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ABSTRAK 

Sektor perkebunan Indonesia yang sangat berkembang dan 

memiliki prospek baik ke depan adalah industri komoditas kelapa 

sawit  yang dapat diolah menjadi minyak kelapa sawit atau Crude 

Palm Oil (CPO), karena memiliki harga yang murah dan sangat stabil 

untuk digunakan sebagai bahan makanan, kosmetik, produk 

kebersihan dan juga sebagai sumber biofuel atau biodiesel. 

Perkembangan dan pertumbuhan dari sektor perkebunan terutama 

dalam kegiatan ekspor impor memiliki dampak pada devisa atau 

pendapatan Negara, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi 

Negara. Hal ini menjadi sebuah tantangan besar bagi pemerintah, 

dilihat dari data selama 12 tahun jumlah produksi CPO mengalami 

kelebihan pasokan, kurs berpengaruh pada volume ekspor CPO yang 

menyebabkan harga/ nilai ekspor CPO anjlok, perang dagang AS-

China, gerakan anti sawit oleh Benua Eropa, dan sebagainya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah 

produksi dan kurs terhadap ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia 

dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode 

deksriptif kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data  

dokumentasi dan studi pustaka. Data yang digunakan adalah data 

sekunder dengan periode 2008-2019 yang diperoleh dari lembaga atau 

intansi pemerintah terkait penelitian ini. Data dalam penenlitian ini 

meliputi data jumlah produksi, kurs dan volume ekspor CPO. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah produksi CPO 

memiliki nilai probability sebesar 0,0136 < 0,05, maka jumlah 

produksi CPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor 

CPO di Indonesia. Untuk kurs, memiliki nilai probability sebesar 

0,0175 < 0,05, maka kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

volume ekspor CPO di Indonesia. Dari uji f menunjukkan bahwa 

jumlah produksi dan kurs secara simultan memiliki pengaruh terhadap 

volume ekspor CPO Indonesia. Hal ini ditunjukkan hasil dari uji f 

memilki nilai probabilitas f statistik sebesar 0,000021 lebih kecil dari 

α = 5% atau 0,000021 < 0,05. 

 

Kata kunci: Produksi, Kurs, Ekspor Crude Palm Oil (CPO) 
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ABSTRACT 

The Indonesian plantation sector which is very developing and 

has good prospects in the future is the palm oil commodity industry 

that can be processed into crude palm oil (CPO), because it has a low 

price and is very stable for use as a food ingredient, cosmetics, 

hygiene products. and also as a source of biofuel or biodiesel. The 

development and growth of the plantation sector, especially in export-

import activities, has an impact on the country's foreign exchange or 

income, employment and the country's economic growth. This is a big 

challenge for the government, seen from the data for 12 years the 

amount of CPO production has been oversupplied, the exchange rate 

affects the volume of CPO exports which causes the price / value of 

CPO exports to drop, the US-China trade war, the anti-palm oil 

movement by the European Continent, and so on. 

This study aims to determine the effect of the amount of 

production and the exchange rate on exports of Indonesian crude palm 

oil (CPO) from an Islamic economic perspective. This research uses 

quantitative descriptive method and uses documentation data 

collection techniques and literature study. The data used are secondary 

data from the 2008-2019 period obtained from government agencies 

or agencies related to this research. The data in this research includes 

data on the amount of production, exchange rate and volume of CPO 

exports. 

The results showed that the amount of CPO production has a 

probability value of 0.0136 <0.05, so the amount of CPO production 

has a positive and significant effect on CPO exports in Indonesia. For 

the exchange rate, having a probability value of 0.0175 <0.05, the 

exchange rate has a positive and significant effect on the volume of 

CPO exports in Indonesia. From the f test shows that the amount of 

production and the exchange rate simultaneously have an influence on 

the export volume of Indonesian CPO. It is shown that the results of 

the f test have a probability value of f statistical equal to 0.000021 

which is smaller than α = 5% or 0.000021 <0.05. 

 

Keywords: Production, Exchange Rate, Export of Crude Palm Oil 

(CPO)  
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MOTTO 

 

يَْن ٓاَمنُْوا ََل ثَأُُْكُْوٓا َاْمَوامَُُكْ بَيْنَُُكْ ِِبمَْباِطِل  ِ َا اَّلذ َُّيه ٓ َاْن تَُكْوَن ِِتَاَرًة ٰٓيٓ نُُْكْ ۗ ِاَلذ َغْن تََراٍض ّمِ

﴾٩٢َوََل ثَْقتُلُْوٓا َاهُْفَسُُكْ ۗ ِانذ هللَا ََكَن ِبُُكْ َرِحْيًما ﴿  

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu;Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.” 

(QS. An-Nisa (4) : 29) 

 

 

ِِتَ يَۡوٌم َلذ بَۡيٌع ِفۡيِو َوََل  ۡ ۡن قَۡبِل َاۡن ٰيذ ا َرَزۡقٓنُُكۡ ّمِ ا َاهِۡفُقۡوا ِممذ يَۡن ٓاَمنُۡوٰۤ ِ َا اَّلذ َاُّيه ۤـٰ ََل يٓ ٌ وذ َّذ ُُ  

﴾٩۵٤َصَفاػٌَة ﴿  
 “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum 

datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada 

lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.” 

(QS. Al-Baqarah (1) : 254) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul ―Pengaruh Jumlah Produksi Dan Kurs 

Terhadap Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2008-2019‖. Untuk mencegah 

kesalahan dalam penafsiran dan judul skripsi ini, maka penulis 

memberi penjelasan mengenai istilah-istilah yang dimaksud dalam 

judul penelitian ini, yaitu : 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang 

atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan 

perbuatan seseorang.
1
 

2. Jumlah produksi adalah besarnya barang yang dihasilkan dari 

kegiatan yang berupa pendayagunaan segala sumber yang 

tersedia untuk memperoleh hasil yang terjamin kualitas dan 

kuantitasnya serta terkelola dengan baik sehingga menjadi 

komoditi yang dapat diperdagangkan.
2
 

3. Kurs (Nilai tukar) adalah catatan (Quotation) harga pasar dari 

mata uang asing (Foreign Currency) dalam harga mata uang 

domestik (Domestic Currency).
3
 Sederhananya Kurs adalah 

harga/nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan mata 

uang negara lain. 

4. Ekspor adalah benda-benda (termasuk jasa) yang dijual kepada 

penduduk negara lain ditambah dengan jasa-jasa yang 

diselenggarakan kepada penduduk negara tersebut, berupa 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 7 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 58. 
2 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi (Jakarta: Raja Grafindo, 

2002), 193. 
3 Adiwarman A Karim, Ekonomi Makro Islam, 3rd, Cet. 7 ed. (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2014), 157. 



2 
 

 
 

pengangkutan dengan kapal, permodalan dan hal-hal lain yang 

membantu ekspor tersebut.
4
 

5. Minyak Kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) adalah 

minyak nabati yang didapatkan dari mesocarp buah pohon 

kelapa sawit, umumnya dari spesies Elaeis guineensis, dan 

sedikit dari spesies Elaeis oleifera dan Attalea maripa. Minyak 

sawit secara alami berwarna merah karena kandungan alfa dan 

beta-karotenoid yang tinggi.
5
 

6. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku 

manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat 

pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka Syariah 

Islam.
6
 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan bahwa maksud 

dari judul skripsi ini dibuat  adalah melakukan penelitian secara 

ilmiah untuk mengetahui pengaruh jumlah produksi dan kurs (nilai 

tukar rupiah) terhadap ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia 

dalam perspektif Ekonomi Islam tahun 2008-2019. 

 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan adalah salah satu proses kegiatan ekonomi 

yang memegang peran penting. Perdagangan yang dilaksanakan 

antardaerah (impor) dan antarnegara (ekspor) merupakan cara 

penting untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran bagi 

negara yang bersangkutan.
7
 Perdagangan menurut Islam adalah 

adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-

                                                             
4 Eva Nurul Huda and Arif Widodo, ―Determinan Dan Stabilitas Ekspor 

Crude Palm Oil Indonesia,‖ Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, (2017): 50, 

https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.518. 
5 James B Reeves and John L Weihrauch, ―Composition of Foods: Fats and 

Oils,‖ in Agriculture Handbook 8-4 (Washington, D.C: U.S: Dept. of Agriculture, 

Science and Edcational Administration, 1979), 4, https://doi.org/OCLC 5301713. 
6 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam 

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 17. 
7 Faoeza Hafiz Saragih; Dwidjono Hadi Darwanto; Masyh and Uri, ―Faktor 

- Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor CPO Sumatera Utara,‖ Jurnal Agrica, (2018): 

4. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_nabati
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesocarp&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit
https://id.wikipedia.org/wiki/Elaeis_guineensis
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elaeis_oleifera&action=edit&redlink=1
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https://id.wikipedia.org/wiki/Beta-karoten
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menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan 

diperolehnya keridha-an Allah SWT, dan melarang terjadinya 

pemaksaan. Oleh karena itu, agar diperoleh suatu keharmonisan 

dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu "Perdagangan yang 

bermoral". Rasulullah Saw secara jelas telah banyak memberii 

contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini, yaitu 

perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah 

pihak.
8
 

 

―Ibn Khaldun dalam bukunya Muqaddimah berpendapat 

bahwa Negara yang kaya bukanlah Negara yang memiliki 

uang berlimpah, tetapi Negara kaya adalah Negara yang 

memiliki produksi domestik melimpah.‖ 

 

 Artinya, jika produksi domestik berlimpah, sehingga 

melebihi demand masyarakatnya sendiri, maka produksi tersebut 

akan menjadi komoditi ekspor. Inilah pilar pertama dari ekonomi 

Islam, yaitu sektor Riil. Sektor yang memberikan pekerjaan kepada 

masyarakat. Sektor yang tidak mungkin terjadi dengan berpangku 

tangan. Sektor yang diupayakan dari kegiatan produksi, baik 

produksi alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan 

perikanan, maupun produksi tangan atau mesin seperti barang-

barang kerajinan atau buatan pabrik‖.
9
 

Menurut Todaro, ekspor adalah benda-benda yang di jual 

kepada penduduk negara lain ditambah dengan jasa-jasa yang 

diselengarakan kepada penduduk negara tersebut, berupa 

pengangkutan dengan kapal, permodalan dan hal lain-lain yang 

membantu ekspor tersebut.
10

 Adapun faktor-faktor yang 

                                                             
8 Esta Lestari and Jusmaliani Jusmaliani, ―Syari`ah Investment,‖ Journal of 

Indonesian Social Sciences and Humanities, (2018): 180, 

https://doi.org/10.14203/jissh.v2i0.28. 
9 Hendri Tanjung, Ekspor Dan Keuangan Syariah; Isu-Isu Kontemporer 

