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ABSTRACT 

 

COMPETITIVENESS AND FACTORS AFFECTING INDONESIA’S 

REFINERY PALM OIL (RPO) EXPORTS TO TEN DESTINATION 

COUNTRIES 

 

By 

Eka Cahya Ningsih 

The objectives of this study is to analyze the competitiveness of Indonesia 

refinery palm oil export to ten destination countries and to investigate factors 

affecting export volumes of Indonesia refinery palm oil. Two analysis conducted 

used Revealed Comparative Advantage (RCA) and panel data regression. The 

result indicates that Indonesia refinery palm oil has a high comparative advantage 

in China, India, Pakistan, Bangladesh, Egypt, Russian Federation, USA, 

Netherlands, Ukraine, and South Africa. The panel data regression estimation 

showed that GDP was statistically significant and had positive effect to refinery 

palm oil export volumes but the price of refinery palm oil had effect negative. 
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ABSTRAK 

 

DAYA SAING DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME 

EKSPOR REFINERY PALM OIL (RPO) INDONESIA DI SEPULUH 

NEGARA TUJUAN UTAMA 

 

Oleh 

Eka Cahya Ningsih 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing ekspor RPO Indonesia ke 

sepuluh negara tujuan dan faktor yang mempengaruhi volume ekspor RPO 

Indonesia. Dua metode analisis yang digunakan yaitu Revealed Comparative 

Advantage (RCA) dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

RPO Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang tinggi di China, India, 

Pakistan, Banglades, Mesir, USA, Federasi Rusia, Belanda, Ukraina, dan Afrika 

Selatan. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa GDP signifikan secara 

statistik dan berpengaruh positif terhadap volume ekspor RPO Indonesia, 

sedangkan harga RPO memiliki pengaruh yang negatif. 

 

Kata kunci: Daya Saing, GDP, Harga, Regresi Data Panel, RCA 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perdagangan internasional merupakan aktivitas yang dilakukan oleh penduduk 

suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. 

Penduduk yang dimaksud adalah individu dengan individu, antara individu 

dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan negara 

lain. Adanya keterbatasan yang dimiliki setiap negara, mulai dari keterbatasan 

mengelola sumber daya alam, hingga keterbatasan sumber daya manusia dan 

teknologi mengharuskan setiap negara untuk melakukan perdagangan 

internasional sehingga setiap negara saling melengkapi kebutuhan. Perdagangan 

internasional juga dianggap sebagai salah satu faktor utama untuk meningkatkan 

Gross Domestic Product (GDP) (Ekananda, 2015). 

Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan kegiatan perdagangan 

internasioanal untuk meningkatkan GDP, salah satunya yaitu dengan jalan 

mengekspor hasil-hasil pertanian. Perkebunan merupakan salah satu subsektor 

yang mempunyai peran penting dalam sektor pertanian, baik dari sisi sumbangan 

ekonomi nasional, ekspor maupun penyerapan tenaga kerja karena subsektor 

perkebunan merupakan subsektor yang memiliki konstribusi GDP paling besar 

diantara komoditas pertanian lainnya.  
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Tabel 1 Perkembangan Gross Domestic Product Indonesia Sektor Pertanian Atas 

Dasar Harga Konstan 2010 (Triliun Rupiah), 2009-2017 
Lapangan 

Usaha 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pertanian, 

Kehutanan, 

Perikanan 

928,2 956,1 993,8 1.039,4 1.083,1 1,129,0 1,171,4 1,210,7 1,256,8 

1. Pertanian, 

Peternakan,  

Perburuan, & 

Jasa Pertanian 

736,5 754,4 780,5 816,3 847,7 880,3 906,8 936,3 968,3 

a. Tanaman 

Pangan 249,2 253,3 250,7 263,0 268,2 268,4 280,0 287,2 293,1 

b.  Hortikultura 

 

110,3 120,0 120,0 118,2 124,3 127,1 130,8 134,8 

c. Perkebunan 259,1 268,2 281,4 301,0 319,5 338,5 345,1 357,1 373,0 

d. Peternakan 103,9 108,3 113,6 119,2 125,3 132,2 136,9 142,9 148,4 

e. Jasa Pertanian 

dan Perburuan 

 

14,1 14,6 15,5 16,4 16,9 17,5 18,1 18,8 

2. Kehutanan 

dan Penebangan 

Kayu 

56,7 58,1 58,7 58,8 59,2 59,5 60,6 59,8 61,2 

3. Perikanan 135,3 143,5 154,5 164,2 176,1 189,0 204,0 214,5 227,2 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2018) 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018) dalam kurun waktu sembilan tahun 

terakhir (2009-2017), dapat dilihat bahwa perkebunan merupakan subsektor yang 

memiliki jumlah GDP yang paling tinggi. Tabel 1 memperlihatkan bahwa GDP 

subsektor perkebunan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana GDP 

subsektor ini pada tahun 2009 sebesar Rp.259,1 triliun dan pada tahun 2017 

mencapai angka Rp.373,0 triliun. GDP subsektor perkebunan ini memiliki rata-

rata pertumbuhan mencapai 4,46 persen setiap tahun selama periode 2009-2017. 

Salah satu komoditas ekspor unggulan dari subsektor perkebunan adalah kelapa 

sawit. Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai ekspor subsektor 

perkebunan selama sembilan tahun paling besar ditepati oleh komoditas kelapa 

sawit dengan rata-rata nilai mencapai US$17.690.223,60. Oleh sebab itu, kelapa 

sawit menjadi komoditas yang stategis untuk terus dikembangkan. Hal ini 
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dikarenakan kondisi agronomi Indonesia yang sesuai untuk budidaya kelapa sawit 

merupakan faktor  pendukung yang dimiliki Indonesia. 

Tabel 2 Rata-rata Nilai Ekspor Komoditas Subsektor Perkebunan Indonesia Tahun 

2009-2017 (US$) 

Komoditas Perkebunan Rata-rata Nilai Ekspor Tahun 2009-2017 

Kelapa 1.055.063,0 

Karet 6.063.319,1 

Kelapa Sawit 17.690.223,6 

Kopi 1.059.607,8 

Teh 146.432,2 

Lada 322.157,1 

Tembakau 326.291,8 

Kakao 1.285.067,3 

Cengkeh 26.150,5 

Kapas 44.816,8 

Gula Tebu 65.086,1 

Pinang 205.362,4 

Lainnya 1.596.454,8 

Sumber: Kementrian Pertanian (2018) 

Berdasarkan data UN Comtrade (2018), pada tahun 2017 ekspor minyak kelapa 

sawit Indonesia (Crude Palm Oil dan Refinery Palm Oil) mencapai 22,8 juta ton. 

Tingginya ekspor minyak kelapa sawit tersebut menempatkan Indonesia sebagai 

eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Malaysia menempati posisi kedua 

sebagai eksportir minyak kelapa sawit terbesar dengan volume 9,9 juta ton. 

Indonesia dan Malaysia adalah eksportir utama minyak kelapa sawit dunia dengan 

volume lebih dari 32,7 juta ton.  

Indonesia dapat menjadi negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia 

karena sedikitnya produk turunan Crude Palm Oil  (CPO) yang dapat diolah 

dalam negeri, Indonesia hanya mampu mengolah CPO menjadi produk turunan 

sebesar 59,66 persen dan mengekspor 40,34 persen dalam bentuk mentah. 

Kemampuan mengolah CPO Indonesia masih berada jauh di bawah Malaysia 

yang mengekspor CPO hanya sebesar 17,5 persen dan mengekspor 82,5 persen 
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CPO yang telah diolah menjadi berbagai produk (Prasetyo, Marwati, dan Darsono 

2017). Ekspor CPO yang lebih besar daripada turunannya menunjukkan bahwa 

Indonesia telah banyak kehilangan potensi nilai tambah dari hasil industri 

pengolahan kelapa sawit. 

Sejalan dengan tujuan pengembangan kelapa sawit sebagai komoditas ekspor 

unggulan, pemerintah mulai mengembangkan industri hilir kelapa sawit dengan 

menetapkan bea keluar bagi CPO hingga 25 persen melalui Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 94/PMK.011/2007 yang diberlakukan sejak September 2007. 

Peraturan ini bertujuan untuk menumbuhkan industri pengolahan di dalam negeri 

yang akan  meningkatkan ekspor produk olahan yang berdaya saing (Kusuma, 

2015) 

Indonesian Palm Oil Association juga mengungkapkan, pemerintah telah 

menyiapkan regulasi pembatasan ekspor produk sawit secara bertahap. 

Pemerintah membatasi jumlah ekspor produk CPO sebesar 30 persen pada tahun 

2015, kemudian secara bertahap hingga 50 persen pada 2020. Dampak dari 

kebijakan tersebut adalah ekspor tertinggi produk kelapa sawit Indonesia pelan-

pelan bergeser dari CPO ke produk olahannya yang disebut  Refinery Palm Oil 

(RPO). 

UN Comtrade mendeskripsikan RPO sebagai minyak kelapa sawit, selain minyak 

mentah dan fraksi-fraksinya tetapi tidak dimodifikasi secara kimia. RPO 

diperdagangkan di pasar internasional dengan kode HS 151190. RPO merupakan 

produk yang telah melalui proses penyulingan, penjernihan dan menghilangkan 

bau sehingga mendapatkan produk yang lebih berkualitas. Proses ini dilakukan 
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dengan cara menghilangkan asam lemak bebas (FFA) dari minyak, memberikan 

warna yang seragam dengan menghilangkan pigmen pewarna, dan penyulingan 

dapat menghilangkan bau yang tidak menyenangkan dari minyak dengan 

menghilangkan zat berbahaya (Jonathan, 2016). 

