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ABSTRACT

EXPORT COMPETITIVENESS AND PERFORMANCE ANALYSIS OF
INDONESIAN PALM OIL

By

Maria Ulfah

This study aims to analyze: (1) the competitiveness of Indonesian palm oil among
competing countries; (2) the performance of Indonesian palm oil exports in the
international market; (3) and the factors that affect the volume of exports of
Indonesian palm oil to the international market.  The Indonesian palm oil studied
consist of CPO (Crude Palm Oil) and OPO (Other Palm Oil). The analytical
methods used are (1) Revealed Comparative Advantage (RCA) index and Trade
Specialization Index (ISP); (2) Constant Market Share (CMS), and (3) Error
Correction Model (ECM) analysis. The results of the RCA analysis indicate that
the level of competitiveness of Indonesian CPO was the highest among countries
in Malaysia, Colombia and Thailand. Indonesia's OPO power level was the
second highest after Malaysia. The trade specialization index shows that
Indonesian CPO was at the stage of net exporters and Indonesia's OPO was at the
stage of expanding exports. The results of the CMS analysis show that the
performance of Indonesian CPO exports in the international market tends to
decline compared to the growth of exports of all world products. While the
performance of Indonesia's OPO exports in the international market tends to
increase compared to the growth of exports of all world products. Estimation
results of ECM analysis on the appearance of Indonesian CPO exports to India
show that in the long term and short term changes in international prices of palm
oil, Indian GDP, Indonesian RCA CPO values, and export taxes affect the
changes in the volume of Indonesian CPO exports to India. The estimation of the
appearance of Indonesian CPO exports to the Netherlands shows that in the long
run the changes in Indonesian palm oil production, the international price of palm
oil, and the value of RCA CPO influence the change in the volume of Indonesian
CPO exports to the Netherlands. In the short term, changes in Indonesian palm oil
production, international prices of soybean oil, international prices of palm oil,
Dutch GDP, and the value of RCA CPO have an effect on changes in the volume
of Indonesian CPO exports to the Netherlands.

Keywords: CPO, competitiveness, ECM, export performance



ABSTRAK

ANALISIS DAYA SAING DAN KINERJA EKSPOR
MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA

Oleh

Maria Ulfah

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis daya saing minyak kelapa sawit
Indonesia diantara negara pesaing; (2) menganalisis kinerja ekspor minyak kelapa
sawit Indonesia di pasar Internasional; (3) dan menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke pasar
Internasional. Minyak kelapa sawit Indonesia yang diteliti terdiri dari CPO
(Crude Palm Oil) dan OPO (Other Palm Oil). Metode analisis yang digunakan
adalah (1) indeks Revealed Comparative Advantage (RCA) dan Indeks
Spesialisasi Perdagangan (ISP); (2) Constant Market Share (CMS), dan (3)
analisis Error Correction Model (ECM). Hasil analisis RCA menunjukkan bahwa
tingkat daya saing CPO Indonesia merupakan yang tertinggi diantara negara
Malaysia, Colombia, dan Thailand. Tingkat daya OPO Indonesia merupakan
tertinggi kedua setelah Malaysia. Indeks spesialisasi perdagangan menunjukkan
bahwa CPO Indonesia berada pada tahap net eksportir dan OPO Indonesia berada
pada tahap perluasan ekspor. Hasil analisis CMS menunjukkan bahwa kinerja
ekspor CPO Indonesia di pasar Internasional cenderung menurun dibandingkan
dengan pertumbuhan ekspor seluruh produk dunia. Sedangkan kinerja ekspor
OPO Indonesia di pasar Internasional cenderung meningkat dibandingkan dengan
pertumbuhan ekspor seluruh produk dunia. Hasil estimasi analisis ECM terhadap
penampilan ekspor CPO Indonesia ke India menunjukkan bahwa dalam jangka
panjang dan jangka pendek perubahan harga internasional minyak sawit, GDP
India, nilai RCA CPO Indonesia, dan pajak ekspor berpengaruh terhadap
perubahan volume ekspor CPO Indonesia ke India. Hasil estimasi penampilan
ekspor CPO Indonesia ke Belanda menunjukkan bahwa dalam jangka panjang
perubahan produksi minyak sawit Indonesia, harga internasional minyak sawit,
dan nilai RCA CPO berpengaruh terhadap perubahan volume ekspor CPO
Indonesia ke Belanda.  Dalam jangka pendek, perubahan produksi minyak sawit
Indonesia, harga internasional minyak kedelai, harga internasional minyak sawit,
GDP  Belanda, dan nilai RCA CPO berpengaruh terhadap perubahan volume
ekspor CPO Indonesia ke Belanda.

Kata Kunci: CPO, daya saing, ECM, kinerja ekspor
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1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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 13,52 % pada

tahun 2015 atau merupakan urutan kedua setelah sektor industri pengolahan.

Pada waktu krisis ekonomi, sektor pertanian merupakan sektor yang cukup

kuat menghadapi goncangan ekonomi dan ternyata dapat diandalkan dalam

pemulihan perekonomian nasional (Kementrian Pertanian, 2016).

Subsektor perkebunan merupakan salah satu penopang ekonomi yang handal.

Dalam berbagai krisis ekonomi dan keuangan global, perkebunan biasanya

tidak terlalu terganggu oleh imbas krisis bahkan selalu mampu menopang

perekonomian negara. Neraca perdagangan sektor pertanian mengalami tren

menurun selama periode tahun 2011 hingga 2015 (Kementrian Pertanian,

2016). Hal tersebut dikarenakan defisit yang dialami oleh subsektor tanaman

pangan, hortikultura, dan peternakan. Subsektor perkebunan merupakan satu-

satunya subsektor pertanian yang memiliki neraca perdagangan positif.

Volume ekspor sektor perkebunan yang tinggi dapat menutupi defisit

subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, sehingga
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perkebunan menjadi subsektor andalan sektor pertanian. Perkembangan

volume neraca perdagangan sektor pertanian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan volume (ton) neraca perdagangan sektor pertanian
tahun 2011-2015

Subsektor Tahun
2011 2012 2013 2014 2015

T. Pangan -17.918.603 -17.931.427 -16.423.220 -18.157.964 -18.817.182
Hortikultura -1.670.623 -1.679.952 -1.178.892 -1.215.210 -869.426
Perkebunan 23.551.764 25.657.936 28.038.958 30.989.840 34.776.222
Peternakan -831.361 -1.105.221 -1.173.158 -1.256.024 -1.186.437
Pertanian 3.131.176 4.941.335 9.263.688 10.360.643 13.903.178

Sumber : Kementrian Pertanian (2016)

Neraca perdagangan sektor pertanian pada Tabel 1 menunjukkan bahwa

defisit neraca perdagangan tertinggi dialami oleh subsektor tanaman pangan,

yakni sebesar -18.817.182 ton pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan

Indonesia masih mengimpor bahan pangan utama untuk memenuhi kebutuhan

pangan nasional seperti beras, jagung, kedelai, gandum dan lain-lain. Selain

itu, defisit neraca perdagangan juga terjadi pada subsektor peternakan dimana

pada tahun 2011 defisit sektor peternakan sebesar -831.361 ton naik menjadi -

1.186.437 ton. Hal ini terjadi karena produksi ternak dalam negeri tidak

mampu memenuhi kebutuhan daging nasional, sehingga pemerintah

membuka keran impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terutama

pada saat hari raya agar harga daging tidak melambung tinggi yang dapat

berimbas pada kenaikan bahan pokok lainnya. Defisit neraca perdagangan

juga terjadi pada subsektor holtikultura, namun sejak tahun 2011 hingga 2015

jumlahnya menurun dari -1.670.623 ton menjadi -869.426 ton. Subsektor

perkebunan merupakan satu-satunya subsektor yang mengalami surplus

dalam neraca perdagangan. Surplus neraca perdagangan subsektor
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perkebunan meningkat dari 23.551.764 ton pada tahun 2011 menjadi

34.776.222 ton tahun 2015. Surplus subsektor perkebunan terjadi karena

hampir semua komoditas dalam subsektor perkebunan adalah komoditas

ekspor. Dengan demikian, subsektor perkebunan memiliki potensi dan layak

untuk terus dikembangkan di Indonesia.

Minyak kelapa sawit merupakan produk perkebunan yang telah menjadi

komoditas utama ekspor Indonesia dan merupakan ekspor pertanian terbesar.

Perkembangan volume ekspor minyak kelapa sawit dan komoditas primer

perkebunan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan volume ekspor (ton) komoditas primer perkebunan di
Indonesia tahun 2011-2015

Komoditas Perkebunan Tahun
2011 2012 2013 2014 2015

1    Kelapa/Coconut 1.200.206 1.519.353 1.295.442 1.711.603 1.826.310
2    Karet/Latex 2.638.382 2.444.438 2.701.995 2.623.471 2.630.313
3    Kelapa sawit/Palm

Oil 20.972.382 23.811.342 25.795.321 28.026.621 32.543.312
4    Kopi/Coffee 346.493 448.591 534.024 384.828 502.021
5    Teh/Tea 75.450 70.071 70.840 66.399 61.915
6    Lada/Pepper 36.487 62.608 47.908 34.733 58.075
7    Tembakau/Tobacco 99.485 37.110 41.765 35.009 30.675
8    Kakao/Cocoa 410.257 387.777 414.088 333.679 355.321
9    Cengkeh/Clove 5.397 5.941 5.177 9.136 12.889
10  Kapas/Cotton 25.361 23.727 30.637 38.081 34.977
11  Tebu/Sugar Cane 544.297 388.886 538.719 939.898 443.530
12  Pinang/Area Nut 187.109 173.458 220.123 250.021 279.448
13  Kacang Mete/Cashew 46.027 63.700 52.263 60.842 104.655
14  Lainnya/Others 1.276.413 386.830 792.203 512.970 341.991
Jumlah 27.863.746 29.823.832 32.540.505 35.027.291 39.225.432

Sumber: Kementrian Pertanian (2016)

Berdasarkan Tabel 2, volume ekspor minyak kelapa sawit menempati posisi

pertama dibandingkan komoditas perkebunan lainnya. Kontribusi ekspor

minyak kelapa sawit sebesar 83% dari total ekspor komoditas perkebunan
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pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor minyak kelapa sawit

merupakan penyumbang terbesar devisa negara.

Minyak kelapa sawit merupakan hasil olahan dari komoditas unggulan sektor

perkebunan, yaitu kelapa sawit. Minyak kelapa sawit memiliki kontribusi

yang penting terhadap perekonomian Indonesia melalui sumbangan devisa

dan penyerapan tenaga kerja. Besarnya devisa negara yang diciptakan dari

ekspor minyak sawit Indonesia tahun 2008 - 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pekembangan produksi, volume dan nilai ekspor minyak kelapa
sawit Indonesia tahun 2008 – 2016

Tahun Produksi (juta ton)
Volume Ekspor

(juta ton)
Nilai Ekspor (dollar

AS)
2008 19.2 15.1 15.6
2009 19.4 17.1 10
2010 21.8 17.1 16.4
2011 23.5 17.6 20.2
2012 26.5 18.2 21.6
2013 30 22.4 20.6
2014 31.5 21.7 21.1
2015 32.5 26.4 18.6
2016 34.5 25.1 18.1

Sumber: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), 2017

Tabel 3 menjelaskan bahwa produksi minyak kelapa sawit mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 produksi minyak kelapa

sawit sebesar 19,2 juta ton dan sekitar 79% dari jumlah produksi minyak

kelapa sawit Indonesia diekspor ke beberapa negara importir yaitu sebesar

15,1 juta ton, sedangkan pada tahun 2016 produksi minyak kelapa sawit

mencapai 34,5 juta ton dan jumlah minyak kelapa sawit yang diekspor

sebesar 25,1 juta ton atau sebesar 73% dari jumlah produksi minyak kelapa

sawit tahun 2016. Angka ini menunjukkan adanya penurunan volume dan
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nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia tahun 2016 jika dibandingkan

dengan volume dan nilai ekspor tahun 2015.

Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia pada tahun 2008-2016 sebesar 68% -

88% dari total produksi minyak kelapa sawit Indonesia. Artinya jumlah

minyak kelapa sawit yang dikonsumsi di dalam negeri sebesar 12% - 32%

atau sebesar 2,1 - 9,8 juta ton per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa

produksi minyak sawit dalam negeri sudah melebihi kebutuhan (konsumsi)

minyak kelapa sawit dalam negeri. Volume ekspor minyak kelapa sawit

Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga tahun 2016,

akan tetapi nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia fluktuatif. Nilai

ekspor minyak kelapa sawit Indonesia yang fluktuatif dipengaruhi oleh

perubahan harga minyak kelapa sawit dunia.

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

dunia. Sebelumnya didominasi oleh konsumsi minyak kedelai yang

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

negara berkembang (Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Nigeria, Ghana, dan

lain-lain). Produksi minyak kelapa sawit Indonesia sebagian besar diekspor

ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor minyak

kelapa sawit Indonesia menjangkau lima benua, yaitu Asia, Afrika, Australia,

Amerika, dan Eropa dengan pangsa utama di Asia. Menurut Badan Pusat

Statistik (2016) lima besar negara pengimpor CrudePalm Oil (CPO)

Indonesia tahun 2015 adalah India, Belanda, Malaysia, Singapura, dan

Spanyol.
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Perkembangan permintaan akan minyak sawit dari tahun ke tahun terus

mengalami peningkatan melebihi permintaan minyak nabati lainnya, seperti

minyak kedelai, rapeseed, dan minyak bunga matahari. Konsumsi minyak

kelapa sawit dunia terus meningkat dengan signifikan. Perkembangan

konsumsi minyak nabati dunia ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan konsumsi minyak nabati dunia (.000 ton) tahun1965-
2014

Tahun
Minyak Nabati

Minyak
kedelai

Minyak
kelapa sawit

Minyak
rapeseed

Minyak bunga
matahari

Total Minyak
Nabati

1965 3120 776 1294 35 5228
1980 9935 3882 2452 1731 18000
1990 13667 10465 6198 6047 36377
2000 27814 23642 13379 8151 72986
2010 4690 47774 23163 11817 126440
2014 4692 62267 25464 15195 151195

Sumber : Oil World, dalam Industri Minyak Sawit Indonesia menuju 2050,
GAPKI (2014)

Tabel 4 menunjukkan bahwa konsumsi minyak kelapa sawit dunia

merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan konsumsi minyak

rapeseed, minyak bunga matahari dan minyak kedelai pada tahun 2014. Hal

ini menunjukkan adanya pergeseran konsumsi minyak nabati dunia.

Permintaan terhadap minyak kelapa sawit telah menggeser minyak kedelai,

repeseed, dan minyak bunga matahari. Berdasarkan data pada Tabel 4

diketahui bahwa konsumsi minyak kelapa sawit dunia pada tahun 2014

sebesar 62.267.000 ton, sedangkan pada Tabel 3, diketahui volume ekspor

minyak kelapa sawit Indonesia tahun 2014 sebesar 21.700.000 ton. Artinya

Indonesia baru dapat memenuhi sekitar 35% permintaan (konsumsi) minyak

kelapa sawit dunia pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa peluang

Indonesia untuk meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit masih terbuka.
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Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati domestik, hasil

produksi minyak kelapa sawit Indonesia juga digunakan untuk memenuhi

permintaan ekspor dari berbagai negara. Dengan semakin meningkatnya

produksi dalam negeri maka akan meningkatkan laju ekspor minyak kelapa

sawit ke berbagai negara. Perkembangan produksi minyak kelapa sawit di

Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan

dengan peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan

dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Luas areal, produksi dan produktivitas kelapa sawit di indonesia
tahun 2000-2015

Tahun Luas Areal (ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha)
2000 4.158.079 7.000.507 1,68
2001 4.713.435 8.396.472 1,78
2002 5.067.058 9.622.344 1,90
2003 5.283.557 10.440.834 1,98
2004 5.284.723 10.830.389 2,05
2005 5.453.817 11.861.615 2,17
2006 6.594.914 17.350.848 2,63
2007 6.766.836 17.664.725 2,61
2008 7.363.847 17.539.788 2,38
2009 8.248.328 19.324.293 2,34
2010 8.385.394 21.958.120 2,62
2011 8.992.824 23.096.541 2,57
2012 9.572.715 26.015.518 2,72
2013 10.465.020 27.782.004 2,65
2014 10.754.801 29.278.189 2,72

2015* 11.300.370 31.284.306 2,77
Sumber     : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016
Keterangan : *) Angka sementara

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa luas areal kebun kelapa sawit di

Indonesia mencapai 11.300.370 ha (2015) atau meningkat 2,7 kali lipat dari

luas areal kebun kelapa sawit pada tahun 2000. Produksi kelapa sawit di

Indonesia tahun 2015 sebesar 31.284.306 ton dengan produktivitas sebesar

2,77 ton/ha dan terus meningkat seiring dengan bertambahnya luas areal
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kebun kelapa sawit. Luasnya areal perkebunan kelapa sawit Indonesia

menunjukkan bahwa ketersediaan bahan baku minyak kelapa sawit tinggi

sehingga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional.

Minyak kelapa sawit memiliki keunggulan kompetitif, yaitu produktivitas

yang paling tinggi dibandingkan dengan komoditi lain yang dapat dijadikan

sumber minyak nabati, seperti kedelai, bunga matahari, kacang tanah, wijen,

dan zaitun. Kondisi agronomi Indonesia yang sesuai untuk budidaya kelapa

sawit merupakan endowment factor yang dimiliki Indonesia. Sementara,

peluang yang berasal dari pasar internasional, yaitu adanya tren baru

pemenuhan kebutuhan bahan bakar menggunakan biodiesel. Dengan

demikian, peluang Indonesia untuk meningkatkan volume ekspor minyak

kelapa sawit ke pasar internasional menjadi semakin terbuka. Dalam upaya

meningkatkan pangsa pasar diperlukan daya saing agar minyak kelapa sawit

Indonesia dapat berkompetisi di pasar internasional.

B. Identifikasi Masalah

Produksi minyak kelapa sawit Indonesia sebagian besar diekspor ke

mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor minyak kelapa

sawit Indonesia menjangkau lima benua, yaitu Asia, Afrika, Australia,

Amerika, dan Eropa dengan pangsa utama di Asia. Volume ekspor minyak

kelapa sawit Indonesia tahun 2015 terdiri dari OtherPalm Oil (HS 151190)

sebesar 66,04 % dari total ekspor, Crude Palm Oil (HS 151110) sebesar

27,53 %, Other Palm Kernel Oil (HS 151329) sebesar 4,29 % dan Crude Oil

ofPalm Kernel (HS 151321) sebesar 2,14 % (BPS, 2016).
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Berdasarkan data Oil World (2014), konsumsi minyak kelapa sawit di Uni

Eropa terus mengalami peningkatan. Uni Eropa merupakan salah satu pasar

yang prospektif bagi CPO Indonesia, karena selain mengembangkan produk

turunan dari CPO seperti minyak makan (edible oil) dan margarin, Uni Eropa

merupakan produsen biodiesel terbesar di dunia dan menggunakan CPO

sebagai bahan baku untuk pengolahan bahan bakar alternatif tersebut.