(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 8–9, 

https://books.google.co.id/books?id=CIzrDwAAQBAJ&pg=PA8&lpg=PA8&dq#v=o

nepage&q&f=false. 
10 Huda and Widodo, ―Determinan Dan Stabilitas Ekspor Crude Palm Oil 

Indonesia.‖ 
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mempengaruhi ekspor yaitu (1) Tenaga kerja:  Dalam melakukan 

kegiatan perdagangan internasional berupa ekspor, para produsen 

melakukan kegiatan produksi membutuhkan tenaga kerja untuk 

mengelola produksinya. Dengan adanya tenaga kerja, maka 

mampu mengefisiensikan hasil dari produksinya. (2) Produksi: 

Suatu negara untuk menghasilkan output dengan menggunakan 

input yang ada melalui pengawasan dan penggunaan teknologi 

tertentu. (3) Kurs: Perdagangan internasional berupa ekspor 

menggunakan perbandingan mata uang antar negara sebagai alat 

untuk transaksi. (4) Inflasi pada negara tujuan ekspor: Inflasi yang 

dimana ketika terjadi kenaikan harga secara terus menerus maka 

dapat mempengaruhi ekspor dari sisi permintaan ketika inflasi 

meningkat maka harga barang dalam negeri mahal.
11

 

Dalam penelitian ini indikator atau faktor yang digunakan 

adalah jumlah produksi dan kurs. Menurut penulis, hal ini 

dikarenakan jumlah produksi tidaklah lepas pengaruhnya dalam 

naik turunnya volume ekspor dimana semakin bertambahnya 

jumlah produksi yang dihasilkan suatu perusahaan akan 

mengakibatkan semakin bertambahnya jumlah ekspor suatu 

komoditi produk tersebut. Semakin luasnya  pangsa  pasar  luar  

negeri  akan  berdampak  pada  peningkatan  permintaan  terhadap  

ekspor,  maka  jumlah  produksi  yang  dihasilkan mengalami 

peningkatan. Namun, apabila tidak adanya permintaan dari pasar 

luar negeri terhadap ekspor  maka  jumlah  produksi  akan menurun  

yang  dapat  menimbulkann  terjadinya gejolak ekonomi.  

Indikator lain yang diangkat penulis dalam penelitian ini 

selain jumlah produksi adalah kurs. Menurut penulis, setiap  

transaksi perdagangan internasional, baik transaksi ekspor  maupun 

impor akan menggunakan kurs sebagai alat  pembayarannya. 

Selain itu juga, kurs berdampak pada kegiatan ekspor dimana 

ketika terjadi pelemahan nilai mata uang domestik akan 

meningkatkan ekspor, begitu juga sebaliknya jika terjadi penguatan 

                                                             
11 Rauzatul Ulfa and Devi Andriyani, ―Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Ekspor Non Migas Indonesia Tahun 1985-2017,‖ Jurnal Ekonomi 

Regional Unimal, 2019, 130–32. 
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nilai mata uang domestik maka akan menurunkan ekspor. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu  menunjukan  bahwa  

kurs  merupakan  salah  satu  faktor  yang penting yang harus 

diperhatikan dalam menganalisis perkembangan ekspor. 

 Indonesia merupakan salah satu negara agraris dan beriklim 

tropis yang perkembangannya didukung oleh sub sektor pertanian. 

Salah satu sub sektor pertanian adalah perkebunan. Sektor 

perkebunan Indonesia yang sangat berkembang dan memiliki 

prospek baik ke depan adalah industri komoditas kelapa sawit  

yang diolah menjadi minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil 

(CPO). Indonesia adalah salah satu Negara yang mengekspor 

minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) terbesar di dunia. 

Minyak kelapa sawit/CPO menjadi sumber pendapatan devisa dan 

mampu menciptakan kesempatan kerja serta dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk 

mendapatkan devisa dari luar negeri adalah dengan jalan 

mengekspor hasil-hasil sumber daya alam ke luar negeri.
12

 

Minyak kelapa sawit banyak dikonsumsi dan diproduksi di 

dunia, karena memiliki harga yang murah, dan sangat stabil untuk 

digunakan sebagai bahan makanan, kosmetik, produk kebersihan 

dan juga sebagai sumber biofuel atau biodiesel. Kelapa sawit di 

proses mulai dari dagingnya menjadi minyak goreng, pakan ternak, 

mentega sedangkan inti sawit dapat diolah menjadi kosmetik, 

shampo, obat-obatan, minyak diesel dan lain sebagainya yang 

diolah melalui beberapa proses yang hasil pengolahan tersebut 

dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum. Bukan itu saja, yang 

paling menarik adalah tidak ada sampah di dalam proses produksi 

minyak sawit. Sisa produksi di antaranya serat, cangkang, batang, 

tandan dan pelepah dapat diolah menjadi kompos dan yang sudah 

digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Produk minyak CPO 

nasional harus bersaing ketat dengan produk sejenis dari negara 

pesaing, seperti Malaysia. Fakta lapangan, ekspor minyak kelapa 

sawit Indonesia menghadapi tantangan, salah salah satu 

                                                             
12 Huda and Widodo, ―Determinan Dan Stabilitas Ekspor Crude Palm Oil 

Indonesia,‖ Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2011, h. 46. 
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tantangannya adalah tingkat efisien untuk menghasilkan produk 

CPO Indonesia cenderung rendah. Berbagai retribusi dan tingginya 

beban biaya produksi akan memiliki konsekuensi terhadap harga 

output itu sendiri.
13

 

Efek samping yang negatif dari produksi minyak sawit - 

selain dampaknya kepada kesehatan manusia karena mengandung 

kadar lemak jenuh yang tinggi - adalah fakta bahwa bisnis minyak 

sawit menjadi sebab kunci dari penggundulan hutan di negara-

negara seperti Indonesia dan Malaysia. Indonesia adalah produsen 

dan eksportir terbesar minyak sawit di dunia. Namun Indonesia 

juga merupakan penghasil gas emisi rumah kaca terbesar setelah 

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Amerika Serikat (AS).  

Berikut data ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia: 

 

Tabel 1 

Volume Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia Tahun 2011-

2019 

 

Tahun Volume Ekspor 

CPO (Ton) 

2011 16.436.202 

2012 18.850.836 

2013 20.577.976 

2014 22.892.387 

2015 26.467.564 

2016 22.761.814 

2017 27.353.714 

2018 27.898.875 

2019 28.279.350 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), (Data Diolah) 

                                                             
13 I Putu Gede Deva Satria Paramartha and Ni Putu Wiwin Setyari, 

―Pengaruh Produksi, Nilai Tukar Dollar Amerika Serikat, Dan Inflasi Terhadap 

Ekspor Minyak Sawit Indonesia,‖ EP Unud 9 (n.d.): 2795. 
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Tabel 1 menunjukkan bahwa volume ekspor CPO 

berfluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2015 merupakan tahun yang 

dilewati industri sawit dengan penuh tantangan, meskipun volume 

ekspor naik tetapi nilai ekspor mengalami penurunan dibandingkan 

tahun lalu karena rendahnya harga minyak sawit global, 

pertumbuhan ekonomi China yang melambat, stagnasi di Eropa, 

dan El Nino yang cukup panjang yang menjadi salah satu penyebab 

kebakaran lahan dan bencana asap sehingga ekspor CPO dan 

turunannya tidak dikenakan Bea Keluar di tahun 2015.  Ekspor 

minyak sawit tertinggi yaitu pada tahun 2019 dengan volume 

sebesar 28,27 juta ton, tetapi nilai ekspor mengalami penurunan di 

tahun ini dengan nilai ekspor CPO sebesar US$ 14,71 miliar 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 dan 

2018 dengan nilai ekspor CPO masing-masing sebesar US$ 18,51 

miliar dan US$ 16,53 miliar. Penurunan nilai ekspor CPO ini 

disebabkan karena pada tahun 2018 terjadi perang dagang 

berkepanjangan antara Amerika Serikat dan China yang memaksa 

petani kedelai negeri Paman Sam mencari pasar baru lantaran 

ekspor ke China yang terhambat, sehingga harga oilseed dan 

minyak nabati pun tertekan akibat dinamika ini. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), (Data Diolah) 

 

Grafik 1 

Perkembangan Produksi Minyak Kelapa Sawit (CPO) 

Indonesia Tahun 2008-2019 (Ton) 
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Produksi minyak kelapa sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan 

Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-

90% dari total minyak kelapa sawit dunia.
14

 Pada grafik 1 

menunjukkan peningkatan produksi minyak kelapa sawit yang 

terjadi setiap tahun dari 2008-2019. Produksi minyak kelapa sawit 

tahun 2008 sebesar 19,4 juta ton, dan jumlah produksi tertinggi di 

tahun 2019 sebesar 48,41 juta ton. Dengan tingkat produksi yang 

selalu meningkat, menjadikan Indonesia sebagai produsen serta 

eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan adanya 

CPO mampu meningkatkan perdagangan internasional dan 

nasional serta meningkatkan standar hidup dan keuangan 

masyarakat lokal. Memang mayoritas dari minyak sawit yang di 

produksi di Indonesia akan di ekspor. Namun, karena populasi 

Indonesia terus bertumbuh dan dukungan pemerintah untuk 

program biodiesel, permintaan minyak sawit domestik di Indonesia 

juga terus berkembang.  

Nilai tukar merupakan sesuatu yang sangat penting untuk 

terciptanya dunia usaha yang kondusif. Dengan terciptanya dunia 

usaha yang baik dapat meningkatkan perekonomian suatu Negara. 

Nilai tukar mata uang atau kurs adalah harga satu unit mata uang 

asing dalam mata uang domestik atau dapat juga disebut sebagai 

harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai 

contoh nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika (USD) adalah 

harga satu Dollar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat 

juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD. 

Naik turunnya harga suatu produk dapat disebabkan oleh Nilai 

tukar uang.  

Berdasarkan konsep Soekartawi (2005:122) menjelaskan 

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi ekspor adalah nilai 

tukar uang (exchange rate). Serta konsep Lipsey (1992:62) yang 

menjelaskan bahwa semakin rendah harga suatu komoditi tersebut 

 

                                                             
14 Huda and Widodo, ―Determinan Dan Stabilitas Ekspor Crude Palm Oil 

Indonesia,‖ 46. 