Proses penyulingan, penjernihan, dan penghilangan bau, menghasilkan RPO 

dalam bentuk padat (stearin) dan bentuk cair (olein). RPO itu sendiri terdiri dari 

beberapa produk yaitu Palm Olein, Palm Stearin, dan Palm Fatty Acid Distillate 

(PFAD). Palm Olein yaitu fraksi cair yang banyak digunakan untuk pembuatan 

minyak goreng, Palm Stearin sangat baik digunakan sebagai kompenen lemak 

padat alami bagi produk kue, roti, dan margarin. Sedangkan Palm Fatty Acid 

Distillate (PFAD) banyak digunakan sebagai bahan dalam industri pakan ternak, 

bahan pembuatan sabun, dan juga bisa digunakan sebagai bahan baku industri 

olekimia dan biofel (www.bakriesumatra.com). 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 

Gambar 1  Perkembangan volume ekspor RPO Indonesia tahun 2009-2017 
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Kinerja ekspor RPO Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan 

prospek yang baik. Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa dalam jangka waktu 

sembilan tahun trend volume ekspor RPO mengalami peningkatan. Ekspor RPO 

pada tahun 2009–2017 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 40,8 persen. 

Menurut BPS (2018) Ekspor RPO pada tahun 2009 hanya mencapai 39,19 persen 

dari total ekspor minyak kelapa sawit Indonesia yaitu sebesar 7,3 juta ton, namun 

pada tahun 2017 ekspor RPO meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 

2009 menjadi 69,75 persen dari total ekspor minyak kelapa sawit Indonesia yaitu 

sebesar 20,3 juta ton. 

 
Sumber :Badan Pusat Statistik (2018) 

Gambar 2 Perkembangan Total Nilai Ekspor RPO Indonesia Tahun 2009-2017 

(Milyar US$) 

Berdasarkan informasi pada Gambar 2, dapat dilihat bahwa nilai ekspor RPO 

Indonesia juga cenderung mengalami peningkatan. Walaupun di tahun 2013 dan 

2015 terjadi penurunan sebesar 0,1 persen dan 0,17 persen, nilai ekspor RPO 

Indonesia mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 16 persen per tahun. Rata-

rata pertumbuhan nilai ekspor RPO yang positif tersebut diharapkan dapat 

memberikan konstribusi terhadap penerimaan negara.  
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Terlihat bahwa prospek komoditas RPO sangat cerah mengingat permintaan yang 

menunjukkan rata-rata peningkatan. Hal ini akibat dari pertambahan alami, seperti 

kenaikan pertambahan penduduk yang otomatis akan meningkatkan permintaan 

minyak goreng, berkembangnya industri hilir dan yang terakhir yang cukup 

mempengaruhi permintaan RPO dunia yaitu pengembangan energi alternatif 

pengganti minyak bumi (Sari, 2008). Indonesia sebagai negara produsen RPO 

dunia sebaiknya mempertahankan posisi mengingat persaingan yang ketat antara 

negara produsen RPO lain khususnya Malaysia, dengan harapan ekspor komoditas 

RPO Indonesia lebih berdaya saing di pasar internasional 

Daya saing merupakan kemampuan suatu komoditas untuk memasuki dan 

bertahan dalam pasar luar negeri yang salah satunya diukur dari keunggulan 

komparatif. Jika suatu produk mempunyai daya saing, maka produk tersebut 

banyak diminati konsumen. Suatu negara akan berusaha untuk meningkatkan daya 

saing produk, barang dan jasa agar dapat masuk dan mempertahankan produk, 

barang dan jasa negara tersebut di pasar internasional (Tambunan 2003).  

Analisis daya saing RPO telah dilakukan oleh beberapa peneliti, salah satunya 

adalah Kusuma (2015). Kusuma (2015) mengungkapkan bahwa pertumbuhan 

daya saing RPO Indonesia di dunia sejak tahun 2000 sampai 2013 cenderung 

berfluktuasi. Namun, trend pertumbuhannya memperlihatkan peningkatan. RPO 

Indonesia mengalami peningkatan sebesar 8,47 persen per tahun, hal ini 

mengindikasikan bahwa industri hilir kelapa sawit Indonesia terus mengalami 

perkembangan yang signifikan. Indonesia perlu mempertimbangkan fokus pada 

komoditas RPO agar nilai tambah dari RPO dapat diambil oleh Indonesia.  Nilai 

tambah tersebut akan meningkatkan harga dan margin yang diperoleh dari RPO. 
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Negara-negara yang berada di kawasan Asia, afrika, Amerika, dan Eropa 

merupakan negara-negara yang sangat potensial untuk menjadi negara tujuan 

utama ekspor RPO Indonesia, karena hampir 99 persen pasar ekspor RPO 

Indonesia berada pada empat kawasan tersebut.  Sepuluh negara tujuan ekspor 

utama RPO Indonesia adalah China, India, Pakistan, Banglades, Mesir, Federasi 

Rusia, USA, Ukraina, Belanda dan Afrika Selatan. Sepuluh negara tersebut 

merupakan negara-negara dengan rata-rata volume ekspor tertinggi RPO 

Indonesia diatas 200 juta kilogram dari periode 2009-2017. 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (2018) 

Gambar 3 Perkembangan Volume Ekspor RPO Indonesia di Negara Tujuan 

Utama Ekspor Tahun 2009-2017  

 

Berdasarkan data BPS (2018) pada Gambar 3, volume ekspor RPO Indonesia 

paling tinggi ke negara China yaitu pada tahun 2017 mencapai 3,1 juta ton, India 

menepati posisi kedua dengan volume ekspor RPO Indonesia tertinggi, pada tahun 

2017 mencapai 2,1 juta ton, Pakistan 2,1 juta ton, Banglades 1,2 juta ton, Mesir 
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Afrika selatan sebagai negara dengan volume ekspor tertinggi RPO Indonesia. 
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Tingginya volume ekspor RPO Indonesia ke sepuluh negara tujuan 

menggambarkan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk terus mengekspor 

produk RPO Indonesia ke negara China, India, Pakistan, Banglades, Mesir, 

Federasi Rusia, USA, Ukraina, Belanda dan Afrika Selatan.  

Gambar 3 menunjukkan bahwa volume ekspor RPO indonesia mengalami 

fluktuasi di setiap tahunnya. Kenaikan dan penurunan volume ekspor RPO ini 

terjadi pada semua negara tujuan utama ekspor RPO Indonesia. Namun pada 

tahun 2017, kinerja ekspor RPO Indonesia menunjukkan trend yang positif, hal ini 

terlihat dari peningkatan volume ekspor RPO yang terjadi di seluruh negara tujuan 

utama ekspor RPO Indonesia. 

Sepuluh negara tujuan ekspor RPO Indonesia ini memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda dan dalam melakukan perdagangan internasional, ekspor produk 

RPO ini memiliki faktor-faktor yang berpengaruh terhadap besar kecilnya volume 

ekspor RPO Indonesia ke negara tujuan. Faktor tersebut diantaranya GDP riil per 

kapita negara tujuan ekspor, harga riil RPO Indonesia di negara tujuan ekspor, dan 

harga riil komoditas subtitusi RPO Indonesia. 

Ekspor salah satunya dapat dipengaruhi oleh pendapatan negara mitra dagang, 

pendapatan suatu negara dapat dilihat dari GDP per kapitanya. Ketika GDP per 

kapita suatu negara meningkat, maka daya beli negara tersebut akan meningkat, 

dan pada saat yang bersamaan permintaan penduduk di negara tersebut atas 

sebuah komoditas pun meningkat. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya 

ekspor suatu komoditas dari negara mitra dagangnya (Mankiw, 2006). Hasil 

penelitian Maulana dan Kartiasih (2017) menyebutkan bahwa, GDP riil per kapita 
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negara tujuan ekspor berpengaruh positif signifikan terhadap ekspor, karena 

dengan meningkatnya GDP riil per kapita suatu negara, maka negara tersebut 

akan meningkatkan konsumsinya. 

Selain GDP per kapita, faktor lain yang mempengaruhi ekspor RPO Indonesia 

adalah harga RPO Indonesia di sepuluh negara tujuan. Maulana dan Kartiasih 

(2017) mengungkapkan, harga ekspor di negara tujuan negatif dan signifikan pada 

taraf 5 persen. Pengaruh negatif dari harga menunjukkan bahwa meningkatnya 

harga riil ekspor merupakan hambatan bagi volume ekspor Indonesia ke negara 

tujuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pindyck dan Rubenfield (2009), semakin 

tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang 

tersebut, ceteris paribus. Hal ini dikarenakan konsumen akan lebih memilih 

produk sejenis yang harganya lebih murah. 

Ekspor RPO Indonesia juga dipengaruhi oleh harga barang subtitusinya. Menurut 

Mankiw (2012), barang substitusi adalah pasangan barang yang jika salah satu 

mengalami penurunan harga maka menyebabkan suatu permintaan barang yang 

lain akan menurun. Begitu juga dengan produk RPO yang merupakan minyak 

nabati, namun sumber minyak nabati tidak hanya berasal dari RPO. Sukmaya 

(2017) mengungkapkan, minyak kelapa (copra) menjadi salah satu alternatif 

penghasil minyak nabati yang ramah lingkungan. Hampir sama dengan RPO, 

produk minyak kelapa (copra) digunakan sebagai bahan baku industri farmasi, 

kosmetik, biofel, serta bahan baku untuk industri pangan.  

Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan dari subsektor 

perkebunan, meskipun menjadi eksportir terbesar dunia, komoditas kelapa sawit 
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Indonesia tetap menghadapi berbagai masalah kompleks. Salah satunya adalah 

komoditas kelapa sawit yang diekspor sebagian besar masih dalam bentuk minyak 

kelapa sawit mentah, menunjukkan bahwa Indonesia telah banyak kehilangan 

potensi nilai tambah. Pemerintah mulai menetapkan bea keluar bagi CPO hingga 

25 persen melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.011/2007. 

Dampaknya, sektor hilir kelapa sawit menjadi berkembang, sehingga ekspor 

tertinggi produk kelapa sawit pelan-pelan bergeser ke produk olahannya yang 

disebut RPO. 