Peningkatan konsumsi minyak kelapa ternyata tidak dibarengi dengan

peningkatan konsumsi minyak nabati lainnya. Sehingga terjadi pergeseran

konsumsi dari minyak jagung, minyak kedelai, minyak bunga matahari dan

minyak kanola menjadi minyak kelapa sawit. Dalam mengatasi penurunan

permintaan minyak nabati konvensional yang sebagian besar dihasilkan oleh

negara-negara Barat, maka negara-negara Eropa melakukan hambatan non

tarif berupa black campaign terhadap minyak kelapa sawit. World Health

Organization (WHO) menyarankan untuk mengurangi konsumsi CPO karena

menimbulkan cardiovaseular diseases, sementara beberapa organisasi

lingkungan di Barat mempublikasikan penelitian mereka mengenai

deforestasi, kerusakan habitat orang utan, dan efek rumah kaca yang

disebabkan oleh pengembangan perkebunan kelapa sawit. Isu kesehatan dan

isu lingkungan tersebut merupakan bagian dari kampanye negatif yang

dilakukan karena minyak nabati yang dihasilkan oleh negara barat tidak dapat

bersaing dengan minyak kelapa sawit yang memiliki biaya produksi paling

rendah (Syaukat, 2010).
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Black campaign terhadap minyak kelapa sawit Indonesia di Eropa

menyebabkan pemerintah Indonesia memfokuskan ekspor ke pasar Asia.

India merupakan negara tujuan utama ekspor minyak kelapa sawit Indonesia

karena perekonomian India yang kuat dan jumlah penduduk mencapai 1.2

miliar pada tahun 2012. Jumlah penduduk memiliki korelasi positif dengan

jumlah konsumsi agregat. Jumlah penduduk India yang besar diiringi oleh

konsumsi minyak nabati yang tinggi. Berdasarkan data USDA (2014), selain

mengkonsumsi minyak kelapa sawit, India juga memenuhi kebutuhan minyak

nabatinya menggunakan minyak kedelai dan minyak kanola melalui produksi

domestik dan impor dari berbagai negara (Kania, 2014).

Isu negatif terhadap kelapa sawit, baik berupa isu kesehatan dan isu

lingkungan memberikan dampak buruk terhadap performa minyak kelapa

sawit Indonesia di pasar internasional. Salah satu dampak yang dirasakan

selama lima tahun terakhir yakni penurunan harga minyak kelapa sawit dunia.

Berdasarkan data GAPKI (2017), sepanjang tahun 2016 harga rata-rata

minyak sawit mentah dunia tercatat sebesar US$ 700 dollar per metrik ton

atau naik 14% dibandingkan dengan harga rata-rata minyak sawit mentah

dunia tahun 2015 yang hanya mampu mencapai US$ 614 per metrik ton.

Harga rata-rata minyak sawit mentah dunia pada tahun 2014 mencapai US$

818,2 dollar per metrik ton. Meskipun volume ekspor minyak kelapa sawit

Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun namun nilai ekspor minyak

kelapa sawit Indonesia masih fluktuatif. Rendahnya harga minyak kelapa

sawit global tidak terlepas dari pengaruh jatuhnya harga minyak mentah

dunia yang sempat jatuh hingga US$ 30 dollar per barel, yang kemudian



11

mempengaruhi harga-harga komoditas lainnya. Pertumbuhan ekonomi China

yang melambat dan stagnasi di Eropa juga menjadi faktor penyebab

penurunan harga minyak kelapa sawit dunia.

Daya saing dan volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia selain

dipengaruhi oleh harga minyak kelapa sawit dunia juga dipengaruhi oleh

kebijakan pajak ekspor. Tahun 2007 terjadi perubahan pajak ekspor minyak

kelapa sawit dimana sebelumnya adalah pajak proporsional menjadi pajak

progresif. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No

92/PMK.011/2007 yang berisi penetapan tarif pungutan ekspor untuk minyak

kelapa sawit dan turunannya ditentukan berdasarkan harga referensi pada

harga internasional yang berlaku. Akibatnya apabila harga internasional naik

maka tarif pungutan ekspornya juga akan naik (Hafizah, 2011).

Harga minyak kelapa sawit mentah Indonesia jatuh di bawah batasan harga

Pemerintah yaitu 750 US$ per metrik ton pada September 2014. Pemerintah

Indonesia mengimplementasikan tarif ekspor 0% untuk ekspor minyak kelapa

sawit di bulan-bulan selanjutnya dan masih berlaku hingga saat ini (Indonesia

Investments, 2015). Ekspor minyak kelapa sawit bebas bea cukai dilakukan

untuk mendongkrak permintaan dan harga global. Namun demikian, ekspor

minyak kelapa sawit bebas bea cukai juga berarti Pemerintah Indonesia tidak

memperoleh pemasukan dari ekspor minyak kelapa sawit sejak Oktober 2014.

Hal ini menjadi masalah karena pemerintah Indonesia juga membutuhkan

dana dalam rangka pembangunan nasional dimana minyak kelapa sawit

memberikan sumbangan devisa cukup besar bagi Indonesia.
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Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian

sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar

internasional?

2. Bagaimana kinerja ekspor minyak kelapa sawit Indonesia di pasar

internasional?

3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi volume ekspor minyak kelapa

sawit Indonesia di pasar internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk:

1. Menganalisis tingkat daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar

internasional?

2. Menganalisis kinerja ekspor minyak kelapa sawit Indonesia di pasar

internasional?

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor minyak

kelapa sawit Indonesia di pasar internasional?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Industri Minyak Kelapa Sawit, hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi mengenai perluasan pasar minyak sawit Indonesia

yang berguna untuk meningkatkan kinerja ekspor dan produktivitasnya.
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2. Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan

dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kegiatan ekspor

minyak kelapa sawit Indonesia.

3. Peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur untuk penelitian

lebih lanjut mengenai perdagangan kelapa sawit di Indonesia.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Ekonomi Minyak Kelapa Sawit Indonesia

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang

mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia.

Kelapa sawit juga salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting

sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas. Indonesia merupakan

negara produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar dunia. Selain peluang

ekspor yang semakin terbuka, pasar minyak sawit dan minyak inti sawit di

dalam negeri masih cukup besar. Pasar potensial yang akan menyerap

pemasaran minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) adalah industri

fraksinasi/ranifasi (terutama industri minyak goreng), lemak khusus (cocoa

butter substitute), margarine/shortening, oleochemical, dan sabun mandi.

Industri minyak sawit nasional merupakan industri strategis dalam

perekonomian makro, pembangunan ekonomi daerah, pengurangan

kemiskinan dan pengurangan emisi GHG. Dalam perekonomian makro,

industri minyak sawit berperan strategis yakni penghasil devisa terbesar,

lokomotif perekonomian nasional, membangun kedaulatan energi, ekonomi

kerakyatan dan dalam penyerapan tenaga kerja.



15

a. Penghasil Devisa Terbesar

Devisa negara merupakan suatu ekspor netto yakni nilai ekspor dikurang

dengan nilai impornya. Suatu industri ekspor meskipun menyumbang nilai

ekspor yang besar, apabila nilai impornya juga besar maka secara netto

akan menghasilkan devisa yang kecil bahkan dapat menjadi defisit devisa.

Dalam perekonomian Indonesia, sektor non migas (termasuk didalamnya

industri minyak sawit) merupakan sektor andalan untuk menghasilkan

devisa negara.  Selama periode 2011-2015 nilai ekspor netto sektor non

migas mengalami fluktuasi tetapi secara netto masih surplus (Tabel 1).

Jika nilai eskpor non migas dipisahkan antara ekspor minyak sawit dan

non minyak sawit akan terlihat bahwa nilai netto ekspor minyak sawit

secara konsisten mengalami surplus dengan kecenderungan yang

meningkat.  Sebaliknya nilai netto ekspor non minyak sawit cenderung

menurun dari surplus menjadi defisit.  Secara total nilai netto ekspor non

migas masih mengalami surplus yang disumbang oleh ekspor minyak

sawit. Tanpa ekspor minyak sawit neraca perdagangan Indonesia akan

mengalami defisit (negatif devisa).

b. Lokomotif Perekonomian Nasional

Suatu sektor/industri layak menjadi industri strategis jika pertumbuhannya

bersifat inklusif. Pertumbuhan industri strategis diharapkan mampu

menarik sektor-sektor perekonomian seluas mungkin.

Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit mempengaruhi pertumbuhan

sektor-sektor lain baik sektor penyediaan input bagi perkebunan kelapa
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sawit (backward linkages) maupun sektor-sektor yang lebih hilir yakni

sektor ekonomi yang menggunakan output perkebunan kelapa sawit

sebagai inputnya (forward linkages).

Sektor penyedia input utama dari perkebunan kelapa sawit adalah surplus

usaha tahun sebelumnya dan modal sendiri (reinvestasi), pupuk, kimia,

pestisida, tenaga kerja, sektor keuangan dan sektor lain. Sektor pengguna

CPO adalah industri minyak nabati, industri kimia, industri makan.

Menurut data PASPI (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute)

ada sekitar 80 persen output CPO diserap oleh industri minyak nabati,

industri minyak kimia khususnya oleokimia (14 persen), industri makanan

(0.31 persen), perkebuan kelapa sawit itu sendiri (4.64 persen) dan sisanya

sektor lain (PASPI, 2014).

Secara keseluruhan, keterkaitan ke belakang perkebunan kelapa sawit lebih

tinggi dibandingkan keterkaitan ke depan. Hal ini berarti perkebunan

kelapa sawit lebih berperan sebagai lokomotif ekonomi yang menarik

perkembangan sektor-sektor lain melalui penggunaan outputnya sebagai

input perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit juga

menghasilkan dampak ekonomi yang relatif besar (big-impact).

Berdasarkan indeks multiplier output, income, labor, dan value

added, kemampuan perkebunan kelapa sawit dalam

menciptakan output, pedapatan, nilai tambah dan kesempatan kerja lebih

tinggi dibandingkan dengan kemampuan rata-rata sektor-sektor

ekonomi. Indeks multiplier output perkebunan kelapa sawit 1.71. Hal ini

berarti kemampuan perkebunan kelapa sawit dalam menciptakan output
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nasional 1.7 kali dari rata-rata sektor-sektor dalam perekonomian.

Kemampuan perkebunan kelapa sawit dalam menciptakan

pendapatan (income generating) tercermin dari indeks multiplier

income yang bernilai 1.8. Kemampuan perkebunan kelapa sawit dalam

menciptakan pendapatan 1.8 kali dari rata-rata kemampuan menciptakan

pendapatan sektor-sektor ekonomi. Dalam menciptakan nilai tambah,

perkebunan kelapa sawit mampu menciptakan nilai tambah tiga kali dari

rata-rata sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian. Dalam penciptaan

kesempatan kerja (job-creation) kemampuan perkebunan kelapa sawit

mampu menciptakan 2.6 kali kesempatan kerja dalam perekonomian

dibandingkan rataan kemampuan sektor ekonomi lainnya (PASPI, 2014).

Adanya peningkatan permintaan CPO maka akan menarik

peningkatan output dan pendapatan pada perkebunan kelapa sawit.  Selain

itu, peningkatan permintaan CPO juga akan meningkatkan output dan

pendapatan sektor-sektor lain seperti sektor keuangan, sektor perdagangan,

restoran dan hotel, industri kimia/pupuk/pestisida dan sektor-sektor lain.

c. Membangun Kedaulatan Energi

Membangun kedaulatan energi merupakan hal yang penting bagi Indonesia

mengingat kebutuhan energi makin meningkat dari tahun ke tahun, makin

tergantung pada BBM fosil impor yang telah menggangu neraca

perdagangan Indonesia. . Oleh karena itu diperlukan upaya mengurangi

ketergantungan pada BBM fosil impor dengan mengembangkan energi

subsitusi terbarukan (renewable energy) di dalam negeri, seperti kebijakan
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mandatori biodiesel sawit. Kebijakan mandatori biodiesel yang sedang di

implementasikan pemerintah yakni dari B-15 (2015) ke B-20 (2016) dan

B-30 (2020) menghasilkan penghematan solar impor dan devisa.

d. Sektor Ekonomi Kerakyatan Terbesar

Perkebunan kelapa sawit juga merupakan sektor ekonomi yang

didalamnya terlibat banyak usaha rumah tangga petani, usaha kecil

menengah baik pelaku langsung perkebunan sawit itu sendiri maupun

secara tidak langsung yakni supplier perkebunan kelapa sawit. Luas

perkebunan kelapa sawit Indonesia telah meningkat dari sekitar 300 ribu

hektar tahun 1980 menjadi sekitar 12,30 juta hektar tahun 2017

(Kementrian Pertanian, 2018). Dalam perkembangan tersebut, perkebunan

kelapa sawit rakyat menunjukan pertumbuhan yang cepat bahkan

tergolong revolusioner.

Perkebunan kelapa sawit yang berada pada 190 kabupaten merupakan

sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal. Salah satu aktor

penting dari perkebunan kelapa sawit adalah usaha keluarga petani sawit

(bagian dari UKM). Perkembangan usaha keluarga petani sawit

meningkat cepat dari hanya 142 ribu unit menjadi 2.3 juta unit.

Perkembangan UKM petani sawit tersebut, sangat revolusioner dan

dilakukan tanpa membebani anggaran pemerintah (PASPI, 2014).

e. Penyerapan Tenaga Kerja

Menciptakan kesempatan kerja merupakan salah satu sasaran

pembangunan yang penting untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan bagi
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angkatan tenaga kerja baru yang bertambah sekitar 2.5 juta orang per

tahun. Industri minyak sawit khususnya perkebunan kelapa sawit

merupakan suatu industri dengan teknologi relatif padat karya (labor

intensive) dan bukan padat modal. Oleh karena itu, setiap pertambahan

produksi minyak sawit hanya mungkin terjadi jika dilakukan peningkatan

penggunaan tenaga kerja. Secara umum, jumlah tenaga kerja yang

terserap pada industri minyak sawit mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun yakni 2.1 juta orang tahun 2000 menjadi 8.4 juta orang tahun 2015.

Hal ini menunjukan bahwa industri minyak sawit adalah padat karya yang

menyerap banyak tenaga kerja (PASPI, 2014).

2. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional pertama kali lahir pada era merkantilisme dan

dalam perkembangannya mengalami perubahan pola-pola perdagangan.

Perkembangan perdagangan internasional menurut Basri dan Munandar

(2010) adalah sebagai berikut:

a. Merkantilisme

Pemikiran merkantilisme pertama kali ditulis oleh Antinio Serra pada

1613. Merkantilisme saat itu belum mengenal dengan adanya konsep

daya saing sebagai pola perdagangan dan mempengaruhi struktur

produksi serta distribusi pendapatan. Konsep merkantilisme didasarkan

pada banyaknya stok emas suatu negara sebagai aset kekayaannya. Pada

konsep ini negara berupaya meningkatkan ekspor setinggi-tingginya dan

menekan ekspor serendah mungkin. Hal ini menjadikan peran negara
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dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan dominan. Mahzab

ini dianggap tidak produktif karena mazhab ini menjadi pertentangan

seiring perkembangan zaman. Salah satu ahli ekonomi yang menentang

mazhab ini adalah Adam Smith yang kemudian melahirkan sebuah

mazhab baru yaitu teori keuntungan absolut.

b. Teori keuntungan absolut

Teori keuntungan absolut dilahirkan oleh Adam Smith sebagai bentuk

protesnya terhadap pemikiran merkantilisme. Secara naluri konsep

keuntungan absolut adalah menarik. Konsep ini menyatakan bahwa

dengan spesialisasi dalam produksi barang yang paling efisien bagi suatu

negara, negara tersebut dapat meningkatkan kemakmurannya melalui

perdagangan internasional atau dengan kata lain keuntungan absolut

sebagai basis perdagangan internasional. Teori Adam Smith

membukakan jalan bagi teori-teori baru lainnya di era moderen, seperti

teori keuntungan komparatif oleh David Ricardo dan teori Hecksher-

Ohlin.

c. Teori Ricardian

Teori ini dirumuskan oleh David Ricardo, di mana Ia menyatakan bahwa

perdagangan internasional adalah teori tentang nilai atau value, di mana

nilai atau value suatu barang tergantung dari banyaknya tenaga kerja

yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut {labour cost value

theory). Perdagangan antar negara akan timbul apabila masing-masing



21

negara memiliki comparative cost terkecil.Comparative cost timbul

karena adanya perbedaan teknologi antar negara.

d. Teori Heckscher-Ohlin

Heckscher-Ohlin dalam teori faktor proporsi menyatakan bahwa

perbedaan dalam opportunity cost suatu negara dengan negara lain

karena adanya perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang dimilikinya.

Suatu negara memiliki tenaga kerja lebih banyak dari pada negara lain

sedang negara lain memiliki kapital lebih banyak daripada negara

tersebut sehingga dapat menyebabkan terjadinya pertukaran.

Setiap negara memiliki sumber daya alam, letak geografis, iklim,

karakteristik penduduk, keahlian, tenaga kerja, keadaan struktur ekonomi,

tingkat harga dan sosial yang berbeda-beda. Perbedaan yang dimiliki masing-

masing negara menghasilkan suatu produk yang berbeda pula. Perbedaan

tersebut mengharuskan setiap negara untuk melakukan perdagangan, baik

dengan alasan perluasan pasar, mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan

teknologi yang modern. Perdagangan internasional merupakan perdagangan

antar negara atau lintas negara yang mencakup ekspor dan impor.

Perdagangan internasional dibagi menjadi dua jenis yaitu perdagangan barang

(fisik) dan perdagangan jasa (non fisik) (Tambunan, 2001).

Teori perdagangan internasional merupakan teori-teori yang menganalisis

dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional dan keuntungan yang

diperoleh dari adanya perdagangan tersebut (Salvatore, 1997). Sebelum

adanya perdagangan, harga-harga relatif dari berbagai komoditas di masing-
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masing negara merupakan refleksi atau pencerminan dari keunggulan

komparatif yang dimilikinya. Setelah adanya perdagangan harga-harga relatif

tersebut kemudian akan saling menyesuaikan sehingga akan terbentuk suatu

harga keseimbangan.

Perdagangan yang terjadi antar negara mengakibatkan adanya : (1) pertukaran

barang dan jasa; (2) gerakan sumber daya melalui batas-batas negara; (3) alih

teknologi semakin pesat berkembang, sehingga dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi negara-negara yang mempunyai mitra dagang. Proses

tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi antarnegara inilah yang disebut

perdagangan internasional. Dalam perdagangan antarnegara tersebut banyak

melibatkan eksportir dan importir. Dengan demikian, perdagangan

internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara

dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk

yang dimaksud dapat berupa antar-perorangan (individu dengan individu),

antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara

dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional

menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP (Hasyim, 2016).