9 
 

 
 

maka jumlah permintaan akan komoditi tersebut akan meningkat.
15

 

Jika nilai tukar rupiah terhadap US Dollar mengalami penguatan 

atau peningkatan maka akan menyebabkan volume ekspor turun. 

Sebaliknya jika nilai tukar rupiah terhadap US Dollar mengalami 

pelemahan atau penurunan maka akan menyebabkan volume 

ekspor naik.  

 
Sumber: Bank Indonesia (BI) (Data Diolah) 

Grafik 2 

Pergerakan Nilai Tukar Rupiah (KURS) Indonesia Tahun 

2008-2019 

 

Dari grafik 2 menunjukkan pergerakan nilai tukar rupiah 

terhadap dollar Amerika Serikat mengalami tren yang fluktuatif. 

Pada tahun 2010 nilai tukar rupiah pada kisaran Rp. 8.991 

perdolar, pada tahun 2018 melemah menjadi Rp. 14.481 perdolar. 

Akibat terjadinya krisis yang sedang dialami oleh negara di dunia, 

mengakibatkan terdepresiasinya nilai tukar rupiah. 

Terdepresiasinya nilai tukar memberikan keuntungan bagi 

pengekspor, karena harga di dalam negeri lebih murah dari pada 

harga di luar negeri, sehingga permintaan ekspor mengalami 

                                                             
15 Richard G Lipsey, Pengantar Makro Ekonomi, Ed ke-8 (Jakarta: 

Erlangga, 1992), 379. 
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kenaikkan.
16

 Melemahnya nilai tukar rupiah (Kurs) mempengaruhi 

harga barang impor khususnya harga bahan baku industri yang 

menjadi sangat mahal dan menyebabkan inflasi domestik 

meningkat. Pada saat bersamaan menurunkan output produksi 

barang ekspor, yang kemudian menyebabkan ekspor menurun.  

Nilai tukar rupiah kian melemah, potensi pelemahan lebih 

lanjut terbuka seiring hambatan ekspor CPO ke Benua Biru (Uni 

Eropa). Pelemahan yang terjadi pada rupiah sebenarnya menjadi 

kesempatan yang baik bagi Indonesia dalam meningkatkan jumlah 

devisa dari sisi ekspor. Uni Eropa merupakan salah satu kawasan 

tujuan utama ekspor CPO nasional. Ekspor CPO indonesia ke 

Eropa kini terancam akibat dari rencana Eropa untuk melarang 

CPO dari indonesia untuk masuk. Bila terwujud, maka aliran 

devisa dari Eropa ke Indonesia akan berkurang sehingga rupiah 

terus melemah. 

Dalam jangka 10 tahun, kelapa sawit tetap mengalami pola 

uptrend dengan beberapa permasalahan : Tahun 2008, ketika itu 

terjadi krisis ekonomi global dimana perekonomian Amerika 

anjlok – 10%, kegiatan ekspor nyaris terhenti disusul krisis pangan 

dan tingkat suku bunga mencapai 9,5%. Akan tetapi, volume 

ekspor sawit justru meningkat rata-rata 22,10%. Secara jangka 

panjang, minyak sawit (CPO) merupakan komoditas yang akan 

selalu dibutuhkan dalam konsumsi masyarakat dunia. Terutama 

setelah kita melihat keunggulan CPO dibandingkan minyak nabati 

yang lain. Itulah mengapa secara teknikal pola uptrend terbentuk 

dalam 10 tahun yang menandakan bahwa CPO merupakan 

komoditas yang tetap potensial apalagi untuk Indonesia yang 

merupakan produsen terbesar. 

Selama tahun 2017, banyak dinamika yang mewarnai 

industri sawit nasional baik di level global maupun di dalam 

negeri. Pada level global sepanjang tahun 2017, industri sawit kita 

menghadapi tekanan perekonomian global dan jatuhnya harga 

                                                             
16 Siti Aisyah and Kuswantoro Kuswantoro, ―Pengaruh Pendapatan, Harga 

Dan Nilai Tukar Negara Mitra Dagang Terhadap Ekspor Crude Palm Oil (Cpo) 

Indonesia,‖ Jurnal Ekonomi-Qu, 2017, 56, https://doi.org/10.35448/jequ.v7i1.4221. 
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minyak fosil yang menyebabkan pelemahan permintaan minyak 

sawit (juga minyak nabati) global. Harga minyak sawit mentah 

atau crude palm oil (CPO) saat ini masih terus mengalami 

penekanan. Turunnya tingkat ekspor di sejumlah Negara produsen 

terjadi seiring dengan permintaan yang berkurang menjadi 

sentiment negatif yang merundung harga CPO. Selain itu, industri 

sawit juga menghadapi gerakan anti sawit diberbagai Negara 

tujuan ekspor dan kebijakan impor yang kurang bersahabat. 

Ancaman Perancis yang merencanakan memberlakukan tarif impor 

super tinggi, meskipun tidak jadi di eksekusi sempat membuat 

gusar sawit kita. Disamping itu tekanan resolusi parlemen Uni 

Eropa mempengaruhi industri persawitan nasional ditambah 

tekanan Amerika Serikat tentang hambatan ekspor biodiesel 

dengan tuduhan dumping.
17

 

Dalam Islam walaupun secara tidak langsung di bahas dalam 

Al-Qur’an mengenai ekspor tetapi ada beberapa ayat dalam Al-

Qur’an setiap insan manusia wajib memanfaatkan hasil dari bumi 

yang sudah diciptakan oleh Allah SWT hal ini terlihat pada 

beberapa ayat yaitu: 

تذ  ـذ ا ِاۡن ه ٓبٓ َوقَامُۡوٰۤ ۡ ذيُۡم َحَرًما ٓاِمنًا ُّيه ۡف ِمۡن َاۡرِضنَا ۗ َاَومَۡم هَُمكِّۡن م ِبعِ امۡيُٓدى َمَؼَك هُـتََخطذ  

ُُهۡ ََل يَۡؼلَُمۡونَ   َّنذ َومٓـِكنذ اَۡلََثَ ُ ۡن َّلذ ۡزقًا ّمِ ٍء ّرِ ﴾۵٧﴿ِامَۡيِو ثََمٓرُت ُكِّ ََشۡ  

“Dan mereka berkata, “Jika kami tidak mengikuti petunjuk 

bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami.” 

(Allah berfirman) Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan 

mereka dalam tanah haram (tanah suci) yang aman, yang 

didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam 

(tumbuh-tumbuhan) sebagai rezeki (bagimu) dari sisi Kami? 

Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (QS. Al- Qasas : 

57) 

                                                             
17 ―Kebijakan Subsidi Biodiesel Amerika Serikat Dan Tuduhan Dumping 

Biodiesel Sawit Indonesia | Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI),‖ 

accessed 15 April, 2021, https://gapki.id/news/3867/kebijakan-subsidi-biodiesel-

amerika-serikat-dan-tuduhan-dumping-biodiesel-sawit-indonesia. 
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Dalam hukum Islam jual beli merupakan suatu bentuk 

muamalah sesama manusia, sama halnya ekspor dan impor yang 

merupakan suatu transaksi jual beli.
18

 Dalam kaidah ekonomi Islam 

jual beli diperbolehkan apabila memenuhi rukun dan syarat jual 

beli serta tidak bertentangan dengan syari’at Islam. 

Setelah mengamati fenomena, permasalahan dan proyeksi 

yang telah dijelaskan dalam latar belakang ini, bahwasannya secara 

teoritis dan berdasarkan data yang telah diperoleh maka dengan 

demikian penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh jumlah produksi dan nilai kurs terhadap ekspor CPO 

Indonesia. Dari uraian diatas penulis mengambil judul ―Pengaruh 

Jumlah Produksi Dan Kurs Terhadap Ekspor Crude Palm Oil 

(Cpo) Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2008-

2019‖. 

 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah 

dalam penilitian ini yaitu:  

1. Negara-negara Uni Eropa membatasi ekspor CPO Indonesia. 

2. Larangan ekspor CPO lemahkan nilai tukar rupiah. 

3. Tingginya aktivitas konsumsi minyak sawit (CPO) dunia tidak 

didukung dengan fasilitas pengelolaan yang memadai sehingga 

membuat Indonesia kalah bersaing dalam hal pengelolaan 

4. Tingkat produksi CPO yang kurang diimbangi dengan 

permintaan terhadap CPO (ekspor dan impor).  

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk mempermudah 

penulis dalam membahas pokok-pokok pikiran secara jelas dan 

sistematis sehingga pembahasan objek penelitian tidak 

menyimpang dan terarah sesuai dengan tujuannya. Pada penelitian 

ini, penulis membatasi masalah pada jumlah produksi CPO selama 

kurun waktu 12 tahun dan nilai tukar yang digunakan yaitu nilai 

tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang mempengaruhi ekspor 

                                                             
18 Ahmad Azhar Basjis, Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam 

(Yogyakarta: UII Press, 2000), 16. 



13 
 

 
 

CPO di Indonesia tahun 2008-2019 dalam perspektif Ekonomi 

Islam. 

 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah jumlah produksi berpengaruh terhadap ekspor crude 

palm oil (CPO) Indonesia Tahun 2008-2019? 

2. Apakah kurs berpengaruh terhadap ekspor crude palm oil 

(CPO) Indonesia Tahun 2008-2019? 

3. Bagaimana pengaruh jumlah produksi dan kurs simultan 

terhadap ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia Tahun 2008-

2019? 

4. Bagaimana ekspor crude palm oil (CPO) dalam Perspektif 

Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah produksi terhadap ekspor 

crude palm oil (CPO) Indonesia Tahun 2008-2019. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kurs terhadap ekspor crude palm 

oil (CPO) Indonesia Tahun 2008-2019. 

3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah produksi dan kurs secara 

simultan terhadap ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia 

Tahun 2008-2019. 