Pengukuran tingkat daya saing ekspor RPO Indonesia terhadap pesaing perlu 

dilakukan karena adanya perubahan pada komposisi produk kelapa sawit . Hal ini 

guna melihat posisi ekspor dari komoditas RPO Indonesia di pasar internasional 

khususnya sepuluh negara tujuan utama. Daya saing komoditas RPO Indonesia di 

pasar internasional dapat menguat ataupun melemah tergantung pada 

perkembangan volume ekspor komoditas RPO. Ada beberapa faktor yang diduga 

mempengaruhi perkembangan ekspor RPO Indonesia, sehingga perlu juga 

dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor 

RPO Indonesia di sepuluh negara tujuan utama pada tahun 2009-2017. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah :   

1. Bagaimana tingkat daya saing RPO Indonesia di sepuluh negara tujuan utama? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi ekspor RPO Indonesia terhadap 

sepuluh negara tujuan utama? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pertanyaan penelitian, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui tingkat daya saing RPO Indonesia di sepuluh negara tujuan 

utama. 

2.  Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi ekspor RPO Indonesia di  

sepuluh negara tujuan utama. 

C. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian mengenai daya saing dan faktor yang mempengaruhi ekspor 

RPO Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah 

pengetahuan mengenai daya saing dan faktor yang mempengaruhi ekspor RPO 

Indonesia di sepuluh negara tujuan utama. 

2. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan 

dalam penelitian-penelitian selanjutnya.  
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II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Teoritis  

1. Teori Perdagangan Internasional 

Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai aktivitas perdagangan yang 

dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar 

kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud merupakan individu dengan 

individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu 

negara dengan pemerintah negara lain. Beberapa negara, perdagangan 

internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan Gross 

Domestic Product (Ekananda, 2015). Perdagangan internasional terjadi ketika 

suatu negara mengalami kelebihan penawaran, sedangkan negara lain mengalami 

kelebihan permintaan (Salvatore, 2014).  

Menurut Ekananda (2015), tujuan pokok yang menjadi penyebab terjadinya 

perdagangan internasional adalah keuntungan masing-masing negara 

dibandingkan dengan negara lain. Keuntungan ini dinamakan keuntungan 

absolut/mutlak suatu negara dengan negara lain. Namun, dalam praktiknya tidak 

semua negara mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi suatu barang. 

Ada negara-negara yang mampu menghasilkan berbagai macam barang dengan 

biaya yang lebih murah daripada negara lain, dan ada pula negara-negara yang 

biaya produksi berbagai barangnya itu lebih mahal dari pada negara lain untuk 
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barang yang sama. Negara-negara yang lebih mahal biaya produksinya tidak 

mungkin berdagang karena tidak akan mampu bersaing. Namun ternyata, negara-

negara ini pun masih menguntungkan juga untuk berdagang. Terdapat faktor yang 

menyebabkan terjadinya perdagangan meskipun biaya produksi barang yang sama 

di negara lain lebih tinggi. Faktor yang mendorong suatu negara melakukan 

perdagangan internasional diantaranya sebagai berikut: 

1. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan keterampilan, ilmu pengetahuan 

dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. 

2. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk 

menjual produk tersebut. 

3. Adanya perbedaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan 

jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan 

adanya keterbatasan produksi. 

4. Adanya keberagaman selera terhadap suatu barang yang dihasilkan pada 

negara lain sehingga terbentuk transaksi perdagangan untuk memenuhi 

kebutuhan ini. 

5. Untuk meenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri yang dapat diberikan 

dan ditawarkan oleh negara lain. 

6. Untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara dari 

perdagangan. 

7. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara 

lain sebagai konsekuensi adanya era globalisasi sehingga tidak satu negara 

pun di dunia dapat hidup sendiri. 
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Adam Smith berpendapat, ketika satu negara lebih efisien dari pada yang lain 

dalam produksi satu komoditas tetapi kurang efisien daripada negara lain dalam 

memproduksi komoditas yang kedua, kedua negara dapat mendapatkan manfaat 

dengan masing-masing mengkhususkan diri dalam memproduksi komoditas yang 

memiliki keunggulan absolut dan bertukar hasil dengan negara lain untuk 

komoditas yang memiliki kelemahan absolut, dengan proses ini sumber daya 

digunakan dengan cara yang paling efisien dan hasil dari kedua komoditas akan 

naik (Salvatore, 2014). 

Teori Heckscher dan Ohlin (H-O) menyatakan bahwa suatu negara akan 

mengekspor komoditas yang produksinya memerlukan penggunaan intensif faktor 

produksi negara yang jumlahnya relatif berlimpah dan murah, dan mengimpor 

komoditas yang produksinya memerlukan penggunaan intensif faktor produksi 

negara yang jumlahnya relatif langka dan harganya mahal (Salvatore, 2014). 

Singkatnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau 

murah dalam memproduksi akan melakukan spesialisasi kemudian mengekspor 

barangnya dan sebaliknya (Ekananda, 2015).  

Teori H-O mendalihkan bahwa perbedaan relatif dalam kelimpahan dan faktor 

produksi merupakan penyebab perbedaan harga komoditas relatif antara dua 

negara sebelum terjadi perdagangan. Perbedaan harga komoditas didua negara 

merupakan penyebab langsung terjadinya perdagangan. Hal ini dapat dilihat pada 

Gambar 4 yang menunjukkan proses terciptanya harga relatif komoditas dalam 

kondisi ekuilibrium dengan adanya perdagangan internasional yang ditinjau dari 

analisis keseimbangan parsial. 
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Sumber: Salvatore, 2014 

Gambar 4 Keseimbangan Perdagangan Internasional 

 

Gambar 4 menunjukkan bagaimana kondisi ekuilibrium-relatif dalam 

perdagangan ditentukan oleh analisis ekuilibrium parsial. Kurva DX dan SX dalam 

panel A dan C dari Gambar 4 mengacu pada kurva permintaan dan penawaran 

untuk komoditas X masing-masing di Negara 1 dan Negara 2. Sumbu vertikal 

dalam ketiga panel Gambar 4 mengukur harga relatif komoditas X (yaitu, Px/Py, 

atau jumlah komoditas Y yang harus diserahkan suatu negara untuk memproduksi 

satu unit tambahan X). Sumbu horizontal mengukur jumlah komoditas X. 

Panel A dari Gambar 4 menunjukkan bahwa tanpa adanya perdagangan, Negara 1 

memproduksi dan mengonsumsi dititik A dengan harga relatif X pada P1, 

sedangankan Negara 2 memproduksi dan mengonsumsi dititik A’ pada P3. 

Dengan pembukaan perdagangan, harga relatif X akan berada di antara P1 dan P3 

jika kedua negara berskala besar. Dengan harga di atas P1, Negara 1 akan 

memasok (menghasilkan) komoditas X lebih dari yang diminta (dikonsumsi) 
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komoditas X daripada yag diproduksi atau dipasok dari dalam negeri dan akan 

mengimpor selisih atau kelebihan permintaan. 

Secara khusus, panel A menunjukkan bahwa pada P1, kuantitas yang ditawarkan 

komoditas X (QSX) sama dengan kuantitas yang diminta dari komoditas X (QDX) 

di Negara 1, sehingga tidak ada ekspor komoditas X dari Negara 1. Hal ini 

ditunjukkan titik A* pada kurva S (kurva penawaran ekspor Negara 1) di panel B. 

Panel A juga menunjukkan bahwa pada P2, kelebihan BE dari QSX atas QDX 

merupakan jumlah komoditas X yang akan diekspor Negara 1 pada P2. Ini sama 

dengan B*E* di panel B dan mendefinisikan titik E* pada kurva S Negara 1 

dalam ekspor komoditas X. 

Panel C pada Gambar 4 menunjukkan bahwa pada P3, QDX = QSX (titik A’) 

sehingga Negara 2 tidak menuntut impor komoditas X. Ini ditunjukkan titik A” 

pada kurva permintaan Negara 2 untuk impor komoditas X (D) dalam panel B. 

Panel C juga menunjukkan bahwa pada P2, kelebihan B’E’ atas QDX terhadap 

QSX merupakan jumlah komoditas X yang akan diimpor Negara 2 di P2. Ini sama 

dengan B*E* di panel B dan menetapkan titik E* pada kurva D Negara 2 dalam 

impor komoditas X. 

Pada P2, kuantitas impor komoditas X yang diminta oleh Negara 2 (B’E’ di panel 

C) sama dengan jumlah ekspor komoditas X yang dipasok oleh Negara 1 (BE di 

panel A). Hal ini ditunjukkan oleh perpotongan kurva D dan S untuk perdagangan 

dalam komoditas X di panel B. Dengan demikian, P2 adalah harga komoditas 

ekuilibrium-relatif X dalam perdagangan. Dari panel B kita juga dapat melihat 

bahwa PX/PY > P2, jumlah ekspor komoditas X yang disediakan melebihi jumlah 

impor yang diminta, sehingga harga relatif X (PX/PY) akan jatuh ke P2. Di sisi 
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lain, pada PX/PY< P2, jumlah impor komoditas X yang diminta melebihi kuantitas 

ekspor disediakan, dan PX/PY akan naik ke P2 (Salvatore, 2014). 

Perdagangan merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi 

di setiap negara karena perdagangan akan memperbesar kapasitas konsumsi suatu 

negara dan akan meningkatkan output dunia. Perdagangan juga cenderung 

meningkatkan pemerataan atas distribusi pendapatan dan kesejahteraan dalam 

lingkup domestik ataupun internasional. Perdagangan dapat membantu semua 

negara dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan mereka melalui promosi 

serta pengutamaan sektor-sektor ekonomi yang mengandung keunggulan 

komparatif. Jika perdagangan dunia yang bebas benar-benar tercipta, maka harga 

dan biaya-biaya produksi internasional akan mampu berfungsi sebagai suatu 

determinan pokok mengenai seberapa negara harus berdagang dalam rangka 

memaksimalkan kesejahteraan nasionalnya (Todaro, 2008). 

Menurut Ekananda (2015), Adanya perdagangan internasional juga membawa 

dampak yang cukup luas bagi perekonomian suatu negara, beberapa dampak 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Mempererat persahabatan antarbangsa. Perdagangan antarnegara membuat 

tiap negara mempunyai rasa saling membutuhkan dan rasa perlunya 

persahabatan. 