Perdagangan internasional menurut para ahli ekonomi klasik dan neoklasik

dipandang sebagai mesin pertumbuhan (engine ofgrowth). Sebab dengan

adanya perdagangan akan memungkinkan negara-negara yang sedang

berkembang memperoleh keuntungan (gain from trade) berupa kenaikan

produksi barang dan jasa. Kenaikan produksi barang dan jasa akan

memperluas pasar berupa ekspor dan impor dari dan ke luar negeri. Bagi



23

kondisi negara-negara yang sedang berkembang yang dianggap bahwa masih

terdapatnya faktor-faktor produksi yang masih menganggur, mobilitas faktor

produksi tidak sempurna, teknik produksi yang sederhana, serta masih

dibutuhkannya bantuan modal, maka perdagangan luar negeri dan hubungan

ekonomi dengan negara-negara lain akan memberikan sumbangan penting

dalam menciptakan pembangunan ekonomi, yaitu memperluas pasar untuk

barang-barang yang dihasilkan, mempertinggi tingkat teknologi dan

menaikkan produksi barang yang sudah tidak laku di dalam negeri tetapi

masih laku di luar negeri (Suryana, 2000).

Jadi, perdagangan internasional secara umum dapat didefinisikan sebagai

perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk

negara lainnya, dimana tercermin dalam kegiatan ekspor dan impor, baik

berupa barang maupun jasa atas dasar kesepakatan bersama sehingga

terbentuk harga keseimbangan dalam rangka memperoleh keuntungan. Pada

dasarnya suatu negara tidak mungkin untuk memenuhi seluruh kebutuhan

hidup penduduknya tanpa mendatangkan barang dan/atau jasa dari negara

lain. Perkembangan teknologi yang makin pesat, spesialisasi pekerjaan yang

makin tajam membawa konsekuensi makin banyak barang dan jasa dari

berbagai jenis maupun kuantitasnya yang diperlukan oleh manusia.

Proses terjadiya perdagangan internasional menurut Salvatore (1997) dapat

dilihat pada Gambar 1. Panel A pada Gambar 1 menunjukkan negara 1

mengalami kelebihan penawaran komoditi X, sehingga kurva penawaran

ekspornya mengalami peningkatan (panel B). Pada panel C dapat dilihat



24

Px/Py lebih rendah dari P3, maka negara 2 mengalami kelebihan permintaan

(excess demand) untuk komoditi X, sehingga permintaan impor negara 2

terhadap komoditi X mengalami peningkatan. Panel B menunjukkan bahwa

hanya pada tingkat harga P2 maka kuantitas impor komoditi X yang diminta

oleh negara 2 akan persis sama dengan kuantittas ekspor yang ditawarkan

oleh negaral. Dengan demikian P2 merupakan Px/Py atau harga relatif

ekuilibrium setelah berlangsungnya perdagangandiantara kedua negara

tersebut. Tetapi jika harga Px/Py lebih besar dari P2 maka akan terjadi

kelebihan penawaran (excess supply) ekspor komoditi X dan akan terjadi

penurunan harga relatifnya atau Px/Py, sehingga pada akhirnya harga akan

begerak mendekati atau sama dengan P2. Sebaliknya, jika Px/Py lebih kecil

dari P2, maka akan terjadi kelebihan permintaan impor komoditi X yang

selanjutnya akan menaikkan Px/Py sehingga lambat laun akan sama dengan

P2.

Gambar 1. Harga komoditas relatif setelah perdagangan
Sumber : Salvatore (1997)

Menurut Salvatore (1997) hambatan perdagangan internasional terdiri dari

hambatan tarif dan non-tarif sebagai berikut:
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a. Hambatan Tarif

Tarif merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan luar negeri

yang membatasi arus perdagangan internasional, tarif adalah suatu

pembebanan atas barang yang melintasi daerah pabean (daerah

geografis). Tarif adalah pajak atau cukai yang dikenakan untuk suatu

komoditi yang diperdagangkan lintas batas teritorial. Tarif ini merupakan

kebijakan yang paling tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai

sumber penerimaan pemerintah. Pengenaan tarif dimaksudkan untuk

memproteksi produk dalam negeri. Dengan adanya tarif harga barang

impor dalam mata uang nasional meningkat sehingga permintaan di pasar

dalam negeri menurun dan hal tersebut mendorong produksi dalam

negeri karena adanya kenaikan permintaan domestik atas barang hasil

dalam negeri. Ada tiga macamjenis tarif yang biasa digunakan dalam

perdagangan internasional yaitu:

1) Bea Ekspor {export duties) adalah pajak yang dikenakan terhadap

barang yang diangkut atau diekspor menuju negara lain.

2) Bea Transito (transit duties) adalah pajak atau bea yang dikenakan

terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan

ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah

negara lain.

3) Bea Impor (impor duties) adalah pajak atau bea yang dikenakan

terhadap barang-barang yang masuk kedalam suatu negara dengan

ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir.
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b. Hambatan Non-Tarif

Instrumen kebijakan perdaganan internasional selain tarif adalah berupa

kebijakan non tarif, yang terdiri dari:

1) Kuota

Kuota merupakan pembatasan secara kuantitatif tidak hanya

terhadap impor, tetapi juga diterapkan oleh banyak negara terhadap

ekspor. Tujuan utama pengenaan kuota adalah untuk kepentingan

konsumen di dalam negeri, yakni menjaga ketersediaan stok

domestik.

2) Embargo

Adalah pelarangan impor dan ekspor jenis produk tertentu atau

pelarangan secara total dalam perdagangan dengan negara

tertentusebagai suatu tambahan dalam kebijakan politik yang

dilakukan pemerintah.

3) Kartel-kartel Internasional

Merupakan sebuah organisasi produsen komoditi tertentu dari

berbagai negara yang sepakat untuk membatasi outputnya dan juga

mengendalikan ekspor komoditi tersebut dengan tujuan untuk

memaksimalkan keuntungan.

4) Dumping

Adalah kebijakan ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh

dibawah pasaran atau penjualan komoditi di luar negeri dengan

harga yang jauh lebih murah dibanding dengan harga penjualan

domestik.



27

5) Subsidi Ekspor

Adalah pembayaran langsung atau pemberian keringanan pajak dan

bantuan subsidi kepada para eksportir atau calon eksportir nasional,

atau pemberian pinjaman kepada pengimpor asing dengan bunga

rendah dalam rangka memacu ekspor suatu negara.

3. Ekspor dan Pembangunan Ekonomi

Ekspor merupakan barang dan jasa yang dihasilkan di sebuah negara dan

dijual di negara lain sebagai penukar atas barang dan jasa, emas, devisa asing

atau untuk menyelesaikan hutang. Negara menunjukan sumber daya dalam

negeri mereka bagi ekspor karena mereka dapat memperoleh lebih banyak

barang dan jasa dengan devisa internasional yang merekaperoleh dari ekspor

daripada yang akan mereka peroleh dengan menunjukan sumber daya itu bagi

produksi barang dan jasa di dalam negeri (Smith dan Blakeslee, 1995). Dalam

pengertian atau batasan yang lebih luas, ekspor suatu negara merupakan

kelebihan penawaran domestik atau produksi barang atau jasa yang tidak

dikonsumsi oleh konsumen negara yang bersangkutan atau tidak disimpan

dalam bentuk stok (Lindert dan Kindleberger, 1993).

Jadi, pengertian ekspor secara umum adalah kelebihan penawaran domestik

baik berupa barang ataupun jasa yang tidak dikonsumsi oleh negara yang

bersangkutan dan dijual ke negara lain sebagai penukar barang dan jasa atau

untuk menyelesaikan hutang.

Kegiatan produksi barang dan jasa di negara produsen telah mendorong

terbentuknya suatu proses pembentukan pendapatan masyarakat dari anggota-
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anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya. Pengusaha yang memproduksi

barang dan jasa yang kemudian menjualnya ke luar batas negaranya akan

memperoleh devisa atau pembayaran di dalam bentuk mata uang atau valuta

asing atas tagihan-tagihannya. Bila pendapatan yang dihasilkan oleh para

eksportir suatu negara itu lebih besar daripada biaya-biaya yang dikeluarkan

untuk pembayaran pembelian-pembelian atas barang dan jasa yang diimpor

suatu periode tertentu, maka kelebihan tersebut disebut "net ekspor".

Implikasi dari net ekspor tersebut dapat mendorong proses pembentukan

pendapatan masyarakat ke arah suatu tingkat yang lebih tinggi (Markusen, et

al. 2002).

Net ekspor ini juga sering disebut sebagai Net Foreign Investment. Disebut

demikian sebab pada dasarnya ia mempunyai dasar pengertian yang sama

dengan investasi, yaitu bahwa investasi itu senantiasa mempunyai implikasi

kedepan terhadap peningkatan proses produksi dan pembentukan pendapatan

masyarakat. Perbedaan dengan Net Domestic Foreign Investment adalah pada

ruang lingkupnya. Net Foreign Investment menciptakan tagihan-tagihan

kepada pihak pembeli di luar negeri, sehingga pada gilirannya dapat

menciptakan capital inflow (arus dana luar negeri) yang dibutuhkan di dalam

negeri tetapi masih belum bisa diproduksi dalam negeri. Pengaruh dari faktor-

faktor eksternal yang ada dimasing-masing negara partner dagang itu dapat

bersifat one-to-one, yaitu kalau pengaruh itu bekerja secara terbatas antara

satu negara dengan negara lainnya, atau multiple yaitu kalau pengaruh itu

bekerja secara ganda (Tryfino, 2006).
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Ekspor mencakup dua dimensi, yaitu permasalahan yang terjadi di dalam

negeri dan permasalahan yang terjadi di luar batas negara. Ekspor dapat

dilihat sebagai sisa atau residual dari total produksi nasional setelah dikurangi

dengan kebutuhan total untuk konsumsi dalam negeri. Ekspor akan lebih tepat

disebut sebagai sisa yang dapat diekspor atau exportable surplus. Model

ekspor ini hanya berlaku bila total produksi nasional periode saat ini lebih

besar dari konsumsi dalam negeri pada periode sekarang. Ketentuan lainnya

adalah total produksi nasional tidak sama dengan konsumsi dalam negeri

(Tryfino, 2006).

Pandangan Richardo dengan Smith dan Mill mengenai keuntungan-

keuntungan perdagangan luar negeri digabungkan, maka dapat dikatakan

bahwa ahli-ahli ekonomi Klasik mengemukakan tiga sumbangan penting

perdagangan luar negeri dalam pembangunan ekonomi. Keuntungan yang

pertama, yang dikemukakan oleh Richardo, menyatakan : Apabila suatu

negara sudah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, perdagangan luar

negeri memungkinkannya mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi

daripada yang mungkin dicapai tanpa adanya kegiatan tersebut. Sedangkan

Smith dan Mill mengemukakan dua keuntungan lainnya, yaitu : (1)

memungkinkan suatu negara memperluas pasar atas hasil-hasil produksinya

dan (2) memungkinkan negara tersebut menggunakan teknologi yang

dikembangkan di luar negeri, yang lebih baik daripada yang terdapat di dalam

negeri (Sukirno, 2006).
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4. Kinerja Ekspor Nasional

Kinerja ekspor tidak hanya diukur dari laju pertumbuhan (nilai atau volume),

tetapi juga harus dilihat dari tingkat diversifikasinya baik dalam arti variasi

produk (pendalaman struktur) maupun diversifikasi pasar (negara tujuan).

Laju pertumbuhan yang inggi hanya merupakan satu sisi dari keberhasilan

pengembangan ekspor suatu negara. Disisi lain adalah perluasan jenis-jenis

komoditas ekspor dan pasarnya. Kinerja ekspor menurut Tambunan (2001)

dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan

Ada sejumlah indikator yang umum digunakan untuk mengetahui

perkembangan struktur ekspor, diantaranya adalah proporsi migas dan

nonmigas terhadap ekspor total, pangsa ekspor menurut kelompok

barang, misalnya barang konsumsi, barang modal dan perantara, dan

bahan baku, serta persentase ekspor terhadap output agregat atau Produk

Domestik Bruto (PDB).

b. Diversifikasi Output

Struktur ekspor Indonesia mengalami perubahan seiring dengan

perubahan struktur ekonomi nasional yang terjadi pada masa

pemerintahan Orde Baru, dimana ekonomi sepenuhnya berlandaskan

pertanian ke ekonomi yang berorientasi nonpertanian atau industry

manufaktur. Namun, Indonesia masih belum menonjol sebagai salah satu

produsen dunia untuk produk manufaktur.
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c. Diversifikasi Pasar

Ada dua hal menarik di dalam struktur pasar ekspor. Pertama, setelah

Jepang dan Amerika Serikat, Eropa merupakan pasar ketiga yang sangat

penting bagi ekspor Indonesia. Kedua, pasar ASEAN belum begitu

penting bagi ekspor Indonesia.

Struktur ekspor kolonial menurut Sukirno (2006) merupakan struktur ekspor

suatu negara yang memiliki ciri pokok berikut :

a. Sebagian besar barang-barang yang diekspor merupakan hasil industri

primer (pertanian, pertambangan, kehutanan, dan perikanan)dan masih

merupakan bahan mentah).

b. Jenis-jenis bahan mentah yang diekspor sangat terbatas.

c. Sektor ekspor pada mulanya dikembangkan terutama oleh pengusaha-

pengusaha yang berasal dari negera penjajah.

Sukirno (2006) menjelaskan bahwa pada waktu pendapatan ekspor naik,

pendapatan masyarakat akan bertambah dan akan menaikkan pengeluaran

masyarakat. Apabila sektor-sektor dalam negeri tidak dapat memenuhi

permintaan masyarakat yang bertambah ini, maka inflasi akan terjadi.

Sedangkan pada waktu harga turun, pendapatan ekspor yang rendah

menyebabkan permintaan atas hasil-hasil berbagai sektor dalam negeri

menurun. Hal ini menyebabkan tingkat kegiatan ekonomi dalam negeri

menurun dan jumlah pengangguran semakin besar.

Defisit neraca pembayaran akan menaikkan kurs valuta asing dan

menyebabkan harga barang impor menjadi bertambah mahal. Disamping itu
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biasanya pemerintah akan mengambil langkah-langkah membatasi impor.

Langkah yang demikian juga akan menaikkan tingkat harga. Gambaran ini

menunjukkan bahwa apabila ekspor turun, ia bukan saja akan mengurangi

tingkat kegiatan ekonomi dan menambah jumlah pengangguran tetapi juga

dapat menimbulkan inflasi (Sukirno, 2006).

5. Teori Daya Saing

Pengertian daya saing menurut Simanjuntak (1992) merupakan suatu konsep

yang menyatakan kemampuan suatu produsen untuk memproduksi suatu

komoditas dengan mutu yang cukup baik dan biaya produksi yang cukup

rendah, sehingga pada harga-harga yang terjadi di pasar internasional dapat

diproduksi dan dipasarkan oleh produsen dengan memperoleh harga laba

yang mencukupi sehingga dapat mempertahankan kelanjutan biaya

produksinya.

Porter (1990) menyatakan bahwa daya saing dapat diidentikkan dengan

produktivitas, yakni tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang

digunakan. Peningkatan produktivitas tersebut dapat disebabkan oleh adanya

peningkatan jumlah input fisik modal maupun tenaga kerja, peningkatan

kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi.

Jadi, daya saing secara umum didefinisikan sebagai kemampuan suatu

produsen untuk memproduksi suatu komoditas dengan mutu yang cukup baik

dan biaya produksi yang cukup rendah sehingga dapat meningkatkan

produktivitas dan dapat bersaing dengan negara lain.
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Keunggulan dalam daya saing dapat dikelompokkan menjadi dua macam,

yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif (Porter, 1990).

a. Keunggulan Komparatif

Konsep keunggulan komparatif merupakan indikator yang paling banyak

digunakan dalam mengukur kinerja perdagangan internasional suatu

negara. Teori keunggulan komparatif dicetuskan pertama kali oleh David

Ricardo. Menurut David Ricardo, setiap negara atau bangsa seperti

halnya orang, akan memperoleh hasil dari perdagangannya dengan

mengekspor barang atau jasa yang merupakan daya saing terbesarnya dan

mengimpor barang atau jasa yang bukan daya saingnya. Suatu negara

yang memiliki keunggulan komparatif di sektor tertentu secara potensial,

harus mampu mempertahankan dan bersaing dengan negara lain.

Keunggulan komparatif tersebut dapat berubah oleh beberapa faktor yang

mempengaruhi seperti perubahan ekonomi dunia, lingkungan domestik

dan perkembangan teknologi (Porter, 1994).

Teori keunggulan komparatif dalam perdagangan bebas atau free trade

akan menimbulkan spesialisasi yang dapat menaikkan efisiensi produksi.

Semua barang produksi yang dihasilkan satu negara disusun menurut

tinggi rendahnya biaya produksi atau nilai ekspor barang tersebut.

Produk yang memiliki comparative advantage paling besar di mana

produk tersebut memiliki biaya produksi rendah dan nilai ekspor yang

tinggi, akan diekspor oleh negara tersebut (Nopirin, 2011).
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b. Keunggulan Kompetitif

Dalam bersaing di pasar internasional, maka suatu negara dengan negara

harus memiliki keunggulan tertentu untuk menguatkan posisinya. Porter

(1990) mengemukakan bahwa keunggulan suatu negara tidak bergantung

pada spesialisasi dan jumlah faktor produksi seperti yang dikemukakan

para pendahulunya, tetapi keunggulan suatu negara ditentukan oleh

kemampuan para produsen dalam negara tersebut untuk berkompetisi

dalam menghasilkan produk yang mampu menembus persaingan pasar

internasional. Dalam pendekatannya, Porter mencetuskan empat faktor

penentu yang harus dipenuhi agar daya saing suatu negara memiliki

keunggulan kompetitif yang kemudian dikenal sebagai Porter 's

Diamond. Empat faktor penentu ini adalah kondisi faktor, kondisi

permintaan, industri terkait dan penunjang, serta strategi, struktur, dan

persaingan perusahaan. Selain keempat faktor ini juga terdapat faktor lain

yaitu faktor kesempatan yang menciptakan peluang bersaing yang berada

di luar kendali perusahaan dan faktor pemerintah yang berpengaruhpada

faktor-faktor penentu daya saing namun tidak berpengaruh langsung pada

peningkatan daya saing di pasar internasional.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Ekspor

Sukirno (2000) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

ekspor suatu negara adalah harga komoditas yang bersangkutan di pasar

internasional, kualitas komoditas yang diekspor, harga komoditas subsitusi,

konsumsi negara pengimpor, produksi komoditas tersebut di negara-negara
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penghasil utama, produksi dan konsumsi dalam negeri, stok dalam negeri,

teknologi, harga masukan produksi, nilai mata uang, kebijakan devaluasi,

selera, pendapatan serta distribusinya dan jumlah penduduk.