4. Untuk mengetahui ekspor crude palm oil (CPO) dalam 

Perspektif Ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

a) Manfaat Teoritis 

Memberikan hasil pemikiran serta tambahan pengetahuan 

dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi bidang 

keilmuwan Ekonomi Islam. 
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b) Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan dan 

bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan atau 

keputusan dalam untuk meningkatkan pengelolaan sumber 

daya alam dan peran pemerintah untuk kemajuan 

perekonomian daerah Negara. Salah satunya yaitu dalam 

penerimaan ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia. 

b. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan suatu proses pembelajaran dalam 

penerapan teori dan praktik yang dituangkan dalam suatu 

karya ilmiah dan sebagai sarana untuk melatih serta 

mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan 

kemampuan untuk dapat menuliskan dalam bentuk karya 

ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori ekonomi Islam. 

c. Bagi Pembaca 

Dapat menambah wawasan serta menjadi referensi 

penelitian berikutnya. 

 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan 

dalam rangka penyelesaian penelitian ini, beberapa penelitian 

terdahulu antara lain: 

Penelitian Siti Aisyah, Kuswantoro. ―Pengaruh Pendapatan, 

Harga dan Nilai Tukar Negara Mitra Dagang Terhadap Ekspor 

Crude Palm Oil (CPO) Indonesia‖. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa GDP mitra dagang berpengaruh signifikan 

dan mempunyai pengaruh yang positif terhadap ekspor CPO 

Indonesia, Harga CPO mitra dagang berpengaruh signfikan dan 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap ekspor CPO Indonesia, 

dan nilai tukar mitra dagang berpengaruh signifikan dan 
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mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ekspor CPO 

Indonesia.
19

 

Penelitian I Dewa Gede Darma Putra, I Wayan Sudirman. 

―Pengaruh Produksi, Harga, Kurs dan Tarif 0 % Terhadap Ekspor 

CPO Indonesia dalam Skema ACFTA‖. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa produksi dan tarif 0 % berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ekspor CPO Indonesia dalam skema 

ACFTA periode 2001-2012, sedangkan harga dan kurs dollar tidak 

berpengaruh terhadap ekspor CPO Indonesia dalam skema ACFTA 

periode 2001-2012.
20

 

Penelitian I Putu Gede Deva Satria Paramartha, Ni Putu 

Wiwin Setyari. ―Pengaruh Produksi, Nilai Tukar Dollar Amerika 

Serikat, dan Inflasi Terhadap Ekspor Minyak Sawit Indonesia‖. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Produksi, Kurs Dollar, dan 

inflasi secara simultan berpengaruh terhadap ekspor minyak sawit 

Indonesia. Produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ekspor minyak sawit Indonesia. Kurs dollar Amerika Serikat 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ekspor 

minyak sawit Indonesia. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap ekspor minyak sawit Indonesia.
21

 

Penelitian Rifan Nur Hamzah, Ismanto Hadi Santoso. 

―Analisis Pengaruh Produksi, Harga Ekspor Crude Palm Oil, Nilai 

Tukar IDR/USD Terhadap Volume Ekspor Crude Palm Oil 

Indonesia 2012-2016‖. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

produksi CPO dan tingkat konsumsi CPO berpengaruh positif 

terhadap volume ekspor CPO Indonesia, dan harga CPO serta nilai 

tukar IDR/USD berpengaruh negatif.
22

 

                                                             
19 Aisyah and Kuswantoro, ―Pengaruh Pendapatan, Harga Dan Nilai Tukar 

Negara Mitra Dagang Terhadap Ekspor Crude Palm Oil (Cpo) Indonesia.‖ 
20 I Wayan Sudirman I Dewa Gede Darma Putra, ―Pengaruh Produksi, 

Harga, Kurs Dan Tarif 0 % Terhadap Ekspor Cpo Indonesia Dalam Skema ACFTA,‖ 

E-Jurnal EP Universitas Udayana, 2014. 
21 Paramartha and Setyari, ―Pengaruh Produksi, Nilai Tukar Dollar Amerika 

Serikat, Dan Inflasi Terhadap Ekspor Minyak Sawit Indonesia.‖ 
22 Rifan Nur Hamzah and Ismanto Hadi Santoso, ―Analisis Pengaruh 

Produksi , Harga Ekspor Crude Palm Oil , Nilai Tukar IDR / USD Terhadap Volume 

Ekspor Crude Palm Oil Indonesia 2012-2016‖ 01, no. 2 (2020): 183–95. 
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Penelitian Tyanma Maygirtasari, Edy Yulianto dan 

Mukhammad Kholid Mawardi. ―Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Volume Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia‖. 

Hasil Uji F menunjukkan bahwa produksi CPO domestik, harga 

CPO domestik, harga CPO internasional, dan nilai tukar rupiah 

terhadap dolar AS secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Secara parsial, terdapat 

tiga variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

volume ekspor CPO Indonesia yaitu produksi CPO domestik, 

harga CPO domestik, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, 

sedangkan harga CPO internasional berpengaruh secara tidak 

signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia.
23

 

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnnya, yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 2 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ini dan Penelitian 

Sebelumnya 

 
 

Penelitian Ini 

 

Penelitian Sebelumnya 

Persamaan 

Variabel penelitian Variabel penelitian 

Analisis regresi 

linear berganda 

Analisis regresi linear 

berganda 

Perbedaan 

Menggunakan 

perspektif Ekonomi 

Islam 

Tidak menggunakan 

perspektif Ekonomi Islam 

Menggunakan tahun 

terbaru (data 

penelitian) dengan 

jumlah sampel 12 

tahun 

Ada yang menggunakan 

tahun terbaru (data 

penelitian) tetapi jumlah 

sampel hanya 5 tahun 

Alat yang digunakan 

dalam pengolahan 

Alat yang digunakan dalam 

pengolahan data yaitu SPSS 

                                                             
23 T. Maygirtasari, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Ekspor 

Crude Palm Oil (Cpo) Indonesia,‖ Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas 

Brawijaya, 2015. 
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data yaitu Eviews 10 

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan 

yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu 

dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman 

penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal memuat cover/sampul depan, halaman sampul, 

halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat 

hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. 

 

2. Bagian Utama/Inti Skripsi 

Bagian utama/inti terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai 

berikut : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan, dan sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Bab ini meliputi : 

a) Teori yang digunakan, yang berisi tentang pembahasan 

perdagangan internasional, ekspor, teori permintaan dan 

penawaran, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), 

produksi, dan kurs (nilai tukar). 

b) Pengajuan hipotesis 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode 

penelitian yang dilakukan oleh penulis agar sistematis, bab 
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metode penelitian meliputi : waktu dan tempat penelitian, 

pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument 

penelitian, uji validitas dan reliabilitas data, uji prasarat 

analisis, dan uji hipotesis. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari deskripsi data, analisis data dan 

pembahasan hasil penelitian. 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian 

yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan 

masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari 

penyelasaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. 

Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk 

mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak 

lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian. 

 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar rujukan dan 

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Perdagangan Internasional 

a. Pengertian Perdagangan Internasional 

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang 

terjadi antar negara adanya pertukaran barang yang 

dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk 

negara lain atas dasar kesepakatan bersama.
24

 Menurut 

Smith, suatu Negara akan mengekspor barang tertentu 

karena Negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan 

biaya yang secara mutlak lebih murah dari pada Negara lain, 

yaitu karena memilki keunggulan mutlak dalam produksi 

barang tersebut. Teori Heckscher-Ohlin (H-O) menjelaskan 

beberapa pola perdagangan dengan baik, Negara-negara 

cenderung untuk mengekspor barang-barang yang 

menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara 

intensif.
25

 

 

b. Teori Perdagangan Internasional 

1) Teori Pra Klasik 

Merkantilisme adalah teori yang berkaitan terkait 

suatu usaha untuk mencapai kesatuan ekonomi dimana 

kesehatan dan kemakuran negara terletak pada kekayaan 

dan kesejahteraan suatu negara yang di lihat dari 

banyaknya aset yang dimiliki oleh suatu negara serta 

kontrol politik. Teori ini menyatakan bahwa cara yang 

terpenting bagi suatu Negara untuk menjadi maju, kaya, 

dan berkuasa adalah lebih banyak melakukan ekspor dari 

pada melakukan impor. Semakin banyak suatu bangsa 

memiliki emas, semakin kaya dan semakin berkuasa 

                                                             
24 Ali Ibrahim Hasyim, Ekonomi Makro (Jakarta: Kencana, 2016), 263. 
25 Maygirtasari, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Ekspor Crude 

Palm Oil (CPO) Indonesia,‖ 2. 
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Negara tersebut. Oleh karena itu, para merkantilisme 

berpendapat bahwa pemerintah seharusnya merangsang 

setiap ekspor dan membatasi impor karena tidak semua 

Negara dapat mempunyai surplus ekspor dalam waktu 

yang bersamaan dan jumlah emas yang ada pada suatu 

waktu adalah tetap, maka suatu Negara hanya dapat 

memperoleh keuntungan atas pengorbanan Negara-

negara lain. Teori ini berkeyakinan bahwa perekonomian 

suatu negara akan lebih makmur bila mampu 

memaksimalkan surplus perdagangan.
26

 

 

2) Teori Klasik 

a) Teori Keunggulan Absolut 

Teori keunggulan absolut (absolut advantages) 

dibangun oleh Adam Smith sebagai perbaikan atas 

merkantilisme. Menurut Smith, perdagangan 2 negara 

didasarkan pada keunggulan absolut (absolute 

advantages). Jika sebuah Negara lebih efisien dari 

pada (atau memiliki keunggulan absolut terhadap) 

Negara lain dalam memproduksi sebuah komoditi, 

namun kurang efisien dibanding (atau memiliki 

kerugian absolut) Negara lain dalam memproduksi 

komoditi lainnya, kedua Negara dapat memperoleh 

keuntungan dengan cara masing-masing Negara 

melakukan spesialisasi dalam memproduksi 

komoditi.
27

 

 Menurut Smith sebaiknya spesialisasi 

dilakukan berdasarkan pertimbangan keunggulan 

absolut, yaitu keunggulan yang dilihat dari 

kemampuan produksi dengan biaya lebih rendah. 