2. Menambah kemakmuran negara. Perdagangan internasional dapat menaikkan 

pendapatan negara masing-masing. Terjadi karena negara yang kelebihan 

suatu barang dapat menjualnya ke negara lain, dan negara yang kekurangan 

barang dapat membelinya dari negara yang kelebihan. Meningkatkan 

pendapatan negara dapat meningkatkan kemakmuran negara. 
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3. Menambah kesempatan kerja. Dengan adanya perdagangan antarnegara, 

negara pengekspor dapat menambah jumlah produksi untuk konsumsi luar 

negeri. Naiknya tingkat produksi ini akan memperluas kesempatan kerja. 

4. Mendorong kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Perdagangan 

internasioanal mendorong para produsen untuk meningkatkan mutu hasil 

produksinya. Persaingan perdagangan internasional mendorong negara 

pengekspor untuk meningkatkan ilmu dan teknologinya agar produknya 

mempunyai keunggulan dalam bersaing. 

5. Sumber pemasukan kas negara. Perdagangan internasional dapat 

meningkatkan sumber devisa negara.  

6. Menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Perdagangan internasional 

menciptakan spesialisasi produk. Negara-negara yang melakukan perdagangan 

internasional tidak perlu memproduksi semua barang  yang dibutuhkan. Akan 

tetapi hanya memproduksi barang dan jasa yang diproduksi secara efisien 

dibandingkan dengan negara lain. 

7. Memperluas pangsa pasar. Pangsa pasar luar negeri merupakan pangsa pasar 

potensial untuk memperluas produk barang atau jasa suatu negara. 

Perdagangan internasional dapat mengubah potensial menjadi riil. 

2. Teori Daya Saing  

Daya saing merupakan kemampuan suatu komoditas untuk memasuki dan 

bertahan dalam pasar luar negeri yang diukur dari keunggulan komparatif dan 

keunggulan kompetitifnya. Suatu negara akan berusaha untuk meningkatkan daya 

saing produk, barang dan jasa agar dapat masuk dan mempertahankan produk, 

barang dan jasa negara tersebut di pasar internasional (Tambunan 2003). 
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3. Teori Keunggulan Komparatif  

Teori keunggulan komparatif (comparative advandage) oleh David Ricardo 

menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika 

salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut (atas suatu komoditi), namun 

cukup memiliki keunggulan komperatif (yaitu harga untuk suatu komoditi di 

negara yang satu dengan negara yang lainnya relatif berbeda).  

Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan 

dan kemudian hari akan mengekspor suatu barang yang memiliki comparative 

advandage terbesar dan mengimpor barang yang mempunyai comparative 

disadvandage. Dengan kata lain, negara akan memproduksi suatu barang yang 

dapat dihasilkan dengan lebih murah dan negara akan mengimpor barang yang 

kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar.  

Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga 

kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut, apabila upah tenaga 

kerja rendah, maka harga output akan rendah pula. Suatu negara akan 

memproduksi suatu produk yang harganya relatif lebih rendah, berarti mereka 

mendapat keuntungan komparatif dalam proses produksi produk tersebut 

(Ekananda, 2015). 

Teori keunggulan komparatif terus dikembangkan, salah satunya oleh Hecksher 

Ohlin (H-O) menyatakan bahwa negara-negara yang memiliki sumber daya 

proporsional lebih banyak akan mengekspor produk-produk yang menggunakan 

faktor produksi tersebut. Artinya, Keunggulan komparatif dari suatu jenis produk 

yang dimiliki masing masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi 

faktor produksi yang dimilikinya. Teori H-O sering disebut teori proporsi dan 



21 
 

 
 

intensitas faktor produksi. Teori H-O menyatakan penyebab perbedaan 

produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki 

(endowment factors) oleh masing masing negara, sehingga selanjutnya 

menyebabkan perbedaan harga barang yang dihasilkan (Ekananda, 2015). 

4. Teori Revealed Comparative Advantage (RCA) 

Berbagai metode telah dikembangkan para ekonom untuk mengetahui keunggulan 

komparatif suatu negara relatif terhadap negara lainnya, di antaranya metode 

Revealed Comparative Advantage (RCA). Revealed Comparative Advantage lebih 

baik digunakan pada komoditas unggulan ekspor dan nilai impor komoditas 

tersebut relatif kecil sehingga dapat diabaikan pengaruh impor untuk analisis 

(Prasetyo, Marwati, & Darsono, 2017).  

RCA menunjukkan perbandingan pangsa ekspor komoditas atau sekelompok 

komoditas suatu negara terhadap pangsa ekspor komoditas tersebut dari seluruh 

dunia. RCA merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur 

kinerja ekspor suatu komoditi dari suatu negara dengan mengevaluasi peranan 

ekspor komoditi tertentu dalam ekspor total suatu negara dibandingkan dengan 

pangsa komoditi tersebut dalam perdagangan dunia.  

Konsep RCA ini pertama kali diperkenalkan oleh Ballasa pada tahun 1965, yang 

menganggap bahwa keunggulan komparatif suatu negara direfleksikan atau 

terungkap dalam ekspornya. Konsep RCA banyak digunakan dalam laporan 

penelitian dan kajian empiris yang dijadikan sebagai indikator keunggulan 

komparatif suatu produk dan dipergunakan sebagai acuan spesialisasi 

perdagangan internasional. Dengan kata lain, indeks RCA menunjukkan 
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keunggulan komparatif atau daya saing ekspor dari suatu negara dalam suatu 

komoditas terhadap dunia.  

Jika nilai indeks RCA dari suatu negara untuk komoditas tertentu lebih dari satu, 

berarti negara bersangkutan memiliki keunggulan komparatif di atas rata-rata 

dunia dalam komoditas tersebut. Sebaliknya, jika kurang dari satu, berarti 

keunggulan komparatif negara tersebut rendah dan berada di bawah rata-rata 

dunia (Tambunan, 2001). 

5. Teori Ekspor 

Aktivitas perdagangan internasional dapat terjadi dalam bentuk ekspor dan impor. 

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-

barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara 

lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun 

tertentu (Triyoso, 2004).  

Dalam kegiatan ekspor suatu komoditas, Salvatore (2014) menyatakan bahwa  

ekspor suatu komoditas tertentu dari suatu negara ke negara lain merupakan 

selisih antara penawaran domestik dan permintaan domestik yang disebut sebagai 

kelebihan penawaran (excess supply). Kelebihan penawaran dari negara tersebut 

di lain pihak merupakan permintaan impor bagi negara lain atau merupakan 

kelebihan permintaan (excess demand).  

Selain dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran domestik, ekspor juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor pasar dunia seperti harga komoditas itu sendiri dan 

komoditas substitusinya di pasar internasional serta hal-hal yang dapat 
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mempengaruhi harga baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut 

Mankiw (2012), ekspor adalah barang yang dibuat di dalam negeri dan dijual di 

luar negeri. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut mengenai ekspor, makna inti 

dari ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri dengan tujuan mencari 

keuntungan baik bagi perusahaan, individu, maupun bagi negara.  

6. Teori Permintaan Ekspor 

Menurut Ekananda (2015), dalam analisis permintaan paling sederhana dapat 

digambarkan sebuah kurva yang memuat hubungan antara harga sebuah barang 

dan kuantitas yang diminta. 

 
Sumber: Ekananda (2015) 

Gambar 5 Kurva Permintaan 

 

Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan bahwa, jika harga suatu barang P0 maka 

jumlah yang diminta adalah Q0. Adanya perubahan harga sebesar P0 ke P1 

mengakibatkan perubahan permintaan sebesar Q0 ke Q1. Demikian sebaliknya, 

perubahan harga sebesar P0 ke P2 mengakibatkan perubahan permintaan sebesar 

Q0 ke Q2. Sifat dari kurva permintaan ini adalah mempunyai arah kurva (slope) 

yang negatif. Artinya, semakin meningkat harga barang maka jumlah barang yang 

 Q2 Q0 Q1 

P2 

P0 

P1 

Harga 

Jumlah Permintaan 

D 
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diminta akan menurun. Demikian sebaliknya jika harga barang turun, maka 

jumlah yang diminta akan meningkat. 

Menurut Ekananda (2015), ada lima faktor yang menyebabkan terjadinya 

perubahan permintaan ekspor yaitu: 

1. Harga barang itu sendiri 

2. Tingkat pendapatan masyarakat 

3. Harga barang lain yang berkaitan, terutama barang pelengkap dan barang 

pengganti 

4. Cita rasa atau selera (taste) 

5. Harapan atau perkiraan konsumen terhadap harga barang yang 

bersangkutan 

Tulisan ini hanya akan melihat hubungan beberapa faktor yang mempengaruhi 

ekspor. Faktor-faktor tersebut adalah harga barang itu sendiri, pendapatan 

masyarakat negara pengimpor, dan harga barang pengganti (subtitusi). Hubungan 

fungsional antara permintaan ekspor dengan harga barang itu sendiri, pendapatan 

masyarakat negara pengimpor, dan harga barang subtitusi secara sederhana ditulis 

sebagai berikut:  

X =  f (Px, Y, Py,)        (2.1) 

Dimana:  

X  = Permintaan ekspor 

Px   = Harga barang itu sendiri 

Y  = Pendapatan masyarakat negara pengimpor 

Py  = Harga barang subtitusi 
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7. Faktor-faktor yang memengaruhi ekspor  

a. Harga Barang itu Sendiri 

Harga didefinisikan sebagai suatu nilai yang diberikan dalam menukarkan barang 

atau jasa. Harga riil suatu barang (terkadang disebut juga harga “rupiah konstan”) 

merupakan harga relatifnya terhadap ukuran harga agregat, dengan kata lain harga 

yang disesuaikan dengan inflasi. Menurut Pindyck dan Rubenfield (2009), antara 

harga dengan banyaknya permintaan akan suatu komoditas memiliki korelasi 

negatif. Jika suatu komoditi memiliki harga yang semakin meningkat, maka 

banyaknya komoditas yang diminta akan menurun, ceteris paribus.  

