2013 mengalami kenaikan 2,39 persen dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Kenaikan ini dipicu antara lain naiknya nilai dan volume ekpor non

migas khususnya barang-barang pertanian seperti CPO, kopra dan lain-lain.

Peningkatan ekspor ini juga diikuti oleh peningkatan harga-harga komoditi

barang-barang di pasar internasional dan beberapa faktor lainnya. Harga minyak

mentah CPO mengalami kenaikan berkisar 880 dolar AS per ton di tahun 2013,

meningkat dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 859 dolar AS per ton.

Kemudian harga kopra juga mengalami kenaikan yang semula pada harga 654

dolar AS perton menjadi 663 dolar AS per ton.

Perdagangan intemasional dianggap sebagai suatu akibat dari adanya interaksi

antara permintaan dan penawaran yang bersaing. Permintaan (demand) dan

penawaran (supply) akan tampak dalam bentuk yang sudah dikenal serta

menipakan suatu interaksi dan kemungkinan  produksi dan preferensi konsumen.

Suatu Negara akan mengekspor komoditas yang dihasilkan lebih murah dan

mengimpor komoditas yang dihasilkan lebih mahal dalam penggunaan sumber

daya (Linder dan Kindleberger, 1995).

Permintaan selalu berhubungan dengan pembeli, sedangkan penawaran

berhubungan dengan penjual. Apabila antara penjual dan pembeli berinteraksi,
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maka terjadilah kegiatan jual beli. Pada saat terjadi kegiatan jual beli di pasar,

antara penjual dan pembeli akan melakukan tawar-menawar untuk mencapai

kesepakatan harga. Pembeli selalu menginginkan harga yang murah, agar dengan

uang yang dimilikinya dapat memperoleh barang yang banyak. Sebaliknya,

penjual menginginkan harga tinggi, dengan harapan ia dapat memperoleh

keuntungan yang banyak. Perbedaan itulah yang dapat menimbulkan tawar-

menawar harga. Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak disebut harga

pasar. Pada harga tersebut jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah

barang yang diminta. Dengan demikian harga pasar disebut juga harga

keseimbangan (ekuilibrium).

Gambar 2.Model Kerangka Pemikiran Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia.

Ekspor Crude Palm Oil
(CPO)

Harga CPO Dunia

Harga CPO Domestik

Harga Kopra Dunia

Harga Kopra Domestik

PDB Indonesia

PDB Importir (India)
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E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu teori atau pendapat sementara dan pedoman serta

arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait. Dengan

kata lain hipotesis adalah kesimpulan yang belum final dalam arti masih harus

dibuktikan atau diuji kebenarannya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Harga CPO dalam negeri berpengaruh negatif terhadap ekspor CPO di

Indonesia.

2. Harga CPO dunia berpengaruh positif terhadap ekspor CPO di Indonesia.

3. Harga Kopra dalam negeri berpengaruh positif terhadap ekspor CPO di

Indonesia.

4. Harga Kopra dunia berpengaruh negatif terhadap ekspor CPO di Indonesia.

5. PDB dalam negeri berpengaruh positif terhadap ekspor CPO di Indonesia.

6. PDB Importir berpengaruh positif terhadap ekspor CPO di Indonesia.

7. Harga CPO dalam negeri, harga CPO dunia, harga Kopra dalam negeri, harga

Kopra dunia, PDB dalam negeri dan PDB importir berpengaruh signifikan

terhadap ekpor CPO.

F. Sistematika Penulisan

Bab I :Merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah

pada Crude Palm Oil yang terjadi saat ini, kemudian identifikasi

masalah dan permasalahan yang menjadi tujuan utama dari penelitian

ini, menjelaskan tujuan dari penelitian, kerangka pemikiran, dengan
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hipotesis sebagai pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam

penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait dan

penjelasan sistematika dari penelitian ini.

Bab II :Di dalam bab II tinjauan pustaka ini dibahas tentang Kajian Teoritis,

kajian tentang suatu masalah berdasarkan teori-teori yang ada , Kajian

Pustaka dan, tinjauaan suatu penelitian yang telah di lakukan

sebelumnya (tinjauan emperik), yang berkaitan dengan ekspor Crude

palm oil dan variabel-variabel laninya yang terkait.

Bab III :Pada bab III mendeskripsikan tentang tahapan penelitian yang akan

di lakukan dalam penelitian, sumber-sumber data yang di peroleh ,

batasan-batasan variabel yang di gunakan, alat analisis yang di

gunakan sebagai penelitian serta pengujian hipotesis.

Bab IV :Menjelaskan tentang hasil penelitian yang kemundian di bahas

berdasarkan kerangka teori-teori yang telah di uraikan pada bab II.

Bab V :Pada bab V menjelaskan tentang jawaban dari permasalahan yang

telah di uraikan pada bab sebelumnya yang kemudian diambil

kesimpulan dan mejelaskan tentang saran-saran yang dapat dijadikan

sebagai acuan dalam mengambil kebijakan, khususnya dalam bidang

ekspor pertanian.

Daftar Pustaka

Lampiran