Permintaan ekspor menurut Lipsey (1995) merupakan suatu hubungan yang

menyeluruh antara kuantitas komoditi yang akan dibeli konsumen selama

periode dan tingkat harga tertentu. Teori permintaan ekspor digunakan untuk

menganalisa faktor yang memengaruhi permintaan ekspor suatu negara.

Faktor - faktor yang memengaruhi permintaan ekspor (PXt)diantaranya adalah

harga domestik negara tujuan ekspor (HDir), harga impor negara tujuan (Hit),

pendapatan perkapita penduduk negara tujuan ekspor {YPit), dan selera

masyarakat negara tujuan ekspor (CPit). Secara keseluruhan fungsi

permintaan ekspor dapat dirumuskan sebagai berikut:

PXt= f {HDit, Hit, YPit, CPlt) ........................................... ......................... (1)

Teori permintaan ekspor bertujuan untuk menentukan faktor yang

memengaruhi permintaan (Salvatore, 1997). Permintaan ekspor suatu negara

akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain:

a. Produksi komoditas yang diekspor

Menurut Putra (2014) produksi CPO Indonesia dan Harga CPO

Internasional memiliki pengaruh positif terhadap ekspor CPO Indonesia.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Maygirtasari (2015), yang

menunjukkan bahwa produksi CPO Domestik berpengaruh positif

terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Saat produksi mengalami

peningkatan maka ketersediaan CPO meningkat dan penawaran CPO di
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dalam maupun luar negeri meningkat, sehingga menyebabkan ekspor

CPO Indonesia juga akan mengalami kenaikan.

b. Harga ekspor komoditas itu sendiri

Dalam hukum penawaran menjelaskan bahwa harga komoditas ekspor

dan penawaran ekspor mempunyai hubungan yang positif, dimana

dengan makin tingginya harga pasar akan merangsang produsen untuk

menawarkan komoditasnya jauh lebih banyak, begitu sebaliknya. Jadi

tingkat harga meningkat, penawaran akan komoditas juga meningkat.

Permintaan terhadap CPO sangat ditentukan oleh tingkat harga CPO.

Dalam penelitian Kania (2014), harga ekspor CPO berpengaruh negatif

terhadap volume ekspor CPO. Artinya semakin tinggi harga CPO maka

jumlah CPO yang diminta oleh negara lain akan menurun sehingga

volume ekspor menurun. Menurut Kania (2014) harga ekspor CPO

Indonesia baik ke Belanda maupun ke India berpengaruh signifikan dan

negatif terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Widyastutik dan Ashiqin

(2011) menggunakan harga CPO internasional dalam penelitiannya,

dimana harga CPO internasional berpengaruh signifikan dan positif

terhadap ekspor CPO Indonesia. Hal ini dikarenakan volume ekspor

dilihat dari sisi penawaran.

c. Harga komoditas substitusi

Dalam penelitian Widyastutik dan Ashiqin (2011) mengenai analisis

daya saing dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor CPO Indonesia

ke China, Malaysia dan Singapura dalam skema Asean-China Free Trade
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Area (ACFTA), menggunakan harga barang subtitusi sebagai salah satu

variabel penelitiannya. Widyastutik dan Ashiqin (2011) menjelaskan

bahwa harga minyak kedelai sebagai barang subtitusi CPO berpengaruh

signifikan dan berkorelasi negatif terhadap ekspor CPO Indonesia, berarti

kenaikan harga minyak kedelai dunia akan menurunkan volume

penawaran ekspor CPO Indonesia ke China, Malaysia dan Singapura.

Sedangkan Kania (2014) menganalisis daya saing dan faktor-faktor yang

mempengaruhi ekspor CPO Indonesia ke India (Asia) dan Belanda

(Eropa) dalam skema adanya black campaign terhadap CPO Indonesia,

menunjukkan bahwa harga minyak kedelai dunia berpengaruh signifikan

dan berkorelasi positif terhadap volume ekspor CPO Indonesia, berarti

kenaikan harga minyak kedelai dunia akan meningkatkan volume ekspor

CPO Indonesia ke India dan Belanda.

d. GDP (Gross Domestic Product) per Kapita Negara Tujuan Ekspor

GDP negara pengimpor berkaitan dengan daya beli atau kemampuan

suatu negara dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional,

dalam hal ini ekspor dari Indonesia. GDP menunjukkan ukuran pangsa

pasar suatu negara. GDP yang tinggi menunjukkan besarnya pasar atau

permintaan yang tinggi, sehingga akan meningkatkan ekspor. GDP per

kapita adalah perbandingan antara GDP dengan jumlah populasi. GDP

per kapita dapat mengukur kemampuan suatu negara untuk melakukan

pembelian barang dan jasa. Jika GDP per kapita suatu negara cukup

tinggi, maka negara tersebut memiliki kemampuan tinggi untuk
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melakukan pembelian sehingga merupakan pasar yang potensial bagi

pemasaran suatu komoditi (Mankiw, 2000).

Hasil penelitian Djoni, et al. (2013) yang menunjukkan bahwa GDP per

kapita negara tujuan ekspor berpengaruh positif terhadap volume ekspor

komoditi Indonesia. Studi Adzimatinur (2016) menunjukkan bahwa GDP

per kapita negara Turki berpengaruh positif terhadap volume ekspor

komoditas unggulan (termasuk palm oil) Indonesia. Namun menurut

Pinem (2013), PDB Uni Eropa dan konsumsi Uni Eropa berpengaruh

positif namun tidak signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia ke

Uni Eropa. Hal ini karena konsumsi CPO Uni Eropa bersifat inelastis,

sementara PDB Uni Eropa bersifat elastis.

e. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya

(ICrugman dan Maurice, 2005). Exchange rate ditentukan dalam pasar

valuta asing (foreign exchange market). Apabila kondisi ekonomi suatu

negara mengalami perubahan, maka biasanya diikuti oleh perubahan nilai

tukar secara substansi. Masalah mata uang muncul saat suatu negara

mengadakan transaksi dengan negara lain, di mana masing-masing

negara menggunakan mata uang yang berbeda. Jadi nilai tukar mata

uang (kurs) memainkan peranan sentral dalam hubungan perdagangan

internasional karena kurs dapat membandingkan harga-harga barang dan

jasa yang dihasilkan oleh suatu negara.
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Studi Kania (2014) menunjukkan nilai tukar rupiah berpengaruh

signifikan dan berpengaruh positif terhadap volume ekspor CPO

Indonesia ke India, namun nilai tukar rupiah tidak berpengaruh signifikan

terhadap volume ekspor CPO Indonesia ke Belanda. Sedangkan menurut

Dina (2015) nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika berpengaruh

positif dan signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia ke

Belanda. Menurut Adzimatinur (2016), nilai tukar riil menunjukkan

hubungan yang positif dan signifikan terhadap ekspor komoditi unggulan

Indonesia ke Turki. Nilai tukar riil yang meningkat menunjukkan adanya

depresiasi terhadap mata uang rupiah sehingga akan meningkatkan

ekspor.

f. Nilai RCA Komoditas yang Diekspor

Menurut Kania (2014), variabel nilai RCA CPO Indonesia ke Belanda

dan India berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap volume

ekspor CPO Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi daya

saing komparatif suatu komoditi, maka semakin tinggi volume ekspor

komoditi tersebut.

g. Pajak Ekspor

Salah satu bentuk hambatan perdagangan internasional adalah pengenaan

tarif berupa pajak atau cukai yang dikenakan pada komoditas yang

diperdagangkan. Tarif dapat dibedakan atas tarif impor, tarif transit, dan

tarif ekspor. Tarif impor adalah pajak yang dikenakan untuk komoditas

yang diimpor dari negara lain. Tarif transit adalah pajak yang dikenakan
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untuk komoditas yang melalui wilayah suatu negara sedangkan tarif

ekspor adalah pajak untuk komoditas yang diekspor menuju negara lain

(Salvatore, 1997).

Kebijakan Pajak Ekspor (PE) ini menimbulkan pro dan kontra. Dampak

buruk yang akan ditimbulkan PE antara lain tekanan pada harga beli

tandan buah segar (TBS) kelapa sawit ditingkat petani, dampak transfer

sumberdaya (resources transfer) dari produsen CPO kepada industri

minyak goreng, dan integrasi industri hulu-hilir yang justru menjadi

ancaman baru bagi sistem persaingan usaha yang sehat. Khusus pada

dampak yang pertama, transfer pembebanan tambahan PE yang selama

ini dirasakan oleh pengusaha kepada petani sawit akan mengakibatkan

turunnya harga jual TBS. Tentunya petanilah yang akan menjadi korban

dari penerapan PE ini (Arifin, 2007).

Hasil penelitian Purba, et al. (2010) menunjukkan bahwa pajak ekspor

berpengaruh negatif terhadap permintaan ekspor CPO. Hal ini berarti

kenaikan pajak ekspor akan menurunkan ekspor CPO. Hasil penelitian

Siregar, et al. (2006) menunjukkan bahwa pajak ekspor CPO memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap ekspor CPO Indonesia ke Belanda,

namun tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor CPO Indonesia ke

Jerman. Hal ini dikarenakan CPO diimpor oleh Jerman untuk diproses

kembali menjadi produk turunan seperti mentega dan produksi turunan

lainnya untuk distribusi pada pasar lain bagi negara Jerman dan negara

sekitarnya. Sedangkan menurut Kania (2014), pajak progresif
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berpengaruh positif terhadap volume ekspor CPO indonesia ke India dan

Belanda. Hal ini karena pajak ekspor CPO yang dikenakan selama

periode akhir tahun 2008 hingga pertengahan tahun 2011 relatif rendah,

bahkan tahun 2009 pajak ekspor CPO yang dikenakan sebesar 0 persen

karena harga rata-rata CPO di pasar internasional selama periode tersebut

lebih kecil dari harga minimum CPO sebesar US$ 700 per ton.

7. Revealed Comparative Advantage (RCA) dan Indeks Spesialisasi
Perdagangan(ISP)

Revealed Comparatif Advantage (RCA) adalah rasio antara nilai ekspor

komoditas tertentu di negara tertentu dengan total nilai ekspor (dunia)

komoditas yang sama. Metode RCA digunakan untuk mengukur keunggulan

komparatif suatu komoditi di suatu negara dengan membandingkan pangsa

atau rasio ekspor komoditi negara dengan rasio ekspor dunia atas komoditi

tersebut. Selain itu, indeks ini bermanfaat untuk mengukur daya saing

komoditas suatu negara. Namun indeks ini tidak dapat membedakan antara

peningkatan di dalam faktor sumber daya dan penerapan kebijakan

perdagangan yang sesuai. Indeks RCA merupakan indikator yang bisa

menunjukkan perubahan daya saing atau perubahan tingkat daya saing

industri suatu negara di pasar global (Tambunan, 2003).

Menurut Tambunan (2003), keunggulan kompetitif suatu produk dapat diukur

menggunakan analisis Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP). Indeks

Spesialisasi Perdagangan (ISP) merupakan perbandingan antara selisih nilai

ekspor dan nilai impor suatu negara dibandingkan dengan jumlah nilai ekspor

dan nilai impor negara tersebut, atau dengan kata lain ISP merupakan
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perbandingan antara selisih nilai bersih perdagangan dengan nilai total

perdagangan dari suatu negara.

Dalam studi yang dilakukan oleh Kania (2014) menganalisis daya saing CPO

ke India dan Belanda dengan analisis RCA dimana komoditi CPO Indonesia

memiliki daya saing yang tinggi (memiliki keunggulan komparatif) di pasar

India dan Belanda selama periode tahun 1989 sampai dengan tahun 2012.

Penelitian Dina (2015) juga menunjukkan bahwa CPO Indonesia memiliki

keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di pasar India, China dan

Belanda dengan menggunakan analisis RCA dan ISP. Penelitian Anggit

(2012) menunjukkan bahwa CPO Indonesia di pasar internasional memiliki

keunggulan kompetitif dengan ISP mendekati 1 yakni 0,95 dan memiliki

keunggulan komparatif yang rendah di pasar Internasional dengan indeks

RCA sebesar 0,85 pada tahun 2001-2010. Selanjutnya, penelitian Hagi (2012)

menunjukkan penampilan ekspor minyak sawit Indonesia cenderung lebih

rendah dibandingkan Malaysia (1995-2009). Indeks RCA minyak sawit

Indonesia di bawah Malaysia, akan tetapi penampilan ekspor minyak sawit

Indonesia sangat kompetitif dengan minyak sawit Malaysia.

Ermawati dan Saptia (2013) menganalisis kinerja ekspor minyak kelapa sawit

(CPO dan PKO) Indonesia dibandingkan dengan tiga negara pesaingnya yaitu

Malaysia, Thailand dan Colombia. Hasil analisis RCA menunjukkan bahwa

kinerja ekspor CPO dan PKO Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan

Malaysia dan Thailand, tetapi sama dengan Colombia periode tahun 2005-

2012. Penelitian Astrini (2014) menganalisis daya saing CPO Indonesia



43

terhadap negara Jepang dan Australia (negara anggota Organisation for

Economic Co-Operation and Deveploment atau OECD) periode 2001-2012.

Berdasarkan nilai indeks RCA, daya saing CPO Indonesia cukup kuat

sedangkan daya saing CPO Jepang dan Australia masih lemah.

8. Constant Market Share (CMS)

Pendekatan Constant Market Share (CMS) sering digunakan dalam

mengukur dinamika tingkat daya saing atau keunggulan komparatif dari suatu

industri atau negara. Penggunaan pendekatan ini didasarkan pada pemahaman

bahwa laju pertumbuhan ekspor suatu negara bisa lebih kecil, sama atau lebih

tinggi dari laju pertumbuhan ekspor rata-rata dunia (pertumbuhan standar).

Deviasi negatif antara pertumbuhan ekspor suatu negara dengan pertumbuhan

standar dapat dikarenakan oleh tiga hal yaitu pertumbuhan permintaan dunia

memang lambat, masalah distribusi pasar dunia dari negara eksportir, masalah

daya saing dalam harga atau kualitas. Berdasarkan pemikiran teoritis di atas,

pertumbuhan ekspor diuraikan kedalam empat efek, yakni (1) efek

pertumbuhan standar; (2) efek komposisi komoditas ekspor; (3) efek

distribusi pasar dunia; dan (4) efek daya saing (Tambunan, 2001).

Model CMS yang dikembangkan oleh Richardson (1971), mengukur

dinamika tingkat daya saing ekspor, yang menggambarkan kinerja

pertumbuhan ekspor, sehingga dapat diketahui apakah ekspor suatu

komoditas mengalami peningkatan (expansions) atau penurunan (contraction)

di pasaran dunia yang didasarkan pada pangsa pasar (market share) periode

sebelumnya.
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Penelitian Hagi (2012) menganalisis daya saing ekspor minyak sawit

Indonesia dan Malaysia di pasar internasional tahun 1995-2009. Berdasarkan

analisis CMS, efek pertumbuhan standar ekspor minyak sawit Indonesia dan

Malaysia bernilai positif kecuali dalam beberapa tahun. Minyak sawit

Indonesia lebih berdaya saing dibandingkan minyak sawit Malaysia di Benua

Asia, sedangkan minyak sawit Malaysia lebih berdaya saing dibandingkan

minyak sawit Indonesia di Benua Eropa. Penelitian Ermawati dan Saptia

(2013) tentang kinerja ekspor minyak kelapa sawit Indonesia menunjukkan

bahwa hasil dari analisis CMS, kinerja ekspor CPO dan PKO Indonesia

cenderung menurun dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor seluruh

produk dunia. Di samping itu, parameter dari efek komposisi produk, efek

distribusi pasar maupun efek daya saing, masih banyak yang bernilai negatif.

9. Error Correction Model (ECM)

ECM merupakan salah satu model dinamis yang diterapkan secara luas dalam

analisis ekonomi. Konsep mengenai ECM pertama kali diperkenalkan oleh

Sargan, dikembangkan oleh Hendry, dan dipopulerkan oleh Engle dan

Granger (Firdaus, 2011). Model ini bertujuan untuk mengatasi masalah

permasalahan data time series yang tidak stasioner dan regresi palsu (spurious

regression). ECM lahir dan dikembangkan untuk mengatasi masalah

perbedaan kekonsistenan hasil peramalan antara jangka pendek dengan

jangka panjang dengan cara mengoreksi proporsi disequilibrium satu periode

pada periode selanjutnya sehingga tidak ada informasi yang dihilangkan

hingga penggunaan untuk peramalan jangka panjang (Thomas, 1996).
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Munculnya ketidakseimbangan (disequilibrium error) itu sendiri terjadi

karena dua hal. Pertama, kesalahan spesifikasi misalnya kesalahan pemilihan

variabel, parameter, keseimbangan itu sendiri. Kedua, kesalahan membuat

definisi variabel dan cara mengukurnya. Ketiga, kesalahan yang disebabkan

oleh faktor manusia dalam menginput data.

Thomas (1996) berkesimpulan bahwa penggunaan ECM memiliki kelebihan-

kelebihan sebagai berikut :

1. Merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah data

time series yang tidak stasioner dan regresi palsu (spurious regression).

2. ECM merupakan solusi alternatif yang mampu mengatasi permasalahan

first difference karena model dengan variabel-variabel dalam bentuk first

difference mengeliminasi trend dari variabel.

3. ECM dapat diestimasi dengan metode OLS (Ordinary Least Square).

4. ECM dapat menggunakan pendekatan “umum ke spesifik” (yaitu melihat

kecenderungan umum dan membaginya menjadi pendekatan jangka

pendek dan jangka panjang). Interpretasi parameter ECM yang secara jelas

membedakan antara efek jangka panjang dan jangka pendek, sesuai untuk

memperkirakan validitas hipotesis.

5. Dengan cara menguji stasioneritas data terlebih dahulu akan membantu

kita menghindari masalah pada saat pengolahan data nantinya seperti

masalah multikolinearitas antar data yang dapat menyebabkan standar

error yang sangar besar.
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6. Membedakan dengan jelas antar parameter jangka panjang sehingga sangat

ideal untuk digunakan menaksir dari keakuratan sebuah hipotesis.

7. Jika terdapat variabel yang tidak nyata, pengeliminasian variabel tersebut

dapat dilakukan sehingga meningkatkan efisiensi estimasi.