Ekananda (2015) juga menyebutkan, harga komoditas yang akan diperdagangkan 

merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena harga akan 

menentukan besar kecilnya jumlah barang yang akan diperdagangkan. Makin 

rendah harga suatu barang, makin banyak permintaan terhadap barang terebut, 

sebaliknya makin tinggi harga suatu barang, makin rendah permintaan terhadap 

barang tersebut. 

Menurut Sukirno (2005), hubungan negatif antara harga dan permintaan terjadi 

ketika meningkatnya harga suatu komoditi akan menyebabkan konsumen mencari 

barang substitusi dari barang yang harganya meningkat. Selain itu, meningkatnya 

harga mengakibatkan pendapatan riil konsumen berkurang. Berkurangnya 

pendapatan riil memaksa konsumen untuk mengurangi pembelian terhadap 

berbagai jenis barang terutama barang yang harganya mengalami kenaikan.  

Maulana dan Kartiasih (2017) mengungkapkan, harga riil ekspor didapatkan dari 

membagi nilai dan volume ekspor komoditas kemudian dideflasi dengan Indeks 

Harga Perdagangan Besar (IHPB) ekspor. 
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b. Pendapatan Masyarakat  

Dari  sisi permintaan, Blanchard (2006) menyatakan bahwa ekspor salah satunya 

dipengaruhi oleh pendapatan negara mitra dagang. Apabila pendapatan negara 

mitra dagang tinggi maka permintaan akan barang-barang domestik akan 

meningkat artinya ekspor meningkat (Ekananda, 2015). GDP per kapita 

merupakan pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara pada waktu tertentu 

yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam mengukur tingkat 

konsumsi atau kemampuan daya beli suatu negara atas barang dan jasa tertentu 

(Wardhana, 2011).  

GDP per kapita dapat mengukur kemampuan suatu negara untuk melakukan 

pembelian barang dan jasa. Ketika GDP per kapita penduduk suatu negara 

meningkat, maka daya beli negara tersebut akan meningkat, dan pada saat yang 

bersamaan permintaan penduduk di negara tersebut atas sebuah komoditas impor 

pun meningkat. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya ekspor suatu 

komoditas dari negara mitra dagangnya (Mankiw, 2006). 

 

c. Harga Barang Subtitusi 

Menurut Ekananda (2015), barang substitusi adalah barang pengganti, kenaikan 

harga barang subtitusi akan menggeser kurva permintaan ke kanan, dan penurunan 

harga barang subtitusi akan menggeser kurva permintaan kekiri artinya jika salah 

satu mengalami penurunan harga, maka menyebabkan suatu permintaan barang 

yang lain akan menurun.  



27 
 

 
 

B. Penelitian Sebelumnya 

Hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang analisis daya saing dan faktor-

faktor yang mempengaruhi ekspor akan diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 3. Penelitian Terdahulu 

No Penulis/ Judul/ 

Tahun 

Variabel/ Metode 

Analisis 

Hasil dan Kesimpulan 

1 Arif Maulana 

dan Fitri 

Kartiasih 

 

Analisis Ekspor 

Kakao Olahan 

Indonesia ke  

Sembilan 

Negara Tujuan 

Tahun 2000–

2014 

 

(2015) 

Volume ekspor kakao  

olahan Indonesia,  PDB 

rill per kapita negara  

tujuan Ekspor, daya  

saing ekspor kakao  

olahan Indonesia,  

jumlah penduduk  

negara tujuan ekspor,  

kebijakan bea keluar  

ekspor kakao, harga rill  

ekspor kakao Indonesia 

 

Metode RCA 

(Revealed 

comparative 

Advantage) dan 

Regresi data panel 

Kakao olahan Indonesia 

memiliki keunggulan 

komparatif paling baik di 

Spanyol, dan paling buruk di 

Singapura. 

PDB riil per kapita negara 

tujuan ekspor, kebijakan bea 

keluar biji kakao, dan jumlah 

penduduk negara tujuan 

ekspor berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap volume 

ekspor kakao olahan 

Indonesia. variabel harga riil 

ekspor kakao olahan 

Indonesia memiliki pengaruh 

signifikan dan negatif 

terhadap volume ekspor 

kakao olahan Indonesia  

2 Novan Ariguna 

Kusuma, Rita 

Nurmalina, dan 

Suharno 

 

Analisis 

Perdagangan 

Refinery Palm 

Oil (RPO) 

Indonesia di 

Pasar 

Internasional 

 

(2015) 

Volume ekspor RPO 

Indonesia ke negara j, 

GDP riil per kapita 

Indonesia, GDP riil 

per kapita negara j, 

jarak ekonomi dari 

Indonesia ke negara j, 

nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang 

negara j, bea keluar 

progresif RPO 

Indonesia 

 

Gravity model dan 

analisis potensi 

perdagangan 

 

 

Peubah yang berpengaruh 

signifikan terhadap ekspor 

RPO Indonesia adalah GDP 

riil/kapita Indonesia, GDP 

riil/kapita negara tujuan, nilai 

tukar rupiah terhadap mata 

uang negara tujuan, dan bea 

keluar progresif. Indonesia 

memiliki potensi melakukan 

ekspansi perdaganagn ke 

negara-negara mitra dagang di 

masa yang akan datang karena 

perdagangan RPO Indonesia 

di negara-negara tujuan masih 

under trade. 

 

selanjutnya 
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No Penulis/ Judul/ 

Tahun 

Variabel/ Metode 

Analisis 

Hasil dan Kesimpulan 

3 Rahma Linda 

Kusuma dan M. 

Firdaus 

 

Daya Saing dan 

Faktor yang 

Memengaruhi 

Volume Ekspor 

Sayuran 

Indonesia 

Terhadap 

Negara Tujuan 

Utama 

 

(2015) 

Volume ekspor 

sayuran unggulan  

Indonesia, PDB Riil  

negara tujuan, nilai  

tukar riil terhadap  

negara tujuan, populasi  

negara tujuan, jarak  

ekonomi terhadap  

negara tujuan, harga  

ekspor tiap komoditas 

 

Metode Releaved  

Comparative  

Advantage (RCA),  

Export Product  

Dynamic (EPD), dan  

Gravity Model 

 

Keunggulan kompetitif 

terbaik (rising star) 

didapatkan pada kentang, 

tomat, dan kubis. Bawang 

merah dan cabai mendapatkan 

posisi falling star. 

Faktor yang paling dominan 

memengaruhi daya saing 

kentang dan kubis Indonesia 

adalah jarak ekonomi, harga 

ekspor untuk bawang merah, 

dan untuk cabai paling besar 

dipengaruhi oleh faktor GDP. 

4 Andi Alatas 

 

Trend Produksi 

dan Ekspor 

Minyak Sawit 

(CPO) 

Indonesia 

 

(2015) 

Volume ekspor CPO, 

Jumlah penduduk, 

harga domestik CPO, 

trend ekspor, 

harga CPO  

Internasional. 

 

metode Least Square,   

metode OLS (Ordinary Least  

Square), dan Releaved  

Comparative  

Advantage (RCA) 

Ekspor CPO Indonesia ke 

negara India dipengaruhi oleh 

harga Internasional, nilai 

tukar rupiah, pendapatan 

perkapita, jumlah penduduk, 

dan harga substitusi.  

Minyak sawit (CPO) 

Indonesia memiliki 

keunggulan komperatif yang 

lebih tinggi daripada negara-

negara penghasil CPO di 

dunia. 

5 Arifin Indra 

Sulistyanto, dan 

Roberto 

Akyuwen 

 

Factor Affecting 

the 

Performance of 

Indonesia’s 

Crude Palm Oil 

Export 

 

2011 

Kinerja ekspor CPO 

Indonesia adalah 

proxy oleh volume 

ekspor, harga ekspor 

CPO Indonesia, 

pembiayaan ekspor, 

harga minyak kedelai 

dunia, harga minyak 

bunga matahari dunia,  

kampanye negatif. 

 

Metode  regresi 

berganda 

 

Volume ekspor CPO 

Indonesia adalah inelastis dan 

dipengaruhi secara signifikan 

dan positif dengan 

pembiayaan ekspor dengan 

periode transmisi 1 tahun. 

Harga CPO dunia memiliki 

signifikan dan negatif 

berdampak pada volume 

ekspor CPO dengan periode 

transmisi 3 tahun. 

 

 

selanjutnya 
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No Penulis/ Judul/ 

Tahun 

Variabel/ Metode 

Analisis 

Hasil dan Kesimpulan 

6 Boansi David 

 

Competitiveness 

and 

determinants of 

cocoa exports 

from Ghana 

 

 

Kuantitas ekspor biji 

kakao, produksi biji 

kakao, harga produsen 

biji kakao domestik 

riil, harga produsen rill 

kakao di Cote d’lvoire,  

konsumsi domestik 

kakao, tingkat bantuan 

nominal, 

investasi langsung 

asing, nilai tukar, dan 

rasio stok  

 

 

Metode Releaved  

Comparative  

Advantage (RCA),  

Releaved Simetric 

Comparative  

Advantage (RSCA) 

dan regresi berganda. 

Ghana sangat tinggi 

kompetitif dalam ekspor biji 

kakao, kakao olahan dan 

dalam ekspor kakao agregat. 

hasil penelitian menunjukkan  

hubungan positif yang 

signifikan antara ekspor 

kakao kacang-kacangan dan 

output yang tertinggal, harga 

produsen ,  rasio harga 

produsen kakao, dan 

depresiasi dalam nilai mata 

uang domestik.  

 

Ekspor biji kakao memiliki 

hubungan negatif yang 

signifikan dengan 

peningkatan harga produsen 

coklat untuk Côte d'Ivoire. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Sejalan dengan tujuan pengembangan kelapa sawit sebagai komoditas ekspor 

unggulan, pemerintah mulai mengembangkan industri hilir kelapa sawit dengan 

menetapkan bea keluar bagi CPO hingga 25 persen melalui Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 94/PMK.011/2007 yang diberlakukan sejak September 2007. 