Ketika biaya produksinya lebih rendah, dengan input 

yang sama dapat menghasilkan output yang lebih 

                                                             
26 Herman Budi Sasosno, Manajemen Pelabuhan Dan Realisasi Ekspor 

Impor (Yogyakarta: Andi Offest, 2012), 287. 
27 Aisyah and Kuswantoro, ―Pengaruh Pendapatan, Harga Dan Nilai Tukar 

Negara Mitra Dagang Terhadap Ekspor Crude Palm Oil (Cpo) Indonesia,‖ 57. 
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banyak.
28

 Dalam proses produksi menurut Adam 

Smith perlu adanya spesialisasi dalam melakukan 

pekerjaan sesuai dengan keahlian masing-masing 

sehingga hasilnya mampu melebihi jumlah yang 

diperkirakan, dengan adanya perdagangan bebas 

produksi yang dihasilkan oleh negara akan lebih baik 

lagi. 

b) Teori Keunggulan Relatif  

Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa 

nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga 

kerja yang dicurahkan untuk memproduksi suatu 

barang, sehingga semakin mahal barang tersebut.
29

 

c) Teori Ricardian/Teori Keunggulan Komparatif 

Pada tahun 1817, David Ricardo menerbitkan 

buku yang berjudul Principle of Political Economy 

and Taxation yang berisi tentang hukum keunggulan 

komparatif, meskipun sebuah Negara kurang efisien 

dibanding (atau memilki kerugian absolut) terhadap 

Negara lain dalam memproduksi kedua komoditi. 

Namun selisih tetap terdapat dasar untuk melakukan 

perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. 

Negara pertama harus melakukan spesialisasi dalam 

memproduksi dan mengekspor komoditi yang 

memiliki kerugian absolut lebih kecil (ini merupakan 

komoditi dengan keunggulan komparatif) dan 

mengimpor komoditi yang memiliki kerugian absolut 

lebih besar (komoditi ini memiliki kerugian 

komparatif).
30

 

Dalam Teori Ricardo memfokuskan pada 

kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep 

paling penting dalam teori perdagangan internasional. 

Menurut teori Ricardian, Negara mengkhususkan 

                                                             
28 Sasosno, Manajemen Pelabuhan Dan Realisasi Ekspor Impor, 289. 
29 Aisyah and Kuswantoro, ―Pengaruh Pendapatan, Harga Dan Nilai Tukar 

Negara Mitra Dagang Terhadap Ekspor Crude Palm Oil (Cpo) Indonesia,‖ 57. 
30 Ibid. 
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dalam memproduksi apa yang mereka produksi paling 

baik. Rangka kerja model ini memprediksi di mana 

Negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh 

dibandingkan memproduksi bermacam barang 

komoditas.
31

 

 

3) Teori Modern 

Menurut Heckscher-Ohlin, suatu Negara akan melakukan 

perdagangan dengan Negara lain disebabkan Negara 

tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu: 

a) Faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor 

produksi didalam suatu Negara. 

b) Faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan 

didalam proses produksi, apakah labor intensity atau 

capital intensity.
32

 

 

c. Perdagangan Internasional dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Perdagangan Internasional dalam pandangan Islam 

yaitu sama halnya dengan jual beli melalui transaksi yang 

dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang 

dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. 

 َ ِ َواۡذُلُروا اّلّلٓ ۡوا ِِف اَۡلَۡرِض َوابۡتَُغۡوا ِمۡن فَۡضِل اّلّلٓ ٓلوُة فَاهْتَِِشُ  فَِاَذا قُِضيَِت امصذ

ذَؼلذُُكۡ ثُۡفِلُحۡونَ   ا م ﴾٠١﴿ َلِثۡۡيً  

”Apabila salat telah dilaksanakan, maka 

bertebaranlah kamu dibumi; carilah karunia Allah dan 

ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. 

Al-Jumu’ah : 10) 

 

                                                             
31 Windu Putra, Perekonomian Indonesia (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2018), 68. 
32 Aisyah and Kuswantoro, ―Pengaruh Pendapatan, Harga Dan Nilai Tukar 

Negara Mitra Dagang Terhadap Ekspor Crude Palm Oil (Cpo) Indonesia,‖ 57–58. 
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ي َجَؼَل مَُُكُ اْْلَْرَض َذمُوًَل فَاْمُضوا ِِف َمنَاِلِِبَا َوُُكُوا ِمْن رِ  ِ مَْيوِ ُىَو اَّلذ
ِ
ْزِقِو ۖ َوا  

هُضورُ   ﴾٠۵﴿ امن  

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang 

mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan 

makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-

Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-

Mulk : 15) 

 

ٍم ۗ  ٓ َاْربََؼِة َاٰيذ َر ِفْْيَآ َاْقَواََتَا ِِفْ َوَجَؼَل ِفْْيَا َرَواِِسَ ِمْن فَْوِقيَا َوٓبَرَك ِفْْيَا َوقَدذ

ِلْيَ 
ِ
ى اٰۤ ِّلسذ ًء ن ﴾٠١﴿ َسَواٰۤ  

“Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang 

kokoh diatasnya. Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia 

tentukan makanan-makanan (bagi penghuni)nya dalam 

empat masa, memadai untuk (memenuhi kebutuhan) mereka 

yang memerlukannya.” (QS. Fussilat : 10) 

 

Melalui surah al-Jumu‟ah (62): 10 mengisyaratkan 

adanya perdagangan internasional dengan memerintahkan 

hamba-hamba-Nya mencari rezeki dan karunia-Nya di 

dalam negeri sampai ke luar negeri. Hal ini ditegaskan 

dalam tafsir Al-Qurthubi. Ayat senada terdapat dalam surah 

al-Mulk (67): 15. Ayat lainnya dalam surah Fussilat (41): 10. 

Di ayat ini Al-Qurthubi mengutip pandangan Ikrimah dan 

Al-Dahhak bahwa Allah memberi rezeki kepada 

penduduknya dan apa yang sesuai untuk kehidupan mereka 

berupa perdagangan, pohon-pohon dan manfaat-manfaat 

yang ada pada setiap negeri yang mana Allah tidak 

menjadikannya di daerah lain, supaya sebagian dengan yang 

lainnya bisa saling menghidupi melalui perdagangan 

domestik maupun perdagangan internasional dan perjalanan 

dari satu negeri ke negeri lainnya. Demikian juga Imam al-
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Maraghi seorang mufassir kontemporer dari Mesir 

menafsirkan potongan ayat yang sama sebagai isyarat 

adanya perdagangan internasional.
33

 

Dalam surah Quraisy, menjelaskan bahwa salah satu 

aktivitas kaum Quraisy pada saat itu adalah melakukan 

perjalanan musim saat musim panas dan dingin, serta 

mengenai eksistensi perdagangan internasional ditunjukkan 

dalam surah Quraisy (106): 1-4.  

ۡيِف ٠قَُريٍۡشٍۙ ﴿ َِلِيٓۡلِف  تَآِء َوامصذ ﴾٩ ﴿ ۚ﴾ ٖامِٓفيِۡم رِۡحَََّ امض ِّ  

ۡن ُجوۡ ۳﴿ فَلۡيَـۡؼُبُدۡوا َربذ ٓىَذا امَۡبيِۡتٍۙ  ۡىٰۤ َاۡطَؼَميُۡم ّمِ ِ ْن ٍع ﴾ اَّلذ ٓاَمََنُْم ِمّ ەٍۙ وذ

﴾٤﴿َخْوٍف    

”(1) Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (2) 

(yaitu) kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin 

dan musim panas. (3) Maka hendaklah mereka menyembah 

Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah), (4) yang telah memberi 

makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan 

mengamankan mereka dari rasa ketakutan.” (QS. Quraisy : 

1-4) 

Merujuk klasifikasinya adalah surah ini bagian dari 

surah Makkiyah. Posisi surah Makkiyah dalam Al-Qur’an 

diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Turunnya ayat 

ini berarti diawal mula kenabian Nabi Muhammad SAW. 

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan 

internasional sudah lama menjadi tradisi dikalangan 

masyarakat suku Quraisy. Dalam ayat pertama disebutkan 

―Karena kebiasaan orang-orang Quraisy‖ menunjukkan 

adanya kebiasaan-kebiasaan suku Quraisy melakukan 

perjalanan luar negeri dalam rangka kegiatan perdagangan 

                                                             
33 Hakim Muda Harahap, ―Epistemologi Etika Perdagangan Internasional 

Dalam Konsep Alquran,‖ AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis, 2019, 225, 

https://doi.org/10.29240/alquds.v3i2.1148. 
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internasional. Suatu kebiasaan yang terjadi dalam 

masyarakat tertentu tidak mungkin terjadi setahun atau dua 

tahun sebelumnya. Kebiasaan yang dilakukan itu biasanya 

turun temurun.
34

 

Para ahli tafsir, baik klasik seperti Al-Thabari, Ibnu 

Katsir, Al-Zamakhsari maupun kontemporer seperti Al-

Maraghi, al-Zuhaili dan Sayyid Quthb menyepakati 

perdagangan internasional musim dingin mengarah ke 

kawasan bagian Selatan, yakni Yaman dan Hadramaut. 

Yaman dan Hadramaut merupakan wilayah yang 

bersentuhan dengan laut. Adanya transaksi perdagangan 

internasional dengan bangsa lain, membuat orang di bagian 

Selatan berkembang pesat dan lebih dahulu menjelajah 

lautan berdagang ikut dalam dunia internasional. Kemudian 

dari Yaman ini menjadi pintu utama perdagangan 

internasional menuju kawasan Timur sampai ke India 

bahkan lebih jauh sampai ke daratan Tiongkok. Sedangkan 

musim panas mengarah ke daerah Syam. Selanjutnya dari 

Syam akan menjadi pintu utama perdagangan internasional 

menuju Mediterania, Barat sungai Eufrat, Utara gurun Arab 

dan Selatan pegunungan Taurus. Daerah ini pada masa 

sekarang meliputi Lebanon, Palestina dan Jordania.
35

 

Jadi, perdagangan dalam perspektif ekonomi Islam 

tidak bertentangan  dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam 

karena tujuan perdagangan ekonomi islam berkaitan 

langsung dengan pencapaian kesejahteraan global.  Negara-

negara muslim dapat melakukan kerjasama untuk saling 

membantu perekonomian yang sejalan dengan pemikiran 

Islam, sehingga masing-masing negara mampu berperan 

dalam perbaikan ekonomi dunia dari kemiskinan atau 

                                                             
34 ―Surat Quraisy Beserta Artinya, Tafsir Dan Asbabun Nuzul,‖ accessed 15 

februari, 2021, https://umma.id/post/surat-quraisy-beserta-artinya-tafsir-dan-asbabun-

nuzul-404879?lang=id. 
35 Harahap, ―Epistemologi Etika Perdagangan Internasional Dalam Konsep 

Alquran,‖ 226. 
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membantu poor development countries baik secara individu 

maupun kolektif melalu institusi seperti OKI dan IDB. 