Kelebihan lain dari ECM adalah seluruh komponen dan informasi pada

tingkat variabel telah dimasukkan dalam model, memasukkan semua bentuk

kesalahan untuk dikoreksi yaitu dengan cara mendaur ulang error yang

terbentuk pada periode sebelumnya, menghindari terjadinya trend dan regresi

palsu (spurious regression). Selain itu dalam pendekatan ECM sifat-sifat

statistik yang diinginkan dari model dan pemberian makna yang lebih

sederhana. Artinya, model ECM mampu memberikan makna lebih luas dari

estimasi model ekonomi sebagai pengaruh perubahan variabel independen

terhadap dependen dalam hubungan jangka pendek maupun jangka panjang

(Enders, 2004).

Terdapat tiga syarat untuk menggunakan ECM. Pertama, variabel yang

digunakan minimal ada satu yang tidak stasioner pada tingkat level. Kedua,

persamaan yang digunakan mengandung kointegrasi, yaitu kombinasi linear

dari variabel-variabel yang tidak stasioner. Ketiga, persamaan yang

digunakan univariate (hanya variabel endogen yang memengaruhi variabel

eksogen). Jika salah satu dari ketiga persyaratan tidak terpenuhi maka metode

ini tidak dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.
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B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan daya saing dan kinerja ekspor minyak

kelapa sawit terutama CPO, sebagian besar para peneliti terdahulu

menggunakan metode analisis revealed comparative advantage (RCA),

Constant Market Share (CMS) serta indeks spesialisasi perdagangan (ISP).

Sedangkan untuk penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

volume ekspor, sebagian besar peneliti menggunakan metode analisis Error

Correction Model (ECM). Selain metode Error Correction Model (ECM),

ada juga peneliti yang menggunakan metode regresi linier berganda,

Ordinary Least Squares (OLS), regresi data panel, dan Two Stages Least

Squares (2SLS). Pada penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah

revealed comparative advantage (RCA), indeks spesialisasi perdagangan

(ISP), Constant Market Share (CMS) serta Error Correction Model (ECM).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian

ini komoditas yang diteliti berupa minyak kelapa sawit dengan kode HS 1511

{Palm Oil and Its Fractions) yang terdiri dari CPO dengan kode HS 151110

(Crude Palm Oil) dan fraksi suling sederhana dengan kode HS 151190 (Other

Palm Oil) Penelitian ini menganalisis daya saing ekspor minyak kelapa sawit

Indonesia diantara negara produsen minyak kelapa sawit dunia yaitu

Malaysia, Thailand, Nigeria, dan Colombia dan penelitian ini juga

menganalisis kinerja ekspor minyak kelapa sawit yang ditujukan ke pasar

Internasional atau ke negara-negara di lima Benua.
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Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi

volume ekspor Indonesia ke pasar Internasional atau ke negara-negara di lima

Benua. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari gabungan

penelitian-penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan dapat dimasukkan

ke dalam model. Penelitian ini dirancang untuk menyempurnakan penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peubah kebijakan pemerintah

seperti pajak ekspor juga dimasukkan dalam penelitian ini.

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dapat

dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Penelitian terdahulu yang relevan
No. Penulis dan

Tahun
Judul
Penelitian

Metode
Penelitian

Hasil Penelitian

1. Kania(2014) Analisis Daya
Saing Dan
Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi
Ekspor Crude
Palm Oil
(CPO)
Indonesia ke
India Dan
Belanda.

Alat analisis
yang
digunakan
adalah analisis
Revealed
Comparative
Advantage
(RCA) dan
analisis
Ordinary
Least Square
(OLS).

Komoditi CPO Indonesia
memiliki daya saing yang
tinggi (memiliki
keunggulan komparatif)
di pasar India dan
Belanda selama periode
tahun 1989 -2012.
Terdapat lima faktor
yang berpengaruh
signifikan terhadap
ekspor CPO Indonesia ke
India yaitu harga ekspor
CPO Indonesia ke India,
harga minyak kedelai
dunia, kurs rupiah
terhadap dollar, nilai
RCA CPO Indonesia, dan
pajak progresif.
Terdapat dua faktor yang
berpengaruh signifikan
terhadap ekspor CPO
Indonesia ke Belanda
yaitu harga minyak
kedelai dunia dan pajak
progresif.

2. Maygirtasari
(2015)

Faktor-Faktor
Yang
Mempengaruhi

Alat analisis
yang
digunakan

Hasil Uji F menunjukkan
bahwa produksi CPO,
harga CPO domestik,
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Tabel 6. Lanjutan
No. Penulis dan

Tahun
Judul
Penelitian

Metode
Penelitian

Hasil Penelitian

VolumeEkspor
CPO Indonesia

adalah analisis
regresi linier
berganda.

harga CPO internasional,
dan nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS secara
bersama-sama
berpengaruh signifikan
terhadap volume ekspor
CPO Indonesia. Secara
parsial, variabel yang
berpengaruh signifikan
terhadap volume ekspor
CPO Indonesia yaitu
produksi CPO, harga
CPO domestik, dan nilai
tukar rupiah terhadap
dolar AS.

3. Dina (2015) Analisis
Kinerja Ekspor
Dan Faktor-
Faktor Yang
Mempengaruhi
Ekspor Crude
Palm Oil
(CPO)
Indonesia Di
Negara Tujuan
Utama Ekspor.

Metode
analisis yang
digunakan
adalah
Revealed
Comparative
Advantage
(RCA), indeks
spesialis
perdagangan
(ISP) dan
metode OLS.

CPO Indonesia memiliki
keunggulan komparatif
dan keunggulan
kompetitif di pasar India,
China dan Belanda.
Hasil OLS menunjukkan
bahwa volume ekspor
CPO Indonesia ke India
dipengaruhi secara
signifikan oleh variable
total ekspor CPO dunia
dan harga ekspor CPO di
India. Sedangkan volume
eksporCPO Indonesia ke
Belanda dipengaruhi
secara signifikan oleh
variabel total ekspor CPO
dunia dan nilai tukar.
Dari hasil analisis tren
volume ekspor CPO
Indonesia pada 3 tahun
mendatang mengalami
peningkatan yaitu pada
tahun 2013 sebesar
10.360.656 kg, tahun
2014 sebesar 10.824.992
kg, dan pada tahun 2015
sebesar 11.289.328 kg.

4. Anggit
(2014)

Analisis Daya
Saing Crude
Palm Oil
(CPO)
Indonesia Di

Alat analisis
yang
digunakan
adalah metode
peramalan

Daya saing CPO
Indonesia di pasar
internasional, memiliki
keunggulan kompetitif
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Tabel 6. Lanjutan
N
o.

Penulis dan
Tahun

Judul
Penelitian

Metode
Penelitian

Hasil Penelitian

Pasar
Internasional

asosiatif yaitu
analisis regresi
linier, analisis
RCA dan ISP.

dengan ISP mendekati 1
yakni 0,95 dan memiliki
keunggulan komparatif
yang rendah di pasar
internasional dengan
indeks RCA sebesar 0,85.

5. Hagi (2012) Analisis Daya
Saing Ekspor
Minyak Sawit
Indonesia dan
Malaysia di
Pasar
Internasional

Alat analisis
yang
digunakan
adalah analisis
Constant
Market Share
(CMS) dan
RCA.

Dinamika tingkat daya
saing Indonesia dan
Malaysia telah
mengalami peningkatan
yang signifikan dalam
ekspor dan pangsa pasar
minyak sawit di dunia
terutama di benua Asia
dan Eropa. Efek
pertumbuhan standar
ekspor minyak sawit
Indonesia dan Malaysia
bernilai positif kecuali
dalam beberapa tahun.
Minyak sawit Indonesia
lebih berdaya saing
dibandingkan minyak
sawit Malaysia di Benua
Asia, sedangkan minyak
sawit Malaysia lebih
berdaya saing
dibandingkan minyak
sawit Indonesia di Benua
Eropa.

6. Ermawati dan
Saptia (2013)

Kinerja Ekspor
Minyak Kelapa
Sawit Indonesia

Metode
analisis yang
digunakan
adalah indeks
Revealed
Comparative
Advantage
(RCA) dan
Constant
Market Share
(CMS)

Berdasarkan hasil analisis
RCA menunjukkan
bahwa kinerja ekspor
CPO dan PKO Indonesia
lebih rendah
dibandingkan dengan
Malaysia dan Thailand,
tetapi sama dengan
Colombia. Sementara
hasil dari analisis CMS,
kinerja ekspor CPO dan
PKO cenderung menurun
dibandingkan dengan
pertumbuhan ekspor
seluruh produk dunia.
Disamping itu parameter
dari efek komposisi
produk, efek distribusi
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Tabel 6. Lanjutan
No. Penulis dan

Tahun
Judul

Penelitian
Metode

Penelitian
Hasil Penelitian

pasar maupun efek daya
saing, masih banyak yang
bernilai negatif.

7. Nugroho
(2014)

Analisis faktor-
faktor yang
mempengaruhi
ekspor minyak
sawit dan
minyak inti
sawit indonesia

Metode
analisis yang
digunakan
adalah metode
estimasi
Ordinary
Least Squares
(OLS)

Hasil penelitian
menunjukkan dalam
jangka pendek pajak
ekspor menjadi
instrument yang penting
untuk membatasi ekspor
minyak sawit dan minyak
inti sawit guna
pengembangan industri
hilir minyak sawit dan
minyak inti sawit
Indonesia.

8. Astrini
(2014)

Analisis Daya
Saing Komoditi
Crude Palm Oil
(CPO)
Indonesia tahun
2001-2012

Teknik analisis
data yang
digunakan
adalah indeks
Revealed
Comparative
Advantage
(RCA) dan
ISP.

Indeks RCA CPO
Indonesia memiliki nilai
rata-rata sebesar 2,6 lebih
besar dari 1 dan hal ini
menunjukkan bahwa
Indonesia tidak memiliki
keunggulan komparatif
untuk produk CPO karena
memiliki tingkat daya
saing yang lemah di pasar
internasional. Keunggulan
kompetitif daya saing
CPO Indonesia yang
diukur dengan Indeks
Spesialisasi Perdagangan
(ISP) memiliki nilai rata-
rata sebesar 0,9989
dengan nilai yang
mendekati 1. Hal ini
menunjukkan bahwa
Indonesia berada pada
tahap pematangan ekspor,
sehingga produk CPO
Indonesia sangat
kompetitif untuk bersaing
di pasar internasional.

9. Putri (2013) Analisis
Dampak Black
Campaign CPO
Terhadap
Volume Ekspor
Indonesia.

Metode
analisis data
yang
digunakan
adalah regresi
data panel

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
volume ekspor CPO
Indonesia ke Negara
Amerika Serikat, Belanda,
Inggris, dan Jerman
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Tabel 6. Lanjutan
No. Penulis dan

Tahun
Judul

Penelitian
Metode

Penelitian
Hasil Penelitian

dengan model
logaritma
natural.

mengalami fluktuasi.
Hasil analisis regresi
menunjukkan bahwa nilai
tukar riil rupiah, GDP riil
per kapita negara
importir, harga minyak
kedelai (soybean oil)
internasional, harga
ekspor CPO dan black
campaign berpengaruh
pada volume permintaan
ekspor CPO Indonesia.
Sedangkan harga CPO
Internasional tidak
berpengaruh terhadap
volume ekspor CPO ke
negara-negara tujuan

10. Rifai (2014) Evaluasi
Kebijakan
Ekonomi
Ekspor Minyak
Sawit dan
Produk
Turunannya ke
Pasar
AmerikaSerikat

Metode
analisis yang
digunakan
adalah
pendekatan
deskriptif dan
ekonometrika,
Two
StagesLeast
Squares
(2SLS).

Ekspor produk minyak
Indonesia ke USA secara
nyata dipengaruhi oleh
impor CPO Amerika
Serikat, permintaan
tenaga kerja,
pertumbuhan ekonomi
Amerika Serikat, dan
produksi CPO Malaysia.
Harga ekspor minyak
sawit Indonesia ke USA
secara nyata dipengaruhi
oleh pertumbuhan
ekonomi Indonesia,
pertumbuhan ekonomi
Amerika Serikat, pajak
ekspor CPO, nilai
produksi sektor pertanian,
produksi CPO Malaysia
dan ekspor CPO
Malaysia.

11. Pinem (2013) Analisis Faktor-
Faktor yang
Mempengaruhi
Ekspor Crude
Palm Oil (CPO)
Indonesia Ke
Uni Eropa.

Data dianalisis
dengan
menggunakan
metode
analisis regresi
linier
berganda.

Hasil analisis
menunjukkan adanya
pengaruh positif dan
signifikan kebijakan
perdagangan CPO dan
konsumsi CPO Uni Eropa
terhadap volume ekspor
CPO Indonesia ke Uni
Eropa. Harga CPO
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Tabel 6. Lanjutan
No. Penulis dan

Tahun
Judul

Penelitian
Metode

Penelitian
Hasil Penelitian

berpengaruh negatif dan
tidak signifikan terhadap
volume ekspor CPO
Indonesia ke Uni Eropa

12 Rifin (2018) Transmisi
Harga dan
Pengaruh
Penerapan
Pajak Ekspor
Terhadap
Harga-Harga
Minyak Kelapa
Sawit

Alat analisis
yang
digunakan
adalah model
koreksi
kesalahan
(ECM)

Hasil analisa transimisi
harga menunjukkan
bahwa pasar CPO
domestik terintegrasi
dengan pasar global.
Dalam jangka panjang,
fluktuasi harga CPO di
pasar global akan
direspon oleh pasar
domestik. Selain itu,
penerapan pajak ekspor
mampu menjaga stabilitas
harga CPO di pasar
domestik namun
pengaruhnya masih kecil.

C. Kerangka Pemikiran

Minyak kelapa sawit dan produk turunannya merupakan produk yang

mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Seiring dengan

pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan perubahan selera

masyarakat, permintaan terhadap minyak kelapa sawit dan produk turunannya

mengalami peningkatan. Terjadi pergeseran konsumsi minyak nabati dunia

yang semula dominan minyak kedelai, minyak repeseed dan minyak bunga

matahari bergeser menjadi minyak kelapa sawit.

Dalam memenuhi permintaan minyak kelapa sawit dunia yang terus

meningkat, maka industri minyak kelapa sawit Indonesia melakukan

perluasan areal kebun kelapa sawit sebagai upaya untuk meningkatkan

produksi kelapa sawit. Dengan bertambahnya luas areal kebun kelapa sawit
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maka ketersediaan bahan baku minyak kelapa sawit akan terjaga. Namun,

perluasan kebun kelapa sawit juga harus diiringi dengan peningkatan volume

ekspor dan perluasan pasar untuk minyak kelapa sawit agar tidak terjadi

excess supply yang menyebabkan turunnya harga ekspor minyak kelapa sawit

Indonesia. Menurunnya harga minyak kelapa sawit dunia sebagai dampak

dari menurunnya harga minyak dunia harus diwaspadai agar tidak

menimbulkan dampak negatif pada industri minyak kelapa sawit.

Peningkatan ekspor komoditas kelapa sawit tidak terlepas dari semakin

tingginya tingkat produktivitas. Casson (1999) menjelaskan bahwa

peningkatan produksi kelapa sawit bisa disebabkan beberapa faktor antara

lain efisiensi dan ketersediaan lahan panen, biaya produksi yang rendah,

pasardomestik dan internasional yang menjanjikan, serta kebijakan

pemerintah yang mendorong pengembangan industri kelapa sawit.

Sejak tahun 2006 Indonesia telah menjadi produsen minyak kelapa sawit

terbesar di dunia. Selain Indonesia, negara lain yang menjadi produsen kelapa

sawit terbesar di dunia antara lain Malaysia, Thailand, Nigeria, dan

Colombia. Tahun 2011 Indonesia mampu menghasilkan 23.900 ribu ton atau

40,27% dari total produksi minyak sawit dunia sebesar 50.894 ribu ton,

sementara Malaysia 40,26%, Thailand 2,78%, Nigeria 2,03%, dan Colombia

1,80% (Kementerian Pertanian, 2012). Dengan tingkat produksi yang tidak

terlalu jauh dari Indonesia, Malaysia sangat berpotensi menjadi pesaing

utama Indonesia.
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Produksi minyak kelapa sawit Indonesia sebagian besar diekspor ke

mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor minyak kelapa

sawit Indonesia menjangkau lima benua yaitu Asia, Afrika, Australia,

Amerika, dan Eropa dengan pangsa utama di Asia. Pada tahun 2015, lima

besar negara pengimpor CPO Indonesia adalah India, Belanda, Malaysia,

Singapura, dan Spanyol (Badan Pusat Statistik, 2016).

Pandangan dunia internasional khususnya Eropa dan Amerika Serikat

mengenai perkembangan kelapa sawit perlu didalami, mengenai isu negatif

(black campaign) terhadap kelapa sawit dimana pembangunan kelapa sawit

dikhawatirkan tidak berkelanjutan. Dengan mengurai isu pembangunan

kelapa sawit berkelanjutan, maka dapat diketahui bahwa akar masalahnya

adalah pangsa pasar minyak sawit menguat dibandingkan minyak nabati

lainyang di produksi negara-negara sub-tropis yang umumnya adalah negara

maju (Dradjat, 2012). Sementara itu, pengembangan komoditas minyak

kelapa sawit dan produk turunannya perlu dilakukan dalam rangka

memanfaatkan pasar global untuk mempersiapkan industri dan pelaku

industri sawit dalam memenuhi ketentuan-ketentuan Roundtable on

Sustainable Palm Oil (RSPO) dimasa yang akan datang.

Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan penelitian mengenai

bagaimana posisi daya saing Indonesia di antara negara-negara produsen

minyak kelapa sawit (Malaysia, Thailand, Nigeria dan Colombia) serta

kinerja ekspor dari minyak kelapa sawit Indonesia di 5 kawasan (benua Asia,

Eropa, Amerika, Australia dan Afrika) pengimpor minyak kelapa sawit dari
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Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Revealed

Comparative Advantage (RCA) dan Constant Market Share (CMS).