Dampaknya, ekspor tertinggi produk kelapa sawit Indonesia pelan-pelan bergeser 

produk RPO.  

RPO sendiri merupakan produk yang telah melalui proses penyulingan atau 

pemurnian, sehingga kualitas yang di hasilkan produk RPO menjadi  lebih baik 

dan menjadikan harga dari RPO juga mejadi lebih tinggi, yang dapat 

meningkatkan total nilai ekspor RPO Indonesia. Nilai Ekspor RPO yang 
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meningkat diharapkan mampu memberikan konstribusi yang tinggi juga terhadap 

penerimaan negara. 

Adanya perubahan komposisi dalam ekspor tertinggi  produk kelapa sawit 

Indonesia, maka perlu diketahui tingkat daya saing ekspor RPO Indonesia di pasar 

internasional khususnya sepuluh negara tujuan utama ekspor RPO Indonesia 

terhadap pesaing utama yaitu Malaysia. Daya saing merupakan kemampuan suatu 

komoditi untuk memasuki dan bertahan dalam pasar luar negeri yang salah 

satunya diukur  dari keunggulan komparatifnya.  

David Ricardo berpendapat bahwa, keunggulan komparatif akan tercapai jika 

suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya 

yang lebih murah daripada negara lain. Teori keunggulan komperatif juga 

mengungkapkan, suatu bangsa dapat meningkatkan standar kehidupan dan 

pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau 

jasa yang memiliki produktifitas dan efisiensi tinggi. 

Menurut Prasetyo, Marwati, & Darsono (2017), daya saing komoditas suatu 

negara di pasar internasional dapat menguat ataupun melemah. Daya saing 

komoditas menguat ataupun melemah dapat disebabkan oleh efisiensi usaha dan 

kemampuan sumber daya manusianya. Analisis faktor yang mempengaruhi ekspor 

RPO Indonesia perlu dilakukan agar mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi volume ekspor RPO Indonesia di pasar internasional khususnya di 

sepuluh negara tujuan utama ekspor.  

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi volume ekspor RPO Indonesia adalah 

GDP riil per kapita negara tujuan ekspor RPO, harga riil RPO Indonesia di negara 
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tujuan ekspor, harga riil komoditas subtitusi (minyak kelapa) di negara tujuan 

ekspor RPO. Perubahan yang terjadi di masing-masing variabel tersebut 

mempunyai pengaruh terhadap perkembangan volume ekspor RPO Indonesia. 

volume ekspor RPO Indonesia mempengaruhi perolehan nilai ekspor RPO 

Indonesia yang membuat daya saing dapat menguat atau melemah. 

GDP riil per kapita negara tujuan ekspor memiliki hubungan yang positif terhadap 

nilai ekspor RPO Indoesia, Mankiw (2006) mengungkapkan ketika PDB per 

kapita penduduk suatu negara meningkat, maka daya beli negara tersebut akan 

meningkat, dan pada saat yang bersamaan permintaan penduduk di negara 

tersebut atas sebuah komoditas impor pun meningkat. Hal ini akan mengakibatkan 

meningkatnya ekspor suatu komoditas dari negara mitra dagangnya. 

Harga RPO Indonesia di negara tujuan ekspor memiliki hubungan negatif 

terhadap nilai ekspor RPO Indonesia, jika suatu komoditi memiliki harga yang 

semakin meningkat, maka banyaknya komoditi yang diminta akan menurun, 

ceteris paribus (Pindyck dan Rubenfield, 2009). Harga barang subtitusi 

berpengaruh positif terhadap nilai ekspor RPO Indonesia, Menurut Sukirno 

(2005), hubungan negatif antara harga dan permintaan terjadi ketika 

meningkatnya harga suatu komoditas akan menyebabkan konsumen mencari 

barang substitusi dari barang yang harganya meningkat. 
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Gambar 6. Kerangka Pemikiran 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini berupa dugaan sementara variabel-

variabel yang mempengaruhi ekspor RPO Indonesia. Berikut adalah hipotesis 

penelitian yang digunakan: 

1. Diduga bahwa GDP rill per kapita negara tujuan berpengaruh positif terhadap 

volume ekspor RPO Indonesia. 

2. Diduga bahwa harga riil ekspor RPO Indonesia ke negara tujuan ekspor 

berpengaruh negatif terhadap volume ekspor RPO Indonesia. 

3. Diduga bahwa harga rill ekspor komoditas minyak kelapa (copra) Indonesia 

ke negara tujuan berpengaruh positif terhadap volume ekspor RPO Indonesia. 

 

Komoditas Refinery Palm Oil Indonesia 

Daya Saing ekspor Refinery Palm Oil Indonesia di 

sepuluh negara tujuan utama 

Keunggulan 

Komparatif 

Refinery Palm Oil 

Indonesia 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor Refinery 

Palm Oil Indonesia terhadap sepuluh negara 

tujuan utama: 

1. GDP rill per kapita negara tujuan ekspor 

2. Harga riil ekspor RPO Indonesia di negara 

tujuan ekspor 

3. Harga riil ekspor minyak kelapa (copra) 

Indonesia di negara tujuan ekspor 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data yang digunakan 

dalam bentuk data panel yang merupakan gabungan data time series dan cross 

section. Daya saing ekspor RPO Indonesia dihitung dengan Revealed 

Comparative Advantage. Penelitian ini menggunakan data time series selama 

sembilan tahun, yaitu dari tahun 2009-2017. Data cross section yang digunakan 

meliputi sepuluh negara tujuan utama ekspor RPO Indonesia (China, India, 

Pakistan, Banglades, Mesir, Federasi Rusia, USA, Belanda, Ukraina dan Afrika 

Selatan). Variabel, simbol dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat dilihat  pada Tabel 4:  

Tabel 4 Variabel, Simbol dan Sunber Data Penelitian 

Variabel Simbol Sumber Data 

Nilai ekspor RPO  negara j 

Nilai ekspor seluruh komoditas negara j  

Nilai ekspor RPO dunia 

Nilai ekspor seluruh komoditas dunia  

 

volume ekspor RPO Indonesia 

Xij 

Xit 

Wj 

Wt 

 

EX 

UN COMTRADE 

UN COMTRADE 

UN COMTRADE 

UN COMTRADE 

 

BPS  

GDP rill per kapita negara tujuan ekspor GDP World Bank 

Harga riil ekspor RPO Indonesia di negara 

tujuan 

PR BPS  

Harga riil ekspor  komoditas minyak kelapa 

(copra) Indonesia di negara tujuan 

 

PC 

 

UN COMTRADE 
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B. Teknik Pengambilan Sampel  

Metode pemilihan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling. 

Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling, didasarkan atas ciri-ciri 

tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel 

yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan 

berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. 

Penelitian mengambil sampel dengan kriteria negara-negara pengekspor RPO 

Indonesia tertinggi, dengan rata-rata volume ekspor selama sembilan tahun 

mencapai lebih dari 200 juta ton. Sepuluh negara tersebut diambil dari beberapa 

benua yaitu Asia, Afrika, Eropa dan Amerika. 

D. Definisi Oprasional Variabel  

Definisi dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian Daya Saing RPO 

Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Nilai ekspor RPO negara j merupakan jumlah nilai ekspor komoditas RPO 

dari negara j di sepuluh negara tujuan utama ekspor RPO Indonesia, selama 

periode 2009-2017 dan dinyatakan dengan satuan juta US$. 

2. Nilai ekspor seluruh komoditas negara j merupakan jumlah nilai ekspor 

seluruh komoditas yang diekspor oleh negara j di sepuluh negara tujuan 

ekspor RPO Indonesia selama periode 2009-2017 dan dinyatakan dalam 

satuan juta US$.  

3. Nilai ekspor RPO dunia adalah jumlah nilai dari kegiatan ekspor komoditas 

RPO dunia di sepuluh negara tujuan ekspor RPO Indonesia, dinyatakan 

dengan satuan juta US$. 

https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html
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4. Nilai ekspor seluruh komoditas dunia merupakan jumlah nilai ekspor seluruh 

komoditas yang ada di dunia terhadap sepuluh negara tujuan ekspor RPO 

Indonesia, dinyatakan dengan satuan juta US$. 

Definisi dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Ekspor RPO Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Volume ekspor RPO Indonesia di sepuluh negara tujuan utama menjadi 

variabel terikat dalam model yang merupakan total volume ekspor komoditas 

RPO dengan kode HS 151190 yang diekspor ke sepuluh negara tujuan setiap 

tahunnya dan dinyatakan dalam satuan juta kilogram. 

2. GDP riil per kapita negara tujuan ekspor RPO Indonesia menjadi variabel 

bebas dalam model yang merupakan pendapatan domestik bruto per kapita 

negara pengimpor RPO Indonesia selama periode 2009 hingga 2017, 

dinyatakan dalam US$.  

3. Harga riil ekspor RPO Indonesia menjadi variabel bebas dalam model yang 

merupakan hasil bagi antara nilai ekspor dengan volume ekspor RPO 

Indonesia ke masing-masing negara tujuan ekspor dan dideflasikan dengan 

Indeks Harga Perdagangan Besar ekspor, dinyatakan dalam satuan US$ per 

kilogram. 

4. Harga riil ekspor komoditas minyak kelapa (copra) menjadi variabel bebas 

dalam model yang merupakan hasil bagi antara total nilai ekspor dengan 

volume minyak kelapa (copra) Indonesia ke masing-masing negara tujuan 

ekspor dan dideflasikan dengan Indeks Perdagangan Besar Ekspor, dinyatakan 

dalam satuan US$ per kilogram. Minyak kelapa (copra) dengan kode Hs 

151319 dipilih menjadi komoditas subtitusi RPO karena berdasarkan 
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penelitian Sukmaya (2017), pangsa pasar minyak kelapa (copra) dunia dipasok 

oleh dua negara produsen yaitu Indonesia dan Philippina dengan total pangsa 

pasar sebesar 76,86 persen. Minyak kelapa (copra) menjadi salah satu 

alternatif penghasil minyak nabati yang ramah lingkungan. Hampir sama 

dengan RPO, produk minyak kelapa (copra) digunakan sebagai bahan baku 

industri farmasi, pembuatan sabun, kosmetik, bahan bakar biodiesel, serta 

bahan baku untuk industri pangan. 