 

2. Ekspor 

a. Pengertian Ekspor 

Menurut Todaro, ekspor adalah benda-benda yang di 

jual kepada penduduk negara lain ditambah dengan jasa-jasa 

yang diselengarakan kepada penduduk negara tersebut, 

berupa pengangkutan dengan kapal, permodalan dan hal 

lain-lain yang membantu ekspor tersebut. Berhubungan 

dengan suatu ekspor komoditas, secara teoritis volume 

ekspor dari suatu negara merupakan selisih antara 

penawaran dan permintaan domestik (exess deman) bagi 

negara konsumen.
36

 

Ekspor adalah proses transportasi barang atau 

komoditas barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain 

secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses 

ekpsor pada umunya adalah tindakan untuk mengeluarkan 

barang atau komoditas dari dalam negeri untuk 

memasukkannya ke negara lain melalui prosedur dan tata 

cara yang di tetapkan pemerintah.
37

 

 

b. Kebijakan Ekspor 

1) Kebijakan Ekspor Dalam Negeri 

a) Kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, 

keringanan, pengembalian pajak untuk barang-barang 

ekspor tertentu. 

b) Fasilitas kredit perbankan yang murah untuk 

mendorong peningkatan ekspor tertentu. 

c) Penetapan prosedur atau tata laksana ekspor yang 

relatif murah. 

                                                             
36 Huda and Widodo, ―Determinan Dan Stabilitas Ekspor Crude Palm Oil 

Indonesia.‖ 
37 Ewaldo Ega, ―Analisis Ekspor Minyak Kelapa Sawit,‖ E-Jurnal 

Perdagangan, Industri Dan Moneter, 2015, 10. 
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d) Pemberian subsidi ekspor, seperti pemberian sertifikat 

ekspor. 

e) Pembentukan asosiasi eksportir. 

f) Pembentukan kelembagaan seperti blunder warehouse 

(kawasan Berikat Nusantara) blunder islandBatam, 

exporter processing some, dan lain lain. 

g) Larangan/ pembatasan ekspor. 

h) Larangan atau pembatasan ekspor, misalnya larangan 

ekspor CPO (Crude Palm Oil) oleh Menperindag.
38

 

 

2) Kebijakan Ekspor Luar Negeri 

a) Pembangunan Internasional Trade Promotion Centre 

(ITPC) di berbagai negara, seperti di Jepang, Eropa, 

AS dan lain-lain.  

b) Pemanfaatan General System of Preferency atau GSP, 

yaitu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan 

Negara-negara industri untuk barang manufaktur yang 

berasal dari negara yang sedang berkembang seperti 

Indonesia sebagai salah satu hasil UNCTAD (United 

Nation Conferencecam on Trade and Development), 

yang menjadi anggota Commodity Association of 

Producers. 

c) Menjadi anggota Commodity Association of Producer, 

seperti OPEC. 

d) Menjadi anggota Commodity Agreement between 

Producer and Consumer.39 

 

c. Keuntungan Ekspor 

Menurut Sukirno (2010: 205) dalam Fenin Farina 

2017 keuntungan melakukan ekspor adalah:
40

 

                                                             
38 Hamdihady, Ekonomi Internasional: Buku Kesatu Teori Dan Kebijakan 

Perdagangan Internasional (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 63. 
39 Ibid. 
40 Fenin Farina and Achmad Husaini, ―Pengaruh Dampak Perkembangan 

Tingkat Ekspor Dan Impor Terhadap Nilai Tukar Negara Asean Per Dollar Amerika 
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1) Memperluas pasar. 

2) Menambah devisa Negara. 

3) Memperluas lapangan pekerjaan. 

 

d. Faktor yang Mempengaruhi Ekspor 

Menurut Suardani dan Karmini (2011) dalam 

Rauzatul Ulfa dan Devi Andriyani, faktor yang 

mempengaruhi ekspor sebagai berikut:
41

 

1) Tenaga kerja 

Dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional 

berupa ekspor, para produsen melakukan kegiatan 

produksi membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola 

produksinya. Dengan adanya tenaga kerja, maka mampu 

mengefisiensikan hasil dari produksinya. 

2) Produksi. 

Suatu negara untuk menghasilkan output dengan 

menggunakan input yang ada melalui pengawasan dan 

penggunaan teknologi tertentu. 

3) Kurs 

Perdagangan internasional berupa ekspor menggunakan 

perbandingan mata uang antar negara sebagai alat untuk 

transaksi. 

4) Inflasi pada negara tujuan ekspor 

Inflasi yang dimana ketika terjadi kenaikan harga secara 

terus menerus maka dapat mempengaruhi ekspor dari sisi 

permintaan ketika inflasi meningkat maka harga barang 

dalam negri mahal. 

 

e. Ekspor dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam perspektif ekonomi Islam ekspor merupakan 

kegiatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada 

                                                                                                                                   
Serikat (Studi Pada International Trade Center Periode Tahun 2013-2015 ),‖ Jurnal 

Administrasi Bisnis (JAB), 2017, 46. 
41 Rauzatul Ulfa and Devi Andriyani, ―Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Ekspor Non Migas Indonesia Tahun 1985-2017,‖ Jurnal Ekonomi 

Regional Unimal, 2019, 130–32. 
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persoalan duniawi semata. Pada dasarnya ekspor adalah 

bentuk aktif dari perdagangan internasional. Terdapat 

banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan secara implisit 

tentang diperbolehkannya perdagangan salah satunya seperti 

dalam surah An-Nisa’ ayat 29 berikut: 

ٓ َاْن تَُكْوَن ِِتَاَرًة  يَْن ٓاَمنُْوا ََل ثَأُُْكُْوٓا َاْمَوامَُُكْ بَيْنَُُكْ ِِبمَْباِطِل ِاَلذ ِ َا اَّلذ َُّيه ٰٓيٓ

نُُْكْ ۗ َوََل ثَ  ﴾٩٢﴿ ْقتُلُْوٓا َاهُْفَسُُكْ ۗ ِانذ هللَا ََكَن ِبُُكْ َرِحْيًماَغْن تََراٍض ّمِ  

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil 

(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas 

dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu.” (QS. An-Nisa’ : 29) 

 

Imam Syafi berkata mengenai ayat tersebut, bahwa 

jual beli hanya sah dengan adanya penerimaan (qabul) 

karena hal itu menunjukkan redaksi suka sama suka yang 

berbeda dengan al mua’thah karena ada kalanya hal itu tidak 

menunjukkan kerelaan secara pasti. Mayoritas ulama (Malik, 

Abu Hanifan, dan Ahmad) berbeda pendapat mengenai 

masalah ini. Mereka berpendapat bahwa ucapan 

menunjukkan kerelaan, demikian pula tindakan 

menunjukkan keputusan dalam kondisi tertentu. Oleh karena 

itu, mereka menilai sah pembelian al mua’thah. Diantara 

mereka juga ada yang menyatakan sah pula dalam 

pembelian sesuatu, dan segala sesuatu yang dianggap orang 

sebagai penjualan. Inilah pandangan ke hati-hatian dari para 

pengikut mazhab.
42

 

 

3. Teori Permintaan dan Penawaran 

a. Teori Permintaan 

                                                             
42 Ahmad D Mustafa Al-Farran, Tafsir Ayat Imam Syafii (Jakarta: PT Niaga 

Swadaya, 2007), 26. 
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Seberapa banyak jumlah barang yang diinginkan oleh 

konsumen serta jumlah barang yang diminta sesuai dengan 

harga barang tersebut dimana konsumen mampu membayar 

barang tersebut sesuai dengan pendapatannya ini disebut 

dengan permintaan. Hukum dalam permintaan menyatakan: 

jika harga suatu produk atau jasa naik, hal ini akan 

mempengaruhi jumlah permintaan produk atau jasa yang 

akan semakin sedikit, namun sebaliknya apabila harga 

produk atau jasa turun maka akan mempengaruhi jumlah 

permintaan yang semakin meningkat.
43

 

 

 
Gambar 2.1. Kurva Permintaan 

 

Berbagai faktor yang mampu mempengaruhi 

permintaan, diantaranya: intensitas kebutuhan, perbedaan 

selera dari setiap konsumen, pendapatan konsumen yang 

tidak selalu merata, harga dari barang substitusi dan barang 

komplementer, jumlah penduduk, ekspektasi konsumen 

tentang harga, dan periklanan.
44

 

 

b. Teori Penawaran 

Dalam hukum penawaran menyatakan apabila harga 

dari suatu produk atau jasa tinggi, sehingga akan 

meningkatkan jumlah produk atau jasa yang akan 

ditawarkan, begitu juga sebaliknya jika harga barang atau 

                                                             
43 Sadono Sukirno, ―Teori Pengantar Ekonomi Makro,‖ in Jakarta, 2006, 

87. 
44 Ibid. 
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jasa rendah maka jumlah barang atau jasa yang akan ditawar 

semakin sedikit.
45

 

 

 
Gambar 2.2. Kurva Penawaran 

 

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penawaran 

yang dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya: harga 

dari barang itu sendiri, biaya ketika proses produksinya, 

serta penggunaan teknologi dalam proses produksi.
46

 

 

4. Minyak Kelapa Sawit (CPO) 

a. Tanaman Kelapa Sawit dan Jenisnya 

Tanaman kelapa sawit adalah tanaman berbuah satu 

atau monoecious dari familia palmae, dan berasal dari benua 

Afrika. Nama latin dari kelapa sawit adalah Elaeis 

Guineensis Jacq. Elaeis berasal dari kata elaion yang 

mengandung minyak dalam bahasa Yunani dan Guineensis 

berasal dari kata Guinea yaitu pantai Barat Afrika serta Jacq 

berasal dari nama ahli botani Amerika bernama Jacquin. 

Kelapa Sawit dapat hidup dengan baik di daerah tropis dan 

membutuhkan iklim dengan curah hujan yang stabil. Minyak 

sawit kasar (Crude Palm Oil) merupakan minyak kelapa 

sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari 

                                                             
45 Ibid., 88. 
46 Ibid. 
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proses pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum 

mengalami pemurnian.
47

 

 

b. Sejarah Kelapa Sawit 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis) bukan tanaman asli 

Indonesia. Tanaman ini merupakan tanaman asli dari Afrika 

Barat dan Afrika Tengah. Di Indonesia, sejarah kelapa sawit 

berawal dari empat biji kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. 