Selain itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk mempertahankan posisi

Indonesia sebagai produsen utama minyak kelapa sawit dunia dan

meningkatkan daya saingnya di pasar internasional. Salah satunya dengan

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor minyak kelapa

sawit Indonesia ke negara tujuan ekspor yang berada pada benua Asia, Eropa,

Amerika, Australia, dan Afrika, sehingga volume ekspor dapat ditingkatkan

diiringi dengan adanya perluasan pasar minyak kelapa sawit. Variabel-

variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu produksi

minyak kelapa sawit Indonesia, harga ekspor minyak kelapa sawit Indonesia,

harga minyak kedelai dunia, harga internasional minyak kelapa sawit, GDP

per kapita negara tujuan ekspor, kurs rupiah terhadap mata uang negaratujuan

ekspor, nilai RCA minyak kelapa sawit Indonesia, dan pajak ekspor.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada

penelitian Kania (2014), Dina (2015), Maygirtasari (2015), Nugroho (2014),

Putri (2013), Pinem (2013), Rifai (2014) dan Rifin (2018). Secara rinci

paradigma kerangka berpikir penelitian ini disajikan pada Gambar 5.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang dapat diajukan yaitu

diduga produksi minyak kelapa sawit Indonesia, harga ekspor minyak kelapa

sawit Indonesia, harga minyak kedelai dunia, harga internasional minyak

kelapa sawit, GDP per kapita negara tujuan ekspor, kurs rupiah terhadap mata
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uang negara tujuan ekspor, nilai RCA minyak kelapa sawit Indonesia, dan

pajak ekspor berpengaruh terhadap volume ekspor minyak kelapa sawit

Indonesia.
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Gambar 2. Kerangka pemikiran analisis daya saing dan kinerja ekspor minyak
kelapa sawit Indonesia, 2017
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Dasar Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif yaitu

mengumpulkan data-data yang diperlukan dan kemudian menguraikannya

secara keseluruhan yang akan memberikan gambaran kondisi, situasi atau

berbagai variabel. Setelah itu dilakukan analisis data untuk menghasilkan

sesuatu yang berguna dan dapat menjadi studi perbandingan dari studi-studi

yang telah dilakukan. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan

gambaran tentang perkembangan daya saing dan kinerja ekspor minyak

kelapa sawit Indonesia, sedangkan metode kuantitatif untuk menjelaskan

faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor minyak kelapa sawit

Indonesia.

B. Lokasi, Waktu dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada cakupan wilayah Indonesia. Lokasi dipilih

secara sengaja (purposive) berdasarkan pertimbangan bahwa Indonesia

merupakan salah satu produsen dan pengekspor kelapa sawit terbesar di

dunia. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2017. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pengolahan data,
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analisis data hingga penulisan laporan penelitian dalam bentuk laporan akhir

berupa tesis.

Penelitian ini membahas mengenai analisis daya saing dan kinerja ekspor

minyak kelapa sawit Indonesia di pasar Internasional. Data sekunder yang

digunakan adalah empat negara produsen minyak kelapa sawit dunia yaitu

negara Malaysia, Thailand, Nigeria, dan Colombia serta lima Benua yaitu

Benua Asia, Benua Eropa, Amerika, Benua Australia dan Benua Eropa.

Pemilihan negara-negara tersebut dipilih karena merupakan negara pesaing

utama ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Lima Benua dipilih untuk

melihat perkembangan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia di masing-

masing Benua. Harmonized System (HS) yang digunakan pada penelitian ini

adalah HS level 4 digit yaitu HS 1511 dengan komoditas minyak kelapa sawit

(Palm Oil and its fraction) yang terdiri dari HS 151110 {Crude Palm Oit) dan

HS 151190 (Other Palm Oil).

C. Definisi Operasional

Definisi operasional mencakup pengertian dan petunjuk mengenai variabel

atau unsur-unsur yang dipergunakan untuk menganalisis data sesuai dengan

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data yang digunakan adalah data deret ukur (time series) yaitu data yang

dikumpulkan dari untaian waktu tertentu dan menggambarkan perkembangan

suatu kegiatan yang berlangsung.
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Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau instansi tertentu

yang mendukung tujuan penelitian dalam bentuk data publikasi.

Volume ekspor minyak kelapa sawit adalah jumlah total minyak kelapa sawit

yang di ekspor dalam satu tahun, diukur dalam satuan ton.

Harga ekspor minyak kelapa sawit merupakan hasil bagi antara total nilai

ekspor dengan volume ekspor dan dinyatakan dalam satuan dollar Amerika

per ton (US$/ton).

Nilai ekspor minyak kelapa sawit adalah hasil dari perkalian volume ekspor

minyak kelapa sawit dengan harga yang berlaku di pasar dunia saat itu,

diukur dalam satuan US$.

Harga internasional minyak kelapa sawit merupakan harga minyak kelapa

sawit di pasar internasional, dinyatakan dalam satuan dollar Amerika per ton

(US$/ton).

Total nilai ekspor seluruh komoditas adalah jumlah total dari nilai ekspor

seluruh komoditas (termasuk minyak kelapa sawit) yang diekspor oleh suatu

negara, diukur dalam satuan US$.

Total nilai ekspor minyak kelapa sawit dunia adalah jumlah total dari nilai

ekspor minyak sawit di dunia, diukur dalam satuan US$.

Total nilai ekspor dunia seluruh komoditas adalah jumlah total dari nilai

ekspor seluruh komoditas (termasuk minyak kelapa sawit) di dunia, diukur

dalam satuan US$.
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Minyak kelapa sawit merupakan hasil olahan dari buah segar kelapa sawit

yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit.

Produksi minyak kelapa sawit Indonesia adalah jumlah minyak kelapa sawit

yang diproduksi oleh Indonesia dalam satu tahun, diukur dalam satuan ton.

Harga minyak kedelai dunia merupakan harga minyak kedelai di pasar

internasional, dinyatakan dalam satuan dollar Amerika per ton (US$/ton).

GDP per kapita negara tujuan ekspor adalah perbandingan antara GDP

dengan jumlah populasi pada negara tujuan ekspor, diukur dalam satuan US$.

Kurs rupiah terhadap mata uang negara tujuan ekspor yang digunakan adalah

perbandingan nilai rupiah dengan mata uang negara importir, dinyatakan

dalam satuan rupiah per dollar Amerika (Rp/US$).

Pajak ekspor merupakan tarif yang dikenakan terhadap komoditi minyak

kelapa sawit. Pajak ekspor dinyatakan dalam persen.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam

bentuk data deret waktu (time series) selama 26 tahun, yaitu periode tahun

1991 hingga 2016. Data sekunder yang diperoleh berasal dari Badan Pusat

Statistik, Direktorat Jendral Perkebunan Kementrian Pertanian Republik

Indonesia (Ditjenbun Kementan RI), United Nations Commodity ofTrade

(UN Comtrade), United Nations Conference on Trade and Development

(UNCTAD), International Monetary Fund (IMF), United States Department
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of Agricidture (USDA), World Bank, Oil World, Pusat Data dan Sistem

Informasi Pertanian, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian

Keuangan, penelitian terdahulu, jurnal-jurnal penelitian, buku, serta literatur-

literatur yang berkaitan dengan daya saing dan perdagangan internasional

minyak sawit.

Data-data sekunder yang digunakan meliputi volume ekspor minyak sawit

Indonesia, nilai ekspor minyak sawit Indonesia, nilai ekspor total minyak

sawit Indonesia, harga ekspor minyak sawit, harga minyak kedelai dunia,

GDP per kapita negara tujuan ekspor, kurs rupiah terhadap mata uang negara

tujuan ekspor, dan nilai RCA minyak sawit Indonesia dan pajak ekspor.

Tabel 7. Jenis dan sumber data
Variabel Simbol data Sumber data
Volume ekspor minyak kelapa sawit Y UN Comtrade
Indonesia
Nilai ekspor minyak kelapa sawit Xij UN Comtrade
Indonesia
Total nilai ekspor seluruh komoditas Xt UN Comtrade
Indonesia
Nilai ekspor minyak kelapa sawit Wij UN Comtrade
Dunia
Total nilai ekspor seluruh komoditas Wt UN Comtrade
Dunia
Nilai impor minyak kelapa sawit Mia UN Comtrade
Indonesia
Produksi minyak kelapa sawit QMKS BPS
Harga ekspor minyak kelapa sawit PMKS UN Comtrade
Indonesia
Harga minyak kedelai dunia PMKL UNCTAD
Harga Internasional minyak kelapa PMKSW UNCTAD
Sawit
GDP per kapita GDP World Bank
Kurs rupiah terhadap dollar Amerika ER IMF
Pajak Ekspor TX Kementrian

Keuangan
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E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan

metode kuantitatif. Metode deskritif digunakan untuk menginterpretasikan

data-data mengenai perkembangan ekspor dan daya saing minyak sawit

Indonesia. Metode kuantitatif yang digunakan yaitu metode RCA {Revealed

Comparative Advantage) untuk menganalisis daya saing, metode CMS

(Constant Market Share) untuk menganalisis kinerja ekspor minyak sawit

Indonesia dan metode Error Correction Model (ECM) untuk mengetahui

variabel-variabel yang berpengaruh terhadap volume ekspor minyak sawit

Indonesia. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Software

Microsoft Excel 2010 dan Eviews.

1. Analisis Tujuan Pertama

Tujuan pertama dalam penelitian ini yaitu menganalisis tingkat daya

saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar internasional, akan

digunakan analisis RCA. Penggunaan indeks RCA dalam penelitian ini

adalah untuk mengetahui posisi daya saing minyak kelapa sawit

Indonesia di antara negara-negara produsen (pesaing) minyak kelapa

sawit lainnya di pasar internasional. Variabel yang diukur dalam metode

ini adalah membandingkan nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia

atau negara pesaing terhadap nilai total ekspor Indonesia atau negara

pesaing di pasar internasional dengan nilai ekspor minyak kelapa sawit

dunia di pasar internasional terhadap total ekspor dunia di pasar

internasional. Secara matematis, rumus RCA adalah sebagai berikut:
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Keterangan:

RCA = Tingkat daya saing minyak kelapa sawit Indonesia/negara
pesaing

Xij = Nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia/negara pesaing
Xt = Total nilai ekspor seluruh komoditas Indonesia/negara pesaing
Wij = Nilai ekspor minyak kelapa sawit dunia
Wt = Total nilai ekspor seluruh komoditas dunia

Indeks RCA dengan nilai sama dengan atau lebih dari 1 (RCA ≥ 1)

mengindikasikan bahwa suatu negara memiliki keunggulan komparatif di

atas rata-rata dunia sehingga komoditi tersebut memiliki daya saing kuat.

Sebaliknya, jika nilai indeks RCA kurang dari 1 (RCA < 1) berarti suatu

negara memiliki keunggulan komparatif dibawah rata-rata dunia

sehingga komoditi tersebut kurang memiliki keunggulan untuk bersaing

di pasar internasional.

Selain itu, tujuan pertama dalam penelitian ini juga mengukur

keunggulan kompetitif minyak kelapa sawit Indonesia di pasar

Internasional dengan menggunakan analisis Indeks Spesialisasi

Perdagangan (ISP). Indeks ISP juga bisa digunakan untuk analisis proses

tahapan industrialisasi dan perkembangan pola perdagangan komoditi

tersebut. Indeks ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan :
ISP = Indeks spesialisasi perdagangan
Xia = Nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia/negara pesaing

(US $)

ISP =

RCA =
//
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Mia = Nilai impor minyak kelapa sawit Indonesia/negara pesaing
(US $)

Posisi daya saing dibagi menjadi 5 tahap, sesuai teori siklus produk,

yakni sebagai berikut: Nilai ISP antara -l sampai +1. Apabila nilai ISP

berkisar antara -1 sampai dengan - 0,5 artinya komoditi minyak kelapa

sawit berada pada tahap pengenalan. Apabila antara -0,5 sampai dengan

0 artinya komoditi minyak kelapa sawit berada pada tahap subtitusi

impor. Apabila antara 0 sampai 0,8 artinya komoditi minyak kelapa sawit

berada pada tahap perluasan ekspor, kemudian apabila nilainya

mendekati +1 berarti komoditi minyak kelapa sawit berada pada tahap

pematangan.

2. Analisis Tujuan Kedua

Analisis tujuan kedua dalam penelitian ini yaitu tentang analisis kinerja

ekspor minyak kelapa sawit Indonesia di pasar Internasional, akan diukur

dengan menggunakan analisis Constant Market Share (CMS).

Metode CMS menggambarkan kinerja pertumbuhan ekspor dengan tiga

efek komposisi, yaitu (1) Efek pertumbuhan standar (growth effect) yang

mengambarkan keuntungan yang diperoleh suatu negara dari kegiatan

ekspor yang dilakukan akibat pertumbuhan perdagangan komoditas

tersebut di pasar dunia, (2) Efek distribusi pasar (distribution market

effect) yang menunjukkan kemampuan memfokuskan dan mempercepat

pertumbuhan pasar ekspor suatu komoditas dari suatu negara, dan (3)
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Efek sisa (residual effect) yang menggambarkan daya saing komoditas

suatu negara di pasar ekspor.

Untuk menganalisis kinerja ekspor minyak kelapa sawit Indonesia di

pasar Internasional digunakan metode analisis Constant Market Share

(CMS). Adapun metode analisis ini hanya digunakan untuk produk

kelapa sawit khususnya CPO dan OPO. Menurut Tambunan (2001)

terdapat empat terminologi pada model CMS, yaitu sebagai berikut.

a) Pertumbuhan standar

Parameter pertumbuhan standar menunjukkan standar umum

pertumbuhan ekspor produk negara-negara di dunia. Jika pertumbuhan

standar ekspornya lebih tinggi mengindikasikan kinerja ekspor

Indonesia lebih baik. Begitu pula sebaliknya, jika pertumbuhan ekspor

standar lebih rendah dibanding pertumbuhan ekspor Indonesia ke

negara-negara pengimpor menunjukkan performa ekspor Indonesia

lebih buruk. Secara matematis dapat ditulis dengan rumus sebagai

berikut.

g =
( ) ( )( ) ....................................................... (1)

b) Efek Komposisi Produk

Efek komposisi produk menunjukkan apakah suatu negara telah

berkonsentrasi pada pasar komoditas yang berkembang pesat.

Parameter positif menunjukkan bahwa negara eksportir (misalnya
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Indonesia) mengekspor produk ke negara yang memiliki pertumbuhan

impor produk yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan

imporkelompok produk tersebut. Apabila terjadi sebaliknya, maka

efek komposisi produknya bernilai negatif. Secara matematis dapat

ditulis dengan rumus sebagai berikut.

∑ ( ) ( )( ) .................................................. (2).

c) Efek Distribusi Pasar

Efek distribusi pasar mengukur kinerja ekspor dengan menganalisa

keuntungan atau kerugian pada ekspor negara yang menjadi perhatian

(misalnya Indonesia) sebagai akibat dari adanya perubahan pada

ukuran relatif pasar ekspor. Parameter bernilai positif, jika negara

eksportir (misalnya Indonesia) untuk mendistribusikan pasarnya ke

pusat pertumbuhan permintaan. Jika sebaliknya, maka efek distribusi

pasar akan negatif. Secara matematis dapat ditulis dengan rumus

sebagai berikut.

∑ ∑ ( ) ( )( ) ................................................... (3)

d) Efek Daya Saing

Richardson (1971) mengemukakan bahwa efek daya saing

mengindikasikan pertumbuhan ekspor yang timbul dari adanya

perubahan pada pangsa pasar ekspor. Jika parameter efek daya saing

adalah positif, berarti Indonesia adalah kuat diantara pesaing lainnya.
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Sebaliknya, jika yang negatif yang berarti Indonesia lemah (Hadi,

2004). Secara matematis dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut.

∑ ∑ ( ( ) ( ) ( ) )( ) ...................................... (4)

Dimana :

g =
( )– ( )( ) ...................................... (5)

gi =
( ) ( )( ) ...................................... (6)

gij =
( ) ( )( ) ...................................... (7)

Keterangan:
E(t) =  Total ekspor semua produk Indonesia  pada tahun (t)
E(t-1) =   Total ekspor semua produk Indonesia pada tahun (t-1)
E(t)i =   Total ekspor produk CPO/OPO Indonesia pada tahun (t)
E(t)j =   Total ekspor semua produk ke negara j pada tahun (t)
E(t)ij = Total ekspor produk CPO/OPO Indonesia ke negara j

pada tahun (t)
W(t) =   Total ekspor semua produk dunia pada tahun (t)
W(t)I =   Total ekspor produk CPO/OPO dunia pada tahun (t)
W(t)j =   Total ekspor semua produk dunia ke negara j pada tahun (t)
W(t)ij =  Total ekspor produk CPO/OPO dunia ke negara j pada tahun

(t)
W(t-1)=  Total ekspor semua produk dunia pada tahun (t-1)

3. Analisis Tujuan Ketiga

Analisis tujuan ketiga untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi

volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia di pasar internasional

yaitu digunakan analisis Error Correction Model (ECM). Dalam

penelitian ini untuk menguji kondisi apakah data stationer atau tidak

stationer dilakukan uji Augmented Dickey Fuller (ADF), yang

dilanjutkan dengan uji kointegrasi. Jika variabel yang digunakan ternyata

tidak stationer, maka dalam penelitian kita tidak dapat menggunakan
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OLS, namun harus menggunakan persamaan yang mengkoreksi galat

seperti error correction model (ECM).  Data yang stationer diketahui

setelah dilakukan  pengujian unit root. Adapun yang dimaksud dengan

pengujian unit root adalah menguji apakah data yang digunakan memiliki

error yang konstan, dan tidak terpengaruh oleh waktu serta variabel

lainnya. Salah satu metode yang umum digunakan adalah metode

Dickey-Fuller.

Model koreksi kesalahan atau Error Correction Model (ECM) ini

mampu menguji konsisten tidaknya model empiris dengan teori ekonomi

serta dalam pemecahannya terhadap variabel runtut waktu yang tidak

stasioner dan regresi lancung. Error Correction Model (ECM) juga

merupakan alat ekonometrika yang digunakan dengan tujuan untuk

mengidentifikasi hubungan jangka panjang dan jangka pendek yang

terjadi karena adanya kointegrasi diantara variabel penelitian.

Faktor yang diduga berpengaruh terhadap volume ekspor minyak kelapa

sawit Indonesia di pasar internasional adalah produksi minyak kelapa

sawit Indonesia, harga ekspor minyak kelapa sawit Indonesia, harga

minyak kedelai dunia, harga Internasional minyak kelapa sawit, kurs

rupiah terhadap mata uang negara tujuan ekspor, dan nilai RCA minyak

kelapa sawit Indonesia di pasar internasional serta pajak ekspor.

Metode ECM adalah suatu regresi tunggal yang menghubungkan

diferensi pertama pada variabel terikat (ΔYt) dan diferensi pertama untuk

semua variabel bebas dalam model. Dalam melakukan estimasi,
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parameter-parameter yang diestimasi harus linier, untuk melinierkan

parameter-parameter tersebut maka digunakan fungsi log.

Model umum dari ECM adalah sebagai berikut:

Δ = 0+ 1Δ −1+ 2 T −1+ .................................................................... .. (1)
Untuk mengetahui spesifikasi model dengan ECM merupakan model

yang valid, dapat terlihat pada hasil uji statistik terhadap residual dari

regresi pertama, yang selanjutnya akan disebut Error Correction Term

(ECT). Jika hasil pengujian terhadap koefisien ECT signifikan, maka

spesifikasi model yang diamati valid.