 

E. Spesifikasi Model Penelitian 

Model ini digunakan untuk  melihat  faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor 

RPO Indonesia terhadap sepuluh negara tujuan utama. Variabel terikat yang 

digunakan adalah nilai ekspor RPO Indonesia di sepuluh negara tujuan utama. 

Sementara itu variabel bebas yang digunakan antara lain, GDP rill per kapita 

negara tujuan ekspor, harga riil ekspor RPO Indonesia di sepuluh negara tujuan, 

dan harga riil komoditas subtitusi Indonesia di sepuluh negara tujuan. Perumusan 

model analisis dalam penelitian ini didasarkan pada teori ekspor oleh Ekananda 

(2015) dengan model sebagai berikut:  

X =  f (Px, Y, Py,)        (3.1) 

Dimana:  

X  = Permintaan ekspor 

Px   = Harga barang itu sendiri 

Y  = Pendapatan masyarakat negara pengimpor 

Py  = Harga barang subtitusi 

 

Selanjutnya model tersebut ditransformasikan ke dalam model sebagai berikut: 

lnEXit  = 0 + 1  lnGDPit + 2  lnPRit +3 lnPCit + eit   (3.2) 
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Keterangan:  

i  :China, India, Pakistan, Banglades, Mesir, Federasi Rusia, USA,   

Belanda, Ukraina dan Afrika Selatan 

t : 2009-2017 

ln : Logaritma natural 

EX  : Volume ekspor RPO Indonesia di negara tujuan utama ekspor (juta 

kg) 

GDP : GDP rill per kapita negara tujuan ekspor RPO (US$) 

PR : Harga riil ekspor RPO Indonesia di negara tujuan ekspor (US$) 

PC :Harga riil ekspor komoditas minyak kelapa (copra) di sepuluh 

 negara tujuan ekspor RPO (US$) 

eit : Residual (error term) 

0 : intersep 

1, 2, 3,,: Slope 

F. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Analisis kuantitatif dilakukan dengan perhitungan indeks Revealed Comparative 

Advantage (RCA) dan perhitungan permodelan ekonometrik data panel statis. 

Perhitungan RCA dilakukan dengan bantuan program aplikasi Micrososft Excel 

2010 sedangkan pemodelan data panel statis dengan program E-Views 10. 

1. Revealed Comparative Advantage (RCA)  

Indeks RCA adalah indikator yang dapat menggambarkan keunggulan komparatif 

atau tingkat daya saing industri dan perdagangan suatu negara di pasar global. 

Indeks RCA menunjukkan keunggulan komparatif atau daya saing ekspor dari 

suatu negara pada suatu komoditas terhadap dunia. Kinerja ekspor produk dari 

suatu negara diukur dengan menghitung pangsa nilai ekspor suatu produk 

terhadap total ekspor suatu negara dibandingkan dengan pangsa nilai produk 

tersebut dalam perdagangan dunia (Kemendag 2014). Secara matematis, Indeks 

RCA dapat dirumuskan sebagai berikut 
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        (3.3) 

      

Keterangan:  

Xij = nilai ekspor RPO dari negara j 

Xit      = nilai ekspor seluruh komoditas dari negara j 

Wij     = nilai ekspor RPO dari pasar dunia  

Wit    = nilai ekspor seluruh komoditas dari pasar dunia  

   

Jika nilai indeks RCA suatu negara untuk komoditas tertentu adalah lebih besar 

dari satu (>1 ) maka negara bersangkutan memiliki keunggulan komparatif di atas 

rata-rata dunia untuk komoditas tersebut. Sebaliknya, bila lebih kecil dari satu 

(<1), berarti keunggulan komparatif untuk komoditas tersebut tergolong rendah, 

di bawah rata-rata dunia.  

2. Analisis Regresi Data Panel 

Analisis faktor-faktor yang memengaruhi ekspor RPO dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode analisis ekonometrik data panel. Menurut 

Widarjono (2017), ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan 

data panel. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dari dua data time 

series dan cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga 

akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan 

informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang 

timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (ommited-variable). 

Menurut Gujarati (2015) terdapat keuntungan dalam menggunakan data panel, 

keuntungan-keuntungan tersebut antara lain: 

1. Karena data berhubungan dengan individu, perusahaan, negara, dan lain-lain, 

dari waktu ke waktu, ada batasan heterogenitas dalam unit-unit tersebut. 
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Teknik estimasi data panel dapat mengatasi heterogenitas secara eksplisit 

dengan memberikan variabel spesifik-subjek. Kita menggunakan istilah subjek 

karena secara logika sederhana dapat mencakup unit-unit mikro seperti 

individu, perusahaan, negara bagian (state), dan negara (country). 

2. Dengan menggabungkan antara observasi time-series dan cross-section, data 

panel memberi lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit 

kolinieritas antarvariabel, lebih banyak degree of freedom, dan lebih efisien. 

3. Dengan membuat data menjadi beberapa ribu unit, data panel dapat 

meminimumkan bias yang bisa terjadi jika kita meregresi individu-individu 

atau perusahaan-perusahaan ke dalam agregasi besar. 

Sedangkan menurut Baltagi dalam Astuti (2010), keuntungan menggunakan data 

panel adalah data lebih informatif, lebih bervariasi, lebih efisien, dapat 

menghindari masalah multikolinieritas, serta dengan membuat data tersedia dalam 

jumlah banyak, data panel dapat meminimumkan bias yang dapat terjadi bila 

mengagregatkan individu ke dalam agregat yang luas. 

Menurut Widarjono (2017), secara umum dengan menggunakan data panel kita 

akan menghasilkan intersep dan slope koefisien yang berbeda pada setiap negara 

dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, dalam mengestimasi akan sangat 

tergantung dari asumsi yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan 

variabel gangguannya. Ada beberapa kemungkinan yang akan muncul yaitu:  

1. Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu 

dan perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh variabel gangguan. 

2. Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antarindividu 



40 
 

 
 

3. Diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik antarwaktu maupun 

antarindividu 

4. Diasumsikan intersep dan slope berbeda antarindividu 

5. Disumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antarindividu 

Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi 

dengan data panel, dalam metode ini terdapat tiga macam pendekatan untuk 

pemilihan model terbaik yaitu : Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan 

Random Effect Model. Penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut : 

a. Pendekatan Common Effect Model  

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah dengan 

mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya 

menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antarwaktu dan individu 

maka kita bisa menggunakan metode OLS (Ordinary Least Squares) untuk 

mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi Common 

Effect Model (Widarjono, 2017). Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan 

dimensi individu maupun waktu, sehingga perilaku antar perusahaan sama dalam 

berbagai kurun waktu. Model dari pendekatan common effect adalah sebagai 

berikut. 

lnEXit =  0 + 1 lnGDPit + 2  lnPRit +3 lnPCit + eit    (3.4) 

Keterangan: 

EXit    = Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t 

GDPit, PRit, PCit = Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t 

ln   = Logaritma natural  

0    = Intersep 

1,2,3   = Koefisien slope 

eit    = Residual (error term) 
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 b. Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect Model)  

Menurut Widarjono (2017), pendekatan yang mengasumsikan adanya perbedaan 

intersep di dalam persamaan dikenal dengan model regresi Fixed effect. Cara 

mengestimasikan model adalah dengan menggunakan variabel dummy untuk 

menangkap adanya perbedaan intersep. Perbedaan karakterisitk negara dalam 

model ini hanya mengasumsikan intersep yang berubah antar individu dan tetap 

antarwaktu, namun slope tetap antar negara maupun antar waktu. Model 

pendekatan ini seringkali disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variables 

(LSDV). Model fixed effect dengan teknik variabel dummy dapat ditulis sebagai 

berikut :  

lnEXit =  Di + 1 lnGDPit + 2 lnPRit +3 lnPCit +eit    (3.5) 

 

Keterangan: 

EXit   = Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t 

GDPit, PRit, PCit = Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t 

ln   = Logaritma natural 

   = Intersep dari masing-masing unit cross-section 

D   = Dummy 

i   = individu ke-i 

t   = Periode waktu ke-t 

1,2,3    = Koefisien slope 

eit     = Residual (error term) 

 

Indeks i pada intersep menunjukkan bahwa intersep dari unit cross-section 

berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena penggunaan variabel dummy 

untuk menjelaskan perbedaan intersep yang timbul antarindividu. Perbedaan ini 

bisa disebabkan karena fitur khusus setiap unit cross-section (Astuti, 2010). 
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 c. Pendekatan Efek Acak (Random Effect Model)  

Pendekatan variabel dummy dalam fixed effect model bertujuan untuk mewakili 

ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga membawa 

konsekuensi dengan berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang 

pada akhirnya akan mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini dapat diatasi 

dengan menggunakan variabel gangguan (error terms) dikenal sebagai metode 

random effect. Di dalam model ini kita akan mengestimasi data panel dimana 

variabel gangguan mungkin akan berhubungan antarwaktu dan antar individu. 

Model ini sangat berguna jika individual perusahaan yang diambil sebagai sampel 

adalah dipilih secara random dan merupakan wakil dari populasi. 

Model dari Random Effect adalah sebagai berikut.  

lnEXit =  0 + 1 lnGDPit + 2 lnPRit +3 lnPCit + vit     (3.6) 

 Keterangan : 

EXit     = Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t 

GDPit,  PRit, PCit = Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t 

ln   = Logaritma natural 

0    = Intersep 

1,2 ,3   = Koefisien slope 

νit     = eit + µi 

0 tidak lagi tetap atau nonstokastik tetapi bersifat random. 0 adalah parameter 

yang tidak diketahui yang menunjukkan rata-rata intersep populasi dan µi adalah 

variabel gangguan yang bersifat random yang menjelaskan adanya perbedaan 

perilaku perusahaan secara individu. Nama metode random effect berasal dari 

pengertian bahwa variabel gangguan νit terdiri dari dua komponen yaitu variabel 

gangguan secara menyeluruh atau kombinasi time series dan cross section dan 

variabel gangguan secara individu (Widarjono, 2017).  
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Dalam hal ini µi adalah berbeda antarindividu dan tetap antar waktu. Karena itu 

model random effect juga sering disebut dengan Error Component Model (ECM). 