D. T. Pryce, masing-masing dua benih dari Bourbon, 

Mauritius dan dua benih lainnya berasal dari Hortus 

Botanicus, Amsterdam, Belanda, pada tahun 1848. Empat 

biji kelapa sawit tersebut kemudian ditanam di Kebun Raya 

Bogor yang ketika itu dipimpin oleh Johanes Elyas Teysman 

dan berhasil tumbuh dengan subur. Di Kebon Raya Bogor, 

pohon kelapa sawit tersebut tumbuh tinggi dengan 

ketinggian 12 meter dan menjadi pohon kelapa sawit tertua 

di Asia Tenggara.  Namun, pada 15 Oktober 1989, induk 

pohon kelapa sawit itu mati.  Pada tahun 1853 atau lima 

tahun setelah ditanam, pohon kelapa sawit di Kebon Raya 

Bogor menghasilkan buah. Biji-biji kelapa sawit itu 

kemudian disebar secara gratis, termasuk dibawa ke Sumatra 

pada tahun 1875, untuk menjadi tanaman hias di pinggir 

jalan. Tidak disangka, ternyata kelapa sawit tumbuh subur di 

Deli, Sumatra Utara, pada tahun 1870-an, sehingga bibit-

bibit kelapa sawit dari daerah ini terkenal dengan nama 

kelapa sawit "Deli Dura".
48

 

 

 Era Hindia Belanda 

Semula, orang-orang Belanda tidak terlalu 

menaruh perhatian besar terhadap kelapa sawit. Mereka 

lebih mengenal minyak kelapa. Namun, revolusi industri 

                                                             
47 ―Kelapa Sawit | Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat,‖ accessed March 

8, 2021, http://disbun.jabarprov.go.id/page/view/54-id-kelapa-sawit. 
48 ―Sejarah Kelapa Sawit Indonesia | Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit 

Indonesia (GAPKI),‖ accessed  April 7, 2021, https://gapki.id/news/3652/video-

sejarah-kelapa-sawit-indonesia. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Mauritius
https://id.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebun_Raya_Bogor
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebun_Raya_Bogor
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Deli_Serdang
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Utara
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(1750–1850) yang terjadi di Eropa, mendorong terjadinya 

lonjakan permintaan terhadap minyak. Hal ini mendorong 

pemerintahan Hindia Belanda mencoba melakukan 

penanaman kelapa sawit di beberapa tempat. Percobaan 

penanaman kelapa sawit pertama kali dilakukan di 

Karesidenan Banyumas antara tahun 1856 hingga 1870, 

namun tidak menghasilkan minyak yang baik meski 

berbuah empat tahun lebih cepat dibandingkan di Afrika 

yang membutuhkan waktu 6–7 tahun. Selanjutnya, 

percobaan penanaman kedua dilakukan pemerintahan 

Hindia Belanda di Palembang, di Muara Enim tahun 

1869, Musi Ulu tahun 1870, dan Belitung tahun 1890. 

Namun, hasilnya masih kurang baik, karena cuaca di 

Palembang, yang tidak cocok. Hal yang sama juga terjadi 

di Banten, meski coba dilakukan perkebunan kelapa 

sawit pada tahun 1895.
49

 

Kehadiran perusahaan-perusahaan perkebunan 

asing juga didorong oleh pemberlakuan UU Agraria 

(Agrarisch Wet) oleh pemerintah Hindia Belanda pada 

tahun 1870. Undang-undang ini memberikan konsesi 

berupa hak guna usaha atau hak erfpacht kepada para 

pemodal asing. Perkebunan kelapa sawit berskala besar 

kemudian dibuka untuk pertama kalinya pada tahun 1911 

oleh perusahaan yang didirikan oleh Adrien Hallet asal 

Belgia dan K. Schadt di Pantai Timur Sumatra (Deli) dan 

Sungai Liat, Aceh, melalui perusahaannya yang bernama 

Sungai Liput Cultuur Maatschappij, dengan luas 5.123 

ha. Pada tahun 1911 tercatat ada tujuh perusahaan 

perkebunan kelapa sawit, yakni Onderneming Soengei 

Lipoet, Onderneming Kuala Simpang, N.V Moord 

Sumatra Rubber Maatschappij, Onderneming Soengei 

Ijoe, Tanjung Suemanto', Batang Ara, dan Mopoli, yang 

                                                             
49 ―Riwayat Buah Emas Di Tanah Hindia - Historia,‖ accessed April 7, 

2021, https://historia.id/ekonomi/articles/riwayat-buah-emas-di-tanah-hindia-

DAdwe/page/1. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Belgia
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sebagian besar memiliki kebun-kebun karet. Ekspor 

kelapa sawit pertama terjadi pada tahun 1919 yang 

berasal dari perkebunan di Pesisir Timur Sumatra. 

Namun, memasuki Perang Dunia Pertama, produksi 

kelapa sawit berjalan lambat dan baru setelah Depresi 

Besar tahun 1921, aktivitas penanaman kelapa sawit 

kembali bergairah. Pada tahun 1924, luas area 

perkebunan kelapa sawit meningkat dari 414 ha menjadi 

18.801 ha. Di Jawa juga muncul pabrik-pabrik minyak 

kelapa sawit berskala kecil yang memproduksi sabun dan 

mentega.
50

 

Pada tahun 1925, lahan kelapa sawit yang telah 

ditanami di Sumatera mencapai 31.600 ha dan terus 

bertambah menjadi 75.000 ha pada tahun 1936 dari hanya 

seluas 6.920 ha tahun 1919. Produksi kelapa sawit dari 

tahun 1919 ke tahun 1937 melonjak drastis dari 181 ton 

menjadi 190.627 ton minyak sawit mentah (crude palm 

oil, CPO) dan 39.630 ton minyak kernel. Di Aceh Timur, 

produksi kelapa sawit berhasil melampaui produksi karet 

pada tahun 1935 dan pada tahun 1939 perkebunan di 

wilayah tersebut mampu menghasilkan kelapa sawit 

sebanyak 2.627 ton. Pada umumnya, perusahaan 

perkebunan menanam tidak hanya satu komoditas saja 

tapi mencampurnya dalam satu area lahan perkebunan 

dengan tanaman karet dan kelapa sawit. Kehadiran 

perkebunan besar turut mendorong munculnya 

perkebunan-perkebunan rakyat di sekitarnya. Hingga 

tahun 1940 total area luas perkebunan kelapa sawit di 

Hindia Belanda telah mencapai 100.000 ha yang dimiliki 

oleh 60 perusahaan. Kapal-kapal tanker berisikan minyak 

kelapa sawit terus-menerus dikirim dari Aceh, Asahan, 

dan Lampung menuju Rotterdam, Belanda, untuk 

                                                             
50 Ibid. 
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memenuhi kebutuhan pabrik sabun dan margarin di 

Eropa.
51

 

Perkembangan pesat perkebunan ini tidak terlepas 

dari sistem rekrutmen kuli-kuli yang didasari tiga 

peraturan, yakni pertama koeli Ordonantic (1880, 1884, 

dan 1893). Dengan adanya peraturan koeli Ordonantic, 

manajer atau mandor-mandor perkebunan memiliki 

kewenangan hukum yang efektif atas kuli selama masa 

kontraknya masih berlaku. Peraturan kedua adalah 

Poenalic Sancfie yang memuat pasal sanksi di dalam 

kontrak untuk menghukum kuli-kuli yang melanggar 

kontrak, berupa penangkapan bagi mereka yang 

melarikan diri dan dipaksa kembali bekerja atau dihukum 

dengan cara lain. Ketiga, melalui perkumpulan 

pengusaha perkebunan bernama Deli Planters 

Vereeniging yang dibentuk tahun 1879 agar tidak terjadi 

perebutan kuli-kuli.
52

 

 

 Era pendudukan Jepang 

Pada zaman pendudukan Jepang (1942–1945), 

perkebunan kelapa sawit Indonesia menurun tajam. 

Jumlah lahan perkebunan kelapa sawit menyusut 16% 

yang membuat produksi minyak sawit anjlok menjadi 56 

ribu ton pada tahun 1948/1949, padahal pada tahun 1940, 

Indonesia dapat mengekspor sebanyak 250 ribu ton dan 

baru meningkat kembali menjadi 200 ribu ton pada tahun 

1950-an. Ketika itu, Jepang juga mengambil alih 

penguasaan perkebunan-perkebunan di Sumatra Timur 

dari pengusaha-pengusaha kecil, sehingga mengubah 

struktur kepemilikan. Oleh Jepang, hasil kelapa sawit 

bukan untuk diekspor namun untuk memenuhi kebutuhan 

perang. Sayangnya, blokade yang dilakukan pasukan 

Sekutu terhadap kapal-kapal Jepang di Selat Malaka 

                                                             
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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membuat Jepang tidak bisa mengirim hasil kelapa sawit 

hingga menumpuk di gudang-gudang perkebunan.
53

 

 

 Era Kemerdekaan 

Sepanjang periode 1945 hingga tahun 1950, 

pemerintah Indonesia belum terlalu fokus pada 

pembangunan ekonomi. Perkebunan-perkebunan besar 

dan perusahaan lainnya masih dikuasai oleh perusahaan 

Hindia Belanda. Selain itu, pemerintah Indonesia juga 

masih disibukkan dengan pemberontakan-pemberontakan 

berskala kecil di berbagai daerah dan konflik 

memperebutkan Irian Barat. Pada 13 Desember 1957, 

KASAD Mayor Jenderal AH Nasution selaku penguasa 

perang pusat (Peperpu) mengeluarkan surat perintah 

bahwa proses pengambil alihan perusahaan asing di 

bawah kontrol militer. Setahun kemudian, Peraturan 

Pemerintah (PP) No 28 tahun 1958 tentang Nasionalisasi 

Perusahaan Belanda di Indonesia baru diterbitkan dan 

peraturan ini berlaku  sejak tahun 1957. Seluruh 

perusahaan yang dinasionalisasi kemudian dikelola oleh 

Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) yang 

dibentuk tahun 1959, yang disertai dengan pembayaran 

ganti rugi kepada pemilik perusahaan yang diambil alih.
54

 

Sebanyak 76 perusahaan perkebunan berumur 

panjang di nasionalisasi, baik yang berada di Sumatra 

Utara maupun Aceh, dengan rincian 54 merupakan 

perusahaan perkebunan karet, 13 perkebunan kelapa 

sawit, lima perkebunan teh, dan empat perkebunan sisa 

dan tanaman berserat lainnya. Beberapa perusahaan besar 

yang terkena nasionalisasi adalah United Deli Company 

yang memiliki 12 perkebunan, empat perkebunan milik 

                                                             
53 ―Manis Pahit Kelapa Sawit - Historia,‖ accessed April 7, 2021, 

https://historia.id/ekonomi/articles/manis-pahit-kelapa-sawit-DrLrk. 
54 ―View of Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Di Aceh Timur 

Tahun 1945- 1968,‖ accessed April 7, 2021, https://ojs.stkippgri-

lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/article/view/231/329. 
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Senembah Maatschappij, HVA (empat perkebunan), 

Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam (12 

perkebunan), dan Nederlandsche Handel Maatschappij 

(NHM) empat perkebunan. Pada awal tahun 1960 sudah 

ada 101 dari 217 perusahaan perkebunan di Sumatra 

Utara yang beralih kepemilikannya kepada pemerintah 

Indonesia. Namun, proses nasionalisasi ini belum mampu 

meningkatkan produksi kelapa sawit secara besar-besaran 

mengingat masih terjadinya beberapa pemberontakan di 

daerah dan keterbatasan pengetahuan petani.
55 

Jumlah perusahaan Belanda yang di nasionalisasi 

pada awalnya adalah perusahaan perkebunan tembakau 

berjumlah 38 perusahaan, kemudian ditambah lagi 205 

perusahaan perkebunan dengan mayoritas adalah 

perkebunan karet, disusul teh, kopi, tebu berikut pabrik 

gulanya, kelapa, kelapa sawit, cengkih dan lain 

sebagainya. Pada tahun 1960, pemerintah Indonesia 

kembali menasionalisasi 22 perusahaan perkebunan pala. 