Model ECM dalam penelitian ini adalah:

Δ XO = + ΔQMKS + ΔPMKS + ΔPMKL + ΔPMKSW +5ΔGDP + 6ΔER + 7ΔNRCA + 8ΔTX + 9ECT( -1) +................................................................................................................................... .......................................... (2)
Keterangan :
XO = Volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia (Ton)
QMKS = Produksi minyak kelapa sawit Indonesia (Ton)
PMKS = Harga ekspor minyak kelapa sawit Indonesia (US$/Ton)
PMKL = Harga minyak kedelai dunia (US$/Ton)
PMKSW = Harga Internasional minyak kelapa sawit (US$/Ton)
GDP = GDP per kapita negara tujuan ekspor (US$)
ER = Kurs rupiah terhadap mata uang negara tujuan ekspor

(Rp/US$)
NRCA = Nilai RCA minyak kelapa sawit Indonesia di pasar

internasional
TX = Pajak ekspor tahun t

0 = Konstanta
t = Tahun
Δ =  Perubahan= Residual
ECT = Error Correction Term

1... 9 = Koefisien dugaan dari variabel independen
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Kesesuaian model (goodness of fit) diukur dengan nilai koefisien

determinasi (R2). Nilai koefisien determinasi menyatakan bagian atau

porsi dari variasi variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel

bebas. Nilai R2 antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar nilai R2 maka

semakin mampu variabel independen menerangkan fluktuasi yang terjadi

pada variabel dependen, sehingga model regresi tersebut semakin baik

(Subanti dan Hakim, 2014).

a. Prosedur Penurunan Model ECM

1) Uji Akar Unit (unit root test)

Konsep yang dipakai untuk menguji stasioner suatu data runtut

waktu adalah uji akar unit. Apabila suatu data runtut waktu

bersifat tidak stasioner, maka dapat dikatakan bahwa data

tersebut tengah menghadapi persoalan akar unit (unit root

problem). Keberadaan unit root problem bisa terlihat dengan

cara membandingkan nilai t-statistics hasil regresi dengan nilai

test Augmented Dickey Fuller. Hipotesis nol masih tetap δ = 0

atau ρ = 1. Nilai t-statistics ADF sama dengan nilai t-statistik

DF.

2) Uji Derajat Integrasi

Apabila pada uji akar unit di atas data runtut waktu yang diamati

belum stasioner, maka langkah berikutnya adalah melakukan uji

derajat integrasi untuk mengetahui pada derajat integrasi ke berapa

data akan stasioner.
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3) Uji Kointegrasi

Uji Kointegrasi yang paling sering dipakai uji engle-Granger

(EG), uji augmented Engle-Granger (AEG) dan uji cointegrating

regression Durbin-Watson (CRDW). Untuk mendapatkan nilai

EG, AEG dan CRDW hitung, data yang akan digunakan harus

sudah berintegrasi pada derajat yang sama. Pengujian OLS

terhadap suatu persamaan di bawah ini :

XOt = a0 + a1QMKSt + a2PMKSt + a3PMKLt + a4 PMKSWt +
a5 GDPt + a6 ERt + a7 NRCAt + a8 TXt + et ................ (3)

Dari persamaan (3), simpan residual (error terms)-nya. Langkah

berikutnya adalah menaksir model persamaan autoregressive

dari residual tadi berdasarkan persamaan-persamaan berikut:

Δ = λ -1 ........................................................................................................ (4)
Δ = λ -1 + αi∑ =1 Δ -1 ........................................ (5)

Dengan uji hipotesisnya:

H0 : = I(1), artinya tidak ada kointegrasi

H1 : ≠I(1), artinya ada kointegrasi

Berdasarkan hasil regresi OLS pada persamaan (3) akan

memperoleh nilai CRDW hitung (nilai DW pada persamaan

tersebut) untuk kemudian dibandingkan dengan CRDW tabel.

Sedangkan dari persamaan (4) dan (5) akan diperoleh nilai EG dan

AEG hitung yang nantinya juga dibandingkan dengan nilai DF dan

ADF tabel.
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b. Pengujian Asumsi Ordinary Least Square (OLS)

Penaksir OLS merupakan penaksir tak bias linear terbaik atau

disebut dengan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Penaksir

OLS mempunyai sifat linear, tidak bias, dan memiliki nilai varian

paling kecil dalam kelompok penaksir tak bias linear dari sebuah

parameter (Gujarati, 2006).

Agar model memiliki sifat BLUE, maka dilakukan pengujian-

pengujian sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Salah satu asumsi yang sering digunakan dalam analisis runtun

waktu adalah asumsi data mengikuti distribusi normal. Dalam

melakukan uji normalitas data, kita dapat menggunakan

metode/pendekatan grafik dan pendekatan inferensi statistika

dengan uji hipotesis. Pengujian normalitas dapat dilakukan

dengan menggunakan analisa grafik melalui uji P-Plot dan

histogram (Rosadi, 2011).

2) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah terjadinya hubungan linier antara

variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda.

Hubungan linier antara variabel bebas dapat terjadi dalam

bentuk hubungan linier yang sempurna (perfect) dan hubungan

linier yang kurang sempurna (imperfect). Adapun dampak

adanya multikolinieritas dalam model regresi linier berganda

adalah (Gujarati, 2003):
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a. Estimator akan memiliki varians dan kovarians yang besar,

sehingga sulit untuk membuat estimasi yang tepat;

b. Confidence interval akan cenderung menjadi lebih lebar,

sehingga akan cenderung mengarah untuk menerima

hipotesisnol;

c. t-ratio dari satu atau lebih koefisien akan menjadi tidak

signifikan secara statistik;

d. Tingginya R2 dengan sedikitnya koefisien regresi yang

signifikan secara statistik;

e. Variabel estimator regresi dan standard errornya akan sensitif

terhadap perubahan kecil dari data. Untuk mendeteksi

terjadinya multikolinearitas ini dapat dilihat melalui Variance

Inflating Factor (VIF) yang dihasilkan dari estimasi model

regresi. Jika nilai VIF > 10, dapat diambil kesimpulan bahwa

model regresi yang dihasilkan tersebut memiliki gangguan

multikolineraritas.

3) Uji Heterokedastis

Widarjono (2007) menyatakan bahwa heteroskedastisitas adalah

variansi dari error model regresi tidak konstan atau variansi

antar error yang satu dengan error yang lain berbeda. Dampak

adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah

walaupun estimator OLS masih linier dan tidak bias, tetapi tidak

lagi mempunyai variansi yang minimum dan menyebabkan

perhitungan standard error metode OLS tidak bisa dipercaya
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kebenarannya. Selain itu, interval estimasi maupun pengujian

hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun F tidak bisa

lagi dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. Akibat dari dampak

heteroskedastisitas tersebut menyebabkan estimator OLS tidak

menghasilkan estimator yang BLUE dan hanya menghasilkan

estimator OLS yang linear unbiased estimator (LUE).

Deteksi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati

residual kuadrat yang menunjukkan suatu pola tertentu. Bentuk

prosedur formal yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya

hetero berupa Park Test, Glejser Test, Breusch-Pagan Test, atau

White Test. Prosedur pertama, mengasumsikan bahwa ketika

varians residual tidak konstan maka model akan berhubungan

dengan satu atau lebih variabel dalm spesifikasi yang linier.

Sedangkan prosedur kedua dapat diterapkan langsung pada sub

menu output hasil regresi (Subanti dan Hakim, 2014).

4) Uji Autokorelasi

Salah satu asumsi klasik model regresi ialah tidak terjadi

korelasi antara error/variable pengganggu antara satu observasi

dengan observasi lainnya. Autokorelasi merupakan keadaan

dimana terdapat korelasi antara varians error suatu observasi

dengan observasi lainnya. Hal ini dapat muncul ketika terdapat

hubungan yang signifikan antar dua data yang berdekatan.
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Biasanya gangguan ini muncul pada data time series (Gujarati,

2003).

Selanjutnya untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model

regresi linier berganda dapat digunakan metode Durbin-Watson.

Durbin-Watson telah berhasil mengembangkan suatu metode

yang digunakan untuk mendeteksi adanya masalah autokorelasi

dalam model regresi linier berganda menggunakan pengujian

hipotesis dengan statistik uji yang cukup populer. Kemudian

Durbin-Watson berhasil menurunkan nilai kritis batas bawah

(dL) dan batas atas (dU), sehingga jika nilai d hitung terletak di

luar nilai kritis ini, maka ada atau tidaknya autokorelasi baik

positif atau negatif dapat diketahui. Salah satu keuntungan dari

uji Durbin-Watson yang didasarkan pada error adalah bahwa

setiap program komputer untuk regresi selalu memberi

informasi statistik DW (Santoso, 2000).

Nilai tabel DW ini harus dibandingkan dengan nilai kritis dL

dan dU dari table DW. Dalam melihat tabel DW, terlebih dahulu

harus mencari nilai dL dan dU dengan memperhatikan nilai k

(jumlah variabel independen) dan nilai n (jumlah observasi).

Tabel DW terdiri atas dua nilai, yaitu batas bawah dL dan batas

atas dU. Nilai-nilai ini dapat digunakan sebagai pembanding,

dengan aturan sebagai berikut:
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a. Bila DW < dL,berarti ditemukan indikasi terjadi autokorelasi

positif;

b. Bila dL > DW > dU, berarti tidak ada indikasi autokorelasi

positif ataupun negatif;

c. Bila 4-dU < DW < 4-dL, kita tidak dapat mengambil

kesimpulan apa-apa;

d. Bila DW > 4-dL, berarti ada autokorelasi negatif.

Untuk mempercepat proses uji autokorelasi dapat dilihat standar

nilai Durbin Watson mendekati angka 2. Jika nilai statistik DW

berada di sekitar angka 2, maka model tersebut terbebas dari

autokorelasi. Namun, yang perlu diketahui adalah kelemahan

dari uji DW ini ialah bila angka statistik DW terletak pada

daerah dimana kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa.

c. Pengujian Hipotesis Gabungan dan Parsial

Pengujian hipotesis gabungan digunakan untuk mengetahui apakah

seluruh variabel independen yang diuji secara simultan atau

bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel

independen (Gujarati, 2006). Hipotesis pengujian dinyatakan sebagai

berikut:

H0: b1 = b2 = ...= b6 = 0

Hl: paling sedikit ada satu b yang tidak sama dengan nol.

Uji statistik yang digunakan adalah uji F dengan kriteria sebagai

berikut. Jika P-value < α (tolak H0), maka variabel independen yang
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diuji secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen. Sebaliknya jika P-value > α (terima H0), maka variabel

independen yang diuji secara bersama-sama tidak berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis parsial digunakan untuk mengetahui apakah

masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh

signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Gujarati, 2006).

Hipotesis pengujian dinyatakan sebagai berikut:

H0: βi = 0

H0: βi ≠ 0

Uji statistik yang digunakan adalah uji t. Jika P-value < α (tolak H0),

maka variabel independen yang diuji secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika P-value > α

(terima H0), maka variabel independen yang diuji secara parsial tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
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IV. GAMBARAN UMUM

A. Perkembangan Luas Area Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia

Perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia mengalami akselerasi

setelah berhasil melakukan penguatan Perkebunan Besar Swasta Nasional

(PBSN I, II, III) dan diterapkan model perkebunan kelapa sawit sinergi antara

petani dengan korporasi yang dikenal dengan Perkebunan Inti Rakyat (PIR)

atau NES (Nucleus Estate and Smallholders).  Keberhasilan uji coba NES

(NES I-IV) yang dibiayai Bank Dunia, kemudian dikembangkan menjadi

berbagai model PIR.

Pola perkebunan inti rakyat di Indonesia terdiri dari PIR Khusus dan PIR

Lokal (1980-1985) yang dikembangkan dalam rangka mengembangkan

ekonomi lokal; PIR Transmigrasi (1986-1995) dikaitkan dengan

pengembangan wilayah baru dan PIR Kredit Koperasi Primer untuk para

anggotanya (1996) dikaitkan dengan pengembangan koperasi pedesaan.

Melalui pola-pola PIR tersebut, perkebunan kelapa sawit berkembang dari

Sumatera Utara-Aceh, ke Riau, Kalimantan dan ke daerah lain di Indonesia.

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia dibedakan atas tiga status berdasarkan

pengusahaannya yaitu Perkebunan Rakyat (Smallholders), Perkebunan Besar

Negara (Government), dan Perkebunan Besar Swasta (Private). Luas
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perkebunan besar swasta (PBS) lebih besar dari perkebunan rakyat (PR) dan

perkebunan besar negara (PBN). Perbandingan luas areal perkebunan kelapa

sawit Indonesia menurut status pengusahaannya disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Perbandingan luas areal perkebunan kelapa sawit indonesia
menurut penguasaan lahan (2017*)

Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)

Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat bahwa perkebunan kelapa sawit

Indonesia didominasi oleh perkebunan besar swasta yakni sebesar 49,17

persen. Perkebunan negara yang semula mendominasi pengusahaan kelapa

sawit dalam perkembangannya terus mengalami penurunan peran.  Luas areal

perkebunan kelapa sawit milik negara (PBN) tahun 1970 memiliki pangsa

65 persen, namun berdasarkan data tahun 2017 pangsa perkebunan milik

negara terus mengalami penyusutan hingga hanya 5,19 persen. Kondisi ini

berlawanan dengan perkebunan sawit yang diusahakan oleh rakyat. Apabila

pada tahun 1980 luas kelapa sawit yang diusahakan oleh rakyat hanya sebesar

6.175 hektar atau 2,1 persen terhadap total luas kelapa sawit Indonesia maka

pada tahun-tahun selanjutnya areal kelapa sawit yang diusahakan oleh rakyat
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terus mengalami peningkatan hingga mencapai lebih dari 474  hektar atau

42,31 persen terhadap keseluruhan pada tahun 2017.

Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebelum tahun 2017 selama

empat tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut

berkisar antara 2,77 sampai dengan 4,70 persen per tahun dan mengalami

penurunan pada tahun 2016 sebesar 0,52 persen. Pada tahun 2013 lahan

perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 10,47 juta hektar,

meningkat menjadi 11,26 juta hektar pada tahun 2015 atau terjadi

peningkatan 7,60 persen. Pada tahun 2016 luas areal perkebunan kelapa sawit

menurun sebesar 0,52 persen dari tahun 2015 menjadi 11,20 juta hektar.

Selanjutnya, pada tahun 2017 luas areal perkebunan kelapa sawit

diperkirakan kembali mengalami peningkatan 9,80 persen dari tahun 2016

menjadi 12,30 juta hektar   (Gambar 4).

Gambar 4. Perkembangan luas areal perkebunan dan produksi kelapa sawit
Indonesia tahun 2013-2017

Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)
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B. Perkembangan Produksi Minyak Kelapa Sawit Indonesia

Produksi minyak kelapa sawit Indonesia terus meningkat seiring dengan

peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit. Berbeda dengan luas areal

kelapa sawit, perkembangan produksi minyak sawit (CPO) dari tahun 2013

sampai dengan 2016 selalu mengalami peningkatan per tahun. Pada tahun

2013 sampai 2015, produksi minyak kelapa sawit mengalami kenaikan antara

5,67 sampai dengan 7,70 persen. Kemudian pada tahun 2016, produksi

minyak kelapa sawit mengalami peningkatan tajam sebesar 53,28 persen dari

tahun 2015. Pada tahun 2013 produksi minyak sawit (CPO) sebesar 17,77

juta ton, meningkat menjadi 31,49 juta ton pada tahun 2016 atau terjadi

peningkatan 77,18 persen. Sementara tahun 2017 diperkirakan produksi

minyak sawit (CPO) akan meningkat menjadi 34,47 juta ton atau sebesar 9,46

persen (Gambar 4).

Berdasarkan status pengusahaannya, pada tahun 2016 sebesar 57,24 persen

dari produksi minyak sawit (CPO) atau 18,02 juta ton minyak sawit (CPO)

berasal dari perkebunan besar swasta, sebesar 36,76 persen atau 11,58 juta

ton dari perkebunan rakyat dan 6,0 persen atau 1,89 juta ton berasal dari

perkebunan besar negara. Pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 19,89 juta

ton CPO (57,70 %) berasal dari perkebunan swasta, 12,72 juta ton (36,90 %)

dari perkebunan rakyat dan 1,86 juta ton (5,40 %) berasal dari perkebunan

besar negara (Gambar 5).
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Gambar 5. Perbandingan produksi minyak kelapa sawit Indonesia menurut
status penguasaan tahun 2017

Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)

C. Industri Minyak Kelapa Sawit Indonesia

Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit

merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber

penghasil devisa non migas bagi Indonesia. Cerahnya prospek komoditi

minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah

mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal

perkebunan kelapa sawit. Berkembangnya sub‐sektor perkebunan kelapa

sawit di Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang

memberikan berbagai insentif, terutama kemudahan dalam hal perijinan dan

bantuan subsidi investasi untuk pembangunan perkebunan rakyat dengan pola

PIR‐Bun dan dalam pembukaan wilayah baru untuk areal perkebunan besar

swasta.

Industri refinery, oleochemical (fatty acid, fatty alcohol, glycerin, dan biodiesel),

merupakan industri produk turunan minyak sawit yang memiliki nilai tambah

lebih baik dibandingkan minyak sawit mentah.  Perkembangan industri produk
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turunan tersebut turut mempengaruhi pendapatan nasional yang dapat digunakan

sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.  Berikut ini akan

dijelaskan perkembangan industri produk turunan minyak sawit di Indonesia

yang memiliki nilai tambah yang lebi baik yang terdiri dari Industri

Refinery/minyak goreng, Industri Fatty Acid, Fatty alcohol, Biodiesel dan

Glycerin.

Industri Refinery / Minyak Goreng

Industri refinery/minyak goreng dari kelapa sawit merupakan konsumen minyak

kelapa sawit (CPO) paling besar. Industri refinery/minyak goreng rata-rata

menyerap sekitar 80 persen dari total konsumsi CPO secara nasional.  Data

Kementrian Perdagangan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa kapasitas

terpasang industri refinery/minyak goreng Indonesia adalah sebesar 15.4 juta ton.

Pabrik refinery/minyak goreng di Indonesia telah berkembang di 13

propinsi. Wilayah terluas terdapat di Sumatera, diikuti Jawa, Sulawesi dan

Kalimantan. Lima provinsi terluas berturut-turut adalah Sumatera Utara (30.46

persen), Riau (24.83 persen), DKI Jakarta (13.01 persen), Jawa Timur (9.62

persen) dan Sumatera Selatan (7.18 persen). Penyebaran industri

refinery/minyak goreng tidak hanya pada lokasi sentra produksi tetapi juga pada

sentra konsumsi di Jawa. Sebaran produksi di sentra konsumsi terkait dengan

status minyak goreng sebagai consumer goods. Dengan status demikian,

membawa bahan baku CPO dari sentra produksi ke sentra konsumsi memiliki

risiko lebih rendah dibandingkan membawa minyak goreng dari sentra produksi

ke sentra konsumsi. Namun demikian dari aspek lingkungan akan lebih baik jika

industri minyak goreng juga berada di lokasi sentra produksi agar nilai tambah
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industri dapat diterima daerah sentra produksi sebagai kompensasi eksplorasi

yang terjadi di daerah tersebut. Peta penyebaran pabrik minyak goreng sawit

dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Peta penyebaran pabrik refinery/minyak goreng sawit Indonesia
tahun 2010

Sumber : Kementrian Perdagangan  (2010)

Karakeristik industri minyak goreng adalah industri berskala besar dan

menggunakan teknologi tinggi dalam proses produksinya.  Pada umumnya

industri minyak goreng sawit juga terintegrasi secara vertikal dengan industri

hulu.  Menurut KPPU (2010), 68% industri minyak goreng sawit terintegrasi,

dan hanya 32% yang tidak terintegrasi.  Kondisi ini merupakan faktor-faktor

yang berpengaruh terhadap struktur pasar industri minyak goreng sawit.