Karena adanya korelasi antara variabel gangguan, maka metode yang tepat untuk 

digunakan bukanlah OLS melainkan GLS atau Generalized Least Squares 

(Widarjono, 2017). 

3. Langkah Penentuan Model Panel  

a. Uji Chow  

Uji Chow uji statistik yang digunakan untuk memilih model terbaik antara 

common effect atau fixed effect dengan melihat residual sum squares. Uji Chow 

yang didapat kemudian dibandingkan dengan F-tabel dengan α sebesar 5 persen. 

H0 ditolak jika F-tabel lebih kecil dari nilai α. Sebaliknya, H0 diterima jika F-tabel 

lebih besar dari nilai α. Perbandingan tersebut dilakukan dengan hipotesis sebagai 

berikut :  

H0 = menerima model common effect, jika nilai Uji Chow < F-tabel  

Ha = menerima model fixed effect, jika nilai Uji Chow > F-tabel  

b. Uji Hausman  

Uji Hausman adalah uji statistik yang digunakan untuk memilih apakah 

menggunakan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman didasarkan 

pada heterogenitas antarindividu dan korelasinya dengan variabel bebas. Statistik 

uji Hausman mengkuti distribusi statistik Chi-Square dengan degree of freedom 

sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Hipotesis yang 

digunakan dalam Uji Hausman adalah:   

H0 = memilih random effect jika nilai Hausman < nilai chi-square  

Ha = memilih fixed effect jika nilai Hausman > nilai chi-square 
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Jika kita menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih besar 

dari nilai kritisnya, maka model yang tepat adalah model fixed effect. Sedangkan 

sebaliknya, jika kita gagal menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik 

Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model 

random effect (Widarjono, 2017) 

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)  

Untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode 

common effect digunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji ini dekembangkan 

oleh Breusch-Pangan yang didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Uji 

LM ini didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degree of freedom sebesar 

jumlah variabel independen.  

Hipotesis yang digunakan dalam Uji LM adalah:   

H0 = memilih random effect jika nilai LM > nilai chi-squares 

Ha = memilih common effect jika nilai LM < nilai chi-squares 

Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi-squares maka kita 

menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk model regresi data 

panel adalah metodel random effect dari pada metode OLS. Sebaliknya jika nilai 

LM statistik lebih kecil dari nilai statistik chi-squares sebagai nilai kritis maka 

kita menerima hipotesis nol. Estimasi random effect dengan demikian tidak bisa 

dignakan untuk regresi data panel, tetapi menggunkan metode OLS (Widarjono, 

2017). 
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4. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan tentang sifat populasi. Sedangkan Uji Hipotesis 

adalah suatu prosedur untuk pembuktian kebenaran sifat populasi berdasarkan 

data sampel. Dalam melakukan penelitian kita harus membuat hipotesis penelitian 

yaitu hipotesis nol (null Hypothesis) dan hipotesis alternatif (alternative 

hypothesis). Hipotesis nol yang disimbolkan dengan H0 merupakan keyakinan 

peneliti yang akan dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan data sampel. 

Sedangkan hipotesis alternatif yang diberi simbol Ha adalah lawan atau alternatif 

dari hipotesis nol dan akan kita terima jika kita menolak hipotesis nol. Alternatif 

hipotesis didasarkan pada teori ekonomi yang melandasi hubungan antar variabel. 

(Widarjono, 2017) 

a. Uji Parsial (uji  t) 

Uji t merupakan suatu prosedur yang mana hasil sampel dapat digunakan untuk 

verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nol (H0) keputusan untuk gagal 

menolak atau menolak H0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh 

dari data. Uji t dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis satu sisi, 

menurut Widarjono (2017), uji hipotesis satu sisi dipilih jika peneliti 

mempunyai landasan teori atau dugaan yang kuat. Adapun prosedur uji t 

dengan uji satu sisi adalah sebagai berikut: 

a. Membuat hipotesis melalui uji satu sisi sebagai berikut: 

1. GDP  rill per kapita negara tujuan terhadap volume ekspor RPO Indonesia  

H0: β1 = 0 = GDP rill per kapita negara tujuan tidak berpengaruh terhadap 

volume ekspor RPO Indonesia. 
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Ha: β1 > 0 = GDP rill per kapita negara tujuan berpengaruh positif terhadap 

volume ekspor RPO Indonesia. 

2. Harga riil ekspor RPO Indonesia terhadap volume ekspor RPO Indonesia 

H0: β2 = 0 = Harga riil ekspor RPO Indonesia tidak berpengaruh terhadap 

volume ekspor RPO Indonesia. 

Ha: β2< 0 = Harga riil ekspor RPO Indonesia berpengaruh negatif terhadap 

volume ekspor RPO Indonesia. 

3. Harga riil ekspor komoditas minyak kelapa (copra) Indonesia terhadap volume 

ekspor RPO Indonesia. 

H0: β3 = 0 = Harga riil ekspor komoditas minyak kelapa (copra) tidak 

berpengaruh terhadap volume ekspor RPO Indonesia. 

Ha: β3 > 0 = Harga riil ekspor komoditas minyak kelapa (copra) berpengaruh 

positif terhadap volume ekspor RPO Indonesia. 

b. Menghitung nilai statistik t (t hitung) dan mencari t kritis dari tabel distribusi t 

pada α 5 persen dan degree of freedom (n-k-1) tertentu . 

c. Membandingkan nilai t hitung dengan t kritisnya. Keputusan menolak atau 

gagal menolak H0 sebagai berikut: 

1. Jika nilai t hitung >  nilai t kritis, maka H0 ditolak atau menerima Ha 

2. Jika nilai t hitung < nilai t kritis, maka H0 gagal ditolak 

Jika menolak hipotesis nol atau menerima hipotesis alternatif berarti secara 

statistik variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya 

jika gagal menolak H0 berarti secara statistik variabel bebas tidak signifikan 

mempengaruhi variabel terikat (Widarjono, 2017). 
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b. Uji secara bersama-sama (Uji - F) 

Uji F yaitu pengujian untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara bersama-sama. Untuk menguji apakah koefisian regresi β1, 

β2, dan β3 secara bersama-sama atau secara menyeluruh berpengaruh terhadap 

variabel terikat prosedur uji F dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Membuat hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha) sebagai berikut: 

H0 : β1=β2=β3=0 (secara serempak GDP riil per kapita, harga riil RPO 

Indonesia, Harga riil komoditas minyak kelapa (copra) tidak berpengaruh 

terhadap volume ekspor RPO) 

Ha : paling tidak satu dari β1,β2, β3 ≠ 0 (paling tidak satu dari variabel bebas 

(GDP riil per kapita, harga riil RPO Indonesia, harga riil komoditas minyak 

kelapa (copra) berpengaruh terhadap volume ekspor RPO) 

b. Mencari nilai F hitung dan F kritis dari tabel distribusi F. Nilai F kritis 

berdasarkan besarnya α 5 persen dan degree of fredom dimana besarnya 

ditentukan oleh numerator (k-1) dan df untuk denominator (n-k-1). 

c. Kriteria keputusan uji F : 

1. Jika F hitung < F kritis maka gagal menolak H0 artinya secara bersama-sama 

variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

2. Jika F hitung > F kritis maka kita menolak H0 artinya secara bersama-sama 

variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
)  

Menurut Widarjono (2017) koefisien determinasi dapat didefinisikan sebagai 

proporsi atau persentase dari total variasi dari variabel terikat yang dijelaskan oleh 

garis regresi (variabel bebas). Nilai koefisien determinasi ini terletak antara nol 
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dan satu. Semakin angkanya mendekati satu maka semakin baik garis regresi 

karena mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati angka nol maka 

kita mempunyai garis regresi yang kurang baik. 

0 ≤ R
2 
≤ 1          (3.7) 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil perhitungan RCA, RPO Indonesia memiliki daya saing di 

sepuluh negara tujuan utama ekspor . Hal ini ditunjukkan dengan nilai RCA 

yang selalu lebih besar dari satu di semua negara tujuan ekspor. RPO 

Indonesia memiliki daya saing paling tinggi di Federasi Rusia dan daya saing 

RPO Indonesia paling rendah berada di Pakistan. Selain itu, secara umum 

daya saing RPO Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan RPO Malaysia, 

hal ini dapat dilihat dari nilai RCA komoditas RPO Indonesia secara umum 

selalu lebih besar dibandingkan dengan nilai RCA komoditas RPO Malaysia. 

2. Variabel GDP riil per kapita negara tujuan ekspor memiliki pengaruh 

signifikan dan positif terhadap volume ekspor RPO Indonesia, harga rill 

ekspor RPO Indonesia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap volume 

ekspor RPO Indonesia, serta variabel harga riil ekspor minyak kelapa (copra) 

Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor RPO 

Indonesia. 
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B. Saran 

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan, peneliti mengemukakan saran sebagai 

berikut. 

1. Indonesia diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan daya saing 

ekspor komoditas RPO melalui perbaikan kualitas produk. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan pemilihan bahan baku RPO yang berkualitas baik, dan 

peningkatan teknologi. Selain itu, peningkatan daya saing dapat dilakukan 

dengan melakukan pelatihan kepada para pekerja yang nantinya akan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga komoditas RPO bisa 

lebih berkualitas.   

2. Terkait dengan hubungan positif antara GDP rill per kapita negara tujuan, 

Indonesia dapat memprioritaskan ekspor komoditas RPO ke negara negara 

yang memiliki GDP rill per kapita tinggi dan memiliki pertumbuhan yang 

positif seperti China, India, Banglades, dan USA. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis daya saing dan faktor-

faktor yang mempengaruhi dengan membedakan jenis RPO seperti Palm 

Olein, Palm Stearin, dan Palm Fatty Acid Distillate (PFAD). 

 