Seluruh perusahaan perkebunan hasil nasionalisasi 

kemudian disatukan di bawah Perusahaan Perkebunan 

Negara (PPN) Baru yang berdiri pada tahun 1957. PPN-

Lama yang berjumlah 40 perusahaan perkebunan yang 

dinasionalisasi pada September 1950, kemudian 

digabungkan dengan PPN-Baru di bawah naungan Badan 

Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPU-

PPN) dengan pembagian berdasarkan komoditas, yakni 

karet, gula, tembakau, dan aneka tanaman, dengan total 

keseluruhan 88 PPN. Pada tahun 1967, BPU-PPN 

dibubarkan dan pemerintah mengubah status perusahaan 

perkebunan PPN menjadi perseroan terbatas dengan 

membaginya menjadi PT Perkebunan (PTP) I hingga PT 
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Perkebunan IX dan selanjutnya dipisahkan menjadi 

PTPN I hingga PTPN XIV.
56 

PT Perkebunan Nusantara I adalah perusahaan 

hasil nasionalisasi dari perusahaan perkebunan swasta 

milik Hindia Belanda dan Jepang. Perusahaan hasil 

nasionalisasi ini diberi nama PPN Kesatuan Aceh 

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 142 tahun 

1961 dan berganti nama menjadi PNP-1 berdasarkan PP 

No 14 Tahun 1968. Baru pada 2 Mei 1981, perusahaan 

berganti nama menjadi PT Perkebunan-I dan menjadi PT 

Perkebunan Nusantara I pada tanggal 14 Februari 1996, 

hasil penggabungan PT Perkebunan I, PT Cot Girek 

Baru, PT Perkebunan V dan PKS Cot Girek PT 

Perkebunan IX.
57 

Setelah Indonesia merdeka, perkembangan pesat 

perkebunan kelapa sawit baru terjadi pada tahun 1980-an. 

Pada awal tahun 1980-an, luas perkebunan kelapa sawit 

baru mencapai 200.000 ha, yang umumnya adalah kebun-

kebun peninggalan kolonial Hindia Belanda. Melalui 

program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Transmigrasi dan 

program kredit Pengembangan Besar Swasta Nasional 

(PBSN), perkebunan kelapa sawit berkembang pesat. 

Pemerintah mengembangkan empat tipe program 

Perkebunan Inti Rakyat, yakni pertama, PIR khusus dan 

lokal tersebar di 12 provinsi pada tahun 1980. Hasilnya 

tercipta lahan perkebunan kelapa sawit baru seluas 

231.535 ha, terdiri atas 67.754 ha perkebunan inti dan 

163.781 ha perkebunan plasma. Kedua adalah program 

PIR Transmigrasi yang dimulai pada tahun 1986 di 11 

provinsi. Program ini menghasilkan perkebunan kelapa 

sawit baru seluas 566 ribu ha terdiri atas 70% perkebunan 

                                                             
56 ―Inilah Bidang-Bidang Usaha Yang Dinasionalisasi - Historia,‖ accessed 

April 7, 2021, https://historia.id/ekonomi/articles/inilah-bidang-bidang-usaha-yang-

dinasionalisasi-6joz1. 
57 ―Tentang Kami | PT Perkebunan Nusantara I,‖ accessed April 7, 2021, 

https://ptpn1.co.id/tentang-kami. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
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plasma dan 30% berupa perkebunan plasma. Ketiga 

adalah program PIR Kredit Koperasi Primer untuk 

Anggota (PIR-KKPA) dengan melibatkan 74 Koperasi 

Unit Desa. Keempat adalah PIR Revitalisasi Perkebunan 

yang dimulai pada tahun 2016 melalui PMK No 

117/PKM.06/2006 dengan memberikan subsidi bunga 

kredit untuk pengembangan energi nabati dan revitalisasi 

perkebunan rakyat. Program PIR ini menghasilkan 

peningkatan area perkebunan kelapa sawit milik rakyat 

dari 6 ribu ha pada tahun 1980 menjadi 5,81 juta ha tahun 

2019. Program Pengembangan Besar Swasta Nasional 

(PBSN) dirintis pada tahun 1977 dan terbagi menjadi tiga 

tahapan, yakni PBSN I periode 1977-1981, PBSN II 

periode1981-1986 dan PBSN III periode 1986-1990. 

Luas lahan perkebunan sawit pada tahun 1979-1980 

tercatat masih 289.526 ha yang didominasi oleh 

perusahaan perkebunan besar. Luas lahan tersebut 

kemudian bertambah menjadi 5,958 juta ha pada tahun 

2006, dengan rincian perkebunan rakyat seluas 2.120.338 

ha, perkebunan besar negara seluas 696.699 ha, dan 

perkebunan besar swasta seluas 3.141.02 ha. Adapun 

produksi CPO yang dihasilkan mencapai 14,2 juta ton.
58

 
 

c. Manfaat Kelapa Sawit 

Bagian yang paling utama untuk diolah dari kelapa 

sawit adalah buahnya. Bagian daging buah menghasilkan 

minyak kelapa sawit mentah yang diolah menjadi bahan 

baku minyak goreng. Kelebihan minyak nabati dari sawit 

adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki 

kandungan karoten tinggi. Minyak sawit juga dapat diolah 

menjadi bahan baku minyak alkohol, sabun, lilin, dan 

industri kosmetika. Sisa pengolahan buah sawit sangat 

potensial menjadi bahan campuran makanan ternak dan 

difermentasikan menjadi kompos. Tandan kosong dapat 
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dimanfaatkan untuk mulsa tanaman kelapa sawit, sebagai 

bahan baku pembuatan pulp dan pelarut organik, dan 

tempurung kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

bakar dan pembuatan arang aktif.
59

 

 

d. Dampak Kelapa Sawit 

1) Dampak Positif Kelapa Sawit 

a) Meningkatkan pendapatan masyarakat. 

b) Meningkatkan penerimaan devisa Negara. 

c) Memperluas lapangan pekerjaan. 

d) Meningkatkan produktivitas dan daya saing. 

e) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku 

industri dalam negeri.
60

 

 

2) Dampak Negatif Kelapa Sawit 

a) Limbah kelapa sawit yang menyebabkan polusi udara. 

b) Sistem monokultur pada perkebunan kelapa sawit 

telah merubah ekosistem hutan yang menyebabkan 

hilangnya keanekaragaman hayati, ekosistem hutan 

hujan tropis, serta sejumlah spesies tumbuhan dan 

hewan. 

c) Terjadinya fenomena deforestasi yang bertentangan 

dengan prinsip ISPO.
61

 

 

 

5. Produksi 

a. Pengertian Produksi 

Menurut Sumarti dan Soeprihato, produksi adalah 

semua kegiatan dalam menciptakan dan menambah 

                                                             
59 ―Kelapa Sawit | Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.‖ 
60 ―Dampak Positif Dan Negatif Kelapa Sawit - Kompasiana.Com,‖ 

accessed April 22, 2021, 

https://www.kompasiana.com/novianusferdi4664/5d861d95097f3653222cf982/dampa

k-positif-dan-negatif-kelapa-sawit. 
61 ―Antisipasi Dampak Perkebunan Sawit,‖ accessed April 22, 2021, 

https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/antisipasi-dampak-perkebunan-sawit. 
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kegunaan barang atau jasa, dimana kegiatan tersebut 

diperlukan faktor-faktor produksi.
62

 Jadi, Produksi adalah 

segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kegunaan atas suatu barang atau segala kegiatan untuk 

memuaskan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

 

b. Fungsi dan Tujuan Produksi 

Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan 

yang menunjukkan hubungan tingkat output dan tingkat 

penggunaan input (kombinasi). Fungsi produksi mempunyai 

satu ciri utama, bahwa kita dapat mengkombinasikan antar 

input yang satu dengan input yang lain dengan perbandingan 

berapa pun. Fungsi produksi diartikan sebagai suatu fungsi 

yang menunjukkan hubungan antara hasil produksi output 

dengan faktor-faktor produksi input. Hubungan yang erat 

antara input dan output yang dikemukakan Sudarsono 

mengenai fungsi produksi adalah hubungan teknis yang 

menghubungkan input dari hasil produksinya atau output. 

Menurut Sofyan Assauri, dalam kegiatan produksi 

dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi 

berupa tanah, tenaga kerja dan skill.
63

 

Tujuan produksi secara makro adalah untuk 

memenuhi setiap kebutuhan masyarakat dan mencapai 

kesejahteraan bagi suatu negara. Secara mikro tujuan 

produksi meliputi: 

1) Menjaga kesinambungan usaha perusahaan dengan jalan 

meningkatkan proses produksi secara terus- menerus. 

2) Meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara 

meminimumkan biaya produksi. 

3) Meningkatkan jumlah dan mutu produksi. 

4) Memperoleh kepuasan dari kegiatan produksi. 

                                                             
62 Ummi Duwila, ―Pengaruh Produksi Padi Terhadap Tingkat Kesejahteraan 

Masyarