
V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis uji dan pembahasan data tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi ekspor CPO di Indonesia, maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang meliputi harga CPO dalam negeri, harga CPO dunia, harga kopra

dalam negeri, harga kopra dunia, PDB Indonesia dan PDB importir (India) memiliki

pengaruh terhadap ekspor CPO di Indonesia. Berdasarkan hasil koefisien regresi

masing-masing variabel dapat diuraikan bahwa variabel X1 (harga CPO dalam negeri)

sebesar -0.048999, variable X2 (harga CPO dunia) sebesar 0.221489, variabel X3

(harga kopra dalam negeri) sebesar 0.146974, variabel X4 (harga kopra dunia) sebesar

-0.175951, variabel X5 (PBD Indonesia) sebesar 0.812874 dan X6 (PDB India) sebesar

0.110340.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel harga CPO dunia,

harga Kopra dalam negeri, PDB Indonesia dan PDB India berpengaruh positif

terhadap ekspor CPO di Indonesia, sedangkan variable harga CPO dalam negeri dan

harga Kopra dunia memiliki pengaruh negatif terhadap ekspor CPO di Indonesia.
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B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah Indonesia dapat membuat kebijakan untuk lebih lagi

mendorong peningkatan ekspor khususnya pada industri kelapa sawit yang

merupakan perindustrian terbesar di Indonesia, seperti hasil penelitian ini

disimpulkan bahwa variabel harga PDB Indonesia mempunyai pengaruh positif

dan peningkatan 1 persen PDB Indonesia, dengan asumsi citeris paribus maka

akan kenaikan ekspor CPO sebesar 0,81 persen. Jadi ketika PDB indonesia

mengalami peningkatan maka diharapkan pemerintah dapat membiayai

pembangunan secara intensifikasi dan ekstensifikasi pada perindustrian kelapa

sawit di indonesia dalam menekan produksi yang lebih tinggi, dan promosi ekspor

sebagai pendorong ekspor CPO itu sendiri.

2. Namun tidak hanya lebih meningkatkan ekspor minyak mentahnya saja seperti

CPO , tetapi juga dapat meningkatkan ekspor produk industri hilir yang

merupakan bahan olahan CPO seperti minyak goreng kemasan, margarin,

kosmetik ataupun  barang dari substitusi CPO itu sendiri dan lain-lain, dan

mengurangi impor produk jadi CPO tetapi menambah produksi hasil olahan CPO

itu sendiri di dalam negeri, selain itu juga memperluas tujuan negara ekspor .