Skala usaha yang tergolong besar serta penggunaan teknologi tinggi secara

tidak langsung juga menjadi rintangan masuk (barrier to entry) bagi pemain

baru dalam industri ini.  Empat pelaku usaha terbesar dalam industri minyak

goreng sawit di Indonesia adalah Wilmar Group, Musim Mas, Sinar Mas dan
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Indofood dengan total pangsa pasar keempat kelompok perusahaan tersebut

57,3% (Tabel 8).

Tabel 8.  Pangsa pasar 10 perusahaan terbesar dalam industri minyak goreng
sawit di Indonesia

No. Pelaku Usaha (Group) Jumlah
Perusahaan

Kapasitas
Produksi
(Ton/thn)

Pangsa
Pasar

1 Wilmar Group 6 3930000 25.47%
2 Musim Mas 6 2490000 16.14%
3 Sinar Mas 5 1380000 8.94%
4 Indofood 3 800000 5.18%
5 Permata Hijau Group 4 720000 4.67%
6 PT Agro Jaya Perdana 1 480000 3.11%
7 Pacific Interlink Sdn Bhd 1 420000 2.72%
8 PT Bina Karya Prima - 370000 2.40%
9 Duta Palma Group - 360000 2.33%
10 PT Tunas Baru Lampung

(Sungai Budi Group)
- 355940 2.31%

11 Lain-lain - 4124060 26.73%
Total 15430000 100.00%

Sumber : Kemenperin (2011), KPPU (2010)
Keterangan : (-) Tidak ada data

Minyak kelapa sawit merupakan salah satu produk unggulan ekspor

komoditas perkebunan Indonesia selain kakao, kopi dan karet. Dari pohon

sampai limbahnya, kelapa sawit dapat diolah menjadi berbagai produk yang

memiliki nilai tambah. Berdasarkan neraca massa pengolahan kelapa sawit,

kelapa sawit mulai dari buah, pelepah, batang, dan limbahnya, dapat diolah

menjadi berbagai macam produk seperti terlihat pada Gambar 7. Proses

pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) dihasilkan CPO 24 persen, kernel 5

persen, tandan kosong, Mesocarp Fiber (MF) 14,4 persen, cangkang, dan

Palm Oil Mills Effluent (POME) 58,3 persen. Industri refinery akan

menghasilkan Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPL) 22,82 persen

dan Palm Fatty Acid Destillated (PFAD) 0,98 persen, pada tahap fraksinasi

akan dihasilkan Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBDPO) 18,18
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persen dan Refined Bleached Deodorized Palm Stearin (RBDPS) 4,63 persen.

Pengolahan Kernel Crushing Plant (KCP) akan menghasilkan Palm Kernel

Oil (PKO) 2,3 persen dan Palm Kernel Meal (PKM) 2,7 persen (Hambali, et

al., 2010).

Gambar 7. Neraca massa pengolahan kelapa sawit
Sumber : Hambali, et al. (2010)

CPO dan PKO dapat diolah lebih lanjut menjadi Oleofood (produk pangan)

oleokimia dan bioenergi. Untuk produk pangan, minyak sawit dapat diolah

menjadi minyak goreng, margarin, shortening, vegetable ghee/vanaspati,

confectioneries fat, coffee whitener, biscuit creamer, filled milk, CBR

(CBE/CBS/CBX) dan berbagai produk emulsifier lainnya seperti terlihat pada

Gambar 8. Pada industri refinery, CPO mengalami proses pemurnian berupa

degumming, bleaching, dan deodorisasi sehingga diperoleh Refined Bleached

Deodorized Palm Oil (RBDPL). Produk samping yang dihasilkan dari proses

ini dan masih memiliki nilai jual adalah Palm Fatty Acid Distillate (PFAD).

RBDPL terdiri dari dua fraksi yaitu fraksi padat (RBDPS) dan fraksi cair

(RBDPO). Pohon industri minyak kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar 8.
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Gambar 8. Pohon industri minyak kelapa sawit (Kemenperin, 2011)

Beberapa produk dari kelapa sawit yang umum diperdagangkan berdasarkan

Kementerian Koordinator Bidang Pertanian (2011) adalah:

1. Minyak Sawit Mentah atau Crude Palm Oil (CPO) kode HS 1511.10.00,

berupa minyak yang agak kental berwarna kuning jingga kemerah-

merahan. CPO mengandung asam lemak bebas (EFA) 5% dan

mengandung banyak Carotene atau pro vitamin E (800-900 ppm). Titik

lunak berkisar antara 33-34°C.

2. Minyak Inti Kelapa Sawit atau Palm Kernel Oil (PKO) kode HS

1513.12.10 , berupa minyak putih kekuning-kuningan yang diperoleh

dari proses ekstraksi inti buah tanaman kelapa sawit. Kandungan asam



90

lemak sekitar 5%.

3. Inti Kelapa Sawit atau Palm Kernel kode HS1207.10.20, merupakan

buah tanaman kelapa sawit yang telah dipisahkan dari daging buah dan

tempurungnya serta selanjutnya dikeringkan. Kandungan minyak yang

terkandung di dalam inti sekitar 50% dan kadar FFA-nya sekitar 5%.

4. Bungkil Inti Kelapa Sawit atau Palm Kernel Cake kode HS 2306.60.00,

merupakan daging inti kelapa sawit yang telah diambil minyaknya.

Minyak dihasilkan melalui proses pemerasan mekanis atau proses

ekstraksi dengan pelarut yang lazim dipergunakan. Bungkil mengandung

sekitar 2% minyak.

5. Pretreated Palm Oil, merupakan minyak yang diperoleh dari proses

deguming dan prebleaching untuk persiapan “physical refining” minyak

daging buah. Kadar FFA pretreated palm oil sekitar 5%. Nilai titik

lunaknya adalah 33-39 °C.

6. Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil) kode HS

1511.90.92, merupakan minyak kelapa sawit yang telah mengalami

proses rafinasi lengkap. RBDPO mengandung FFA 0,15% yang

berwarna kuning kejingga-jinggaan dengan titik lunak antara 30-39 °C.

RBD Palm Oil hanya digolongkan dalam satu jenis mutu.

7. Crude Palm Fatty Acid kode HS 3828.19.90 , adalah asam lemak yang

diperoleh sebagai hasil sampingan dari refinasi lengkap CPO dan fraksi-

fraksinya, kandungan asam lemak bebasnya mencapai 89%.

8. RBD Palm Olein kode HS 1511.90.99, adalah minyak yang berwarna

kekuning-kuningan. RBD palm olein diperoleh dari CPO yang telah
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mengalami rafinasi lengkap. Kadar FFA-nya sekitar 0,15% dan titik

lunak maksimumnya adalah 24 °C.

9. Crude Palm Stearin kode HS 1511.90.11.00, merupakan lemak berwarna

kuning sampai jingga kemerah-merahan yang diperoleh dari proses

fraksinasi CPO. Crude palm stearin memiliki kadar FFA sebesar 5% dan

nilai titik lunak sekitar 48 °C.

10. Pretreated Palm Stearin, adalah lemak yang diperoleh dari proses

degumming dan prebleaching untuk persiapan “physical refining” fraksi

padat CPO. Pretreated palm stearin memiliki kandungan FFA sebesar

5% dan nilai titik lunak 48 °C.

11. RBD Palm Stearin kode HS 1511.90.91.10, adalah fraksi lemak yang

berasal dari CPO yang telah mengalami refinasi lengkap. RBD palm

stearin memiliki kadar FFA sebesar 0,2%. Nilai titik lunaknya sama

dengan Crudke Palm Stearin, hanya warnanya lebih kuning.

12. Palm Acid Oil kode HS 3823.19.90.00, adalah asam lemak yang berasal

dari CPO yang telah mengalami proses netralisasi dengan soda kaustik

dan dilanjutkan dengan proses pengasaman dengan asam sulfat. Palm

acid oil memiliki kandungan FFA sebesar 50% dengan total kadar lemak

maksimum 95%.

13. Crude Palm Kernel Fatty Acid kode HS 3823.19.90.00, adalah asam

lemak yang diperoleh sebagai hasil sampingan dari rafinasi lengkap

minyak inti sawit dan fraksi-fraksinya. Kadar FFA-nya minimum 70%.

Produk-produk dari kelapa sawit yang memegang peranan penting dalam

perdagangan minyak sawit di berbagai negara adalah CPO, minyak inti sawit
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dan beberapa produk olahan lanjutan dari minyak kelapa sawit antara lain

Olein, Stearin, Fatty Acid dan sebagainya.

D. Perkembangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia

Ekspor dan impor minyak kelapa sawit Indonesia secara umum menurut

Badan Pusat Statistik (2018) dirinci berdasarkan kelompok kode Harmonized

System (HS) sebagai berikut :

1. Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah (Kode HS 15111000)

2. Other Palm Oil (OPO) atau minyak sawit olahan (Kode HS 15119000)

3. Crude Oil of Palm Kernel (CPKO) atau minyak inti sawit mentah (Kode

HS 15132110)

4. Other Palm Oil Kernel (OPKO) atau minyak inti sawit olahan (Kode HS

15132900)

Gambar 9. Perbandingan volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia
berdasarkan jenisnya tahun 2017 (BPS, 2018)

Perbandingan volumer ekspor minyak sawit berdasarkan jenisnya adalah

Other Palm Oil (HS 151190) sebesar 69,75 persen dari total ekspor, Crude

Palm Oil (HS 151110) sebesar 24,34 persen, Other Palm Oil Kernel (HS
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151329) sebesar 4,88 persen dan Crude Oil of Palm Kernel (HS 15132110)

sebesar 1,03 persen (Gambar 9).

Produksi minyak kelapa sawit Indonesia sebagian besar diekspor ke

mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor minyak kelapa

sawit Indonesia menjangkau lima benua yaitu Asia, Afrika, Australia,

Amerika, dan Eropa dengan pangsa utama di Asia. Perkembangan volume

ekspor minyak kelapa sawit Indonesia dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Perkembangan volume ekspor minyak kelapa sawit (HS 1511)
Indonesia tahun 1991-2016  (UN Comtrade, 2017)

Ekspor minyak sawit Indonesia pada tahun 1991 baru sekitar 1.16 juta ton.

Meningkatnya permintaan pasar ekspor membuat ekspor minyak kelapa sawit

Indonesia pada tahun 2015 meningkat menjadi 26,4 juta ton atau naik hampir

26 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 1991. Namun pada tahun 2016

ekspor minyak kelapa sawit Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,7 juta

ton (Gambar 10)
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Volume ekspor CPO Indonesia mengalami fluktuasi dengan tren meningkat

pada periode tahun 1991 sampai 2011.  Volume ekspor CPO Indonesia

meningkat dari 1,08 juta ton (1991) menjadi 8,4 juta ton (2011).  Sedangkan

pada tahun 2012 hingga 2016 mengalami fluktuasi dengan tren menurun.

Selama periode 1991 hingga 2016, rata-rata laju pertumbuhan volume ekspor

CPO Indonesia sebesar 14% per tahun dan rata-rata laju pertumbuhan nilai

ekspor CPO Indonesia sebesar 18% per tahun.

Volume ekspor minyak sawit olahan (OPO) Indonesia mengalami fluktuasi

dengan tren meningkat pada periode 1991-2016 yaitu sebesar 83.180 ton

(1991) meningkat menjadi 17,4 juta ton (2016).  Peningkatan volume ekspor

OPO Indonesia tidak terlepas dari semakin bertambahnya industri pengolahan

produk minyak kelapa sawit Indonesia.  Selama periode 1991 hingga 2016,

rata-rata laju pertumbuhan volume ekspor OPO Indonesia sebesar 33% per

tahun dan rata-rata laju pertumbuhan nilai ekspor OPO Indonesia sebesar

35% per tahun. Perkembangan volume ekspor CPO dan OPO Indonesia tahun

1991 hingga 2016 dapat dilihat pada Gambar 11.

Nilai ekspor OPO Indonesia juga mengalami fluktuasi dengan tren meningkat

pada periode 1991 hingga 2011, namun pada tahun 2012 hingga 2016  nilai

ekspor Indonesia terus mengalami penurunan. Sedangkan nilai ekspor OPO

Indonesia juga mengalami fluktuasi dengan tren meningkat pada periode

1991 hingga 2016 yaitu sebesar 27 juta dollar (1991) meningkat menjadi 11

milyar dollar (2016).  Perkembangan nilai ekspor CPO dan OPO Indonesia

tahun 1991 hingga 2016 dapat dilihat pada Gambar 12.
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Gambar 11. Perkembangan volume ekspor CPO dan OPO Indonesia
tahun 1991-2016 (UN Comtrade, 2017)

Gambar 12. Perkembangan nilai ekspor CPO dan OPO Indonesia  tahun
1991-2016 (UN Comtrade, 2017)

Lima besar negara pengimpor CPO Indonesia pada tahun 2017 adalah India,

Belanda, Singapura, Italia, dan Spanyol. Volume ekspor ke India mencapai

4,63 juta ton atau 65,40 persen dari total volume ekspor CPO Indonesia

dengan nilai US$ 3.068 juta. Peringkat kedua adalah Belanda, dengan volume

ekspor sebesar 0,62 juta ton atau 8,70 persen dari total volume CPO

Indonesia dengan nilai US$ 415,7 juta. Peringkat ketiga adalah Singapura,
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dengan volume ekspor sebesar 0,60 juta ton atau 8,55 persen dari total

volume ekspor CPO Indonesia dengan nilai US$ 398,6 juta. Peringkat

keempat adalah Italia dengan volume ekspor 0,36 juta ton atau sekitar 5,04

persen dari total volume ekspor CPO Indonesia dengan nilai US$ 231,4 juta.

Peringkat kelima adalah Spanyol dengan volume ekspor 0,22 juta ton atau

3,05 persen dari total volume ekspor CPO dengan nilai US$ 138,6 juta

(Gambar 13).

Gambar 13. Perbandingan volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia
berdasarkan negara tujuan tahun 2017 (BPS, 2018)
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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat daya saing (RCA) minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia

merupakan yang tertinggi diantara negara Malaysia, Colombia, dan

Thailand. Pangsa ekspor CPO Indonesia di pasar Internasional (52 %)

juga merupakan yang tertinggi diantara negara Malaysia, Colombia, dan

Thailand. Tingkat daya saing minyak sawit olahan (OPO) Indonesia

merupakan tertinggi kedua setelah Malaysia.  Pangsa ekspor OPO

Indonesia di pasar Internasional tahun 1991-2012 (20 %) menduduki

posisi tertinggi kedua setelah Malaysia. Namun, pada tahun 2013-2016

pangsa ekspor komoditas OPO Indonesia (53%) sudah mampu melampaui

pangsa ekspor OPO Malaysia. Indeks spesialisasi perdagangan

menunjukkan bahwa CPO Indonesia berada pada tahap net eksportir dan

komoditas OPO Indonesia berada pada tahap perluasan ekspor.

2. Kinerja ekspor minyak kelapa sawit Indonesia dilihat dari efek

pertumbuhan standar, efek komposisi produk, efek distribusi pasar dan

efek daya saing menunjukkan bahwa kinerja ekspor CPO Indonesia di

pasar Asia, pasar Eropa, pasar Afrika, pasar Amerika dan pasar Australia
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mengalami penurunan. Penurunan kinerja ekspor dikarenakan pemerintah

China dan India menerapkan bea masuk yang tinggi, adanya kebijakan

anti dumping dan isu negatif dari negara-negara Uni Eropa dan Amerika,

serta adanya perbedaan pembobotan tarif bea keluar untuk harga

Rotterdam dan bursa Malaysia masing-masing sebesar 20% dan bursa

Indonesia sebesar 60% sehingga negara-negara lain lebih memilih impor

melalui bursa Rotterdam dan Malaysia. Kinerja ekspor OPO Indonesia di

pasar Asia, pasar Eropa, pasar Afrika, pasar Amerika dan pasar Australia

mengalami peningkatan.  Dimana Indonesia mampu memaksimalkan

ekspor OPO ketika terjadi penolakan terhadap CPO Indonesia.

3. Hasil estimasi analisis ECM terhadap penampilan ekspor CPO Indonesia

ke India menunjukkan bahwa dalam jangka panjang dan jangka pendek

perubahan harga internasional minyak kelapa sawit, GDP India, nilai

RCA CPO Indonesia dan pajak ekspor berpengaruh terhadap perubahan

volume ekspor CPO Indonesia ke India.   Hasil estimasi analisis ECM

terhadap penampilan ekspor CPO Indonesia ke Belanda menunjukkan

bahwa dalam jangka panjang perubahan produksi minyak kelapa sawit

Indonesia, harga internasional minyak kelapa sawit, dan nilai RCA CPO

Indonesia berpengaruh terhadap perubahan volume ekspor CPO Indonesia

ke Belanda.  Sedangkan dalam jangka pendek, perubahan produksi

minyak kelapa sawit Indonesia, harga internasional minyak kedelai, harga

internasional minyak kelapa sawit, GDP per kapita negara Belanda, dan

nilai RCA CPO Indonesia berpengaruh terhadap perubahan volume

ekspor CPO Indonesia ke Belanda.
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B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil analisis daya saing dan kinerja

ekspor minyak kelapa sawit Indonesia, yaitu:

1. Dalam rangka mendukung hilirisasi industri kelapa sawit, perlu dilakukan

pengembangan produk kelapa sawit tidak hanya minyak goreng, namun

dalam bentuk lain seperti pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan bakar

nabati (biofuel).

2. Dalam rangka menghadapi penolakan dan isu negatif terhadap minyak

kelapa sawit terutama CPO maka diperlukan adanya sertifikasi

berkelanjutan minyak kelapa sawit.

3. Penelitian ini telah melakukan penelitian pada produk minyak sawit

dengan kode HS 6 digit yaitu CPO (HS 155110) dan OPO (HS151190).

Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian khusus

mengenai daya saing beberapa macam produk olahan CPO dengan kode

HS 8 digit.
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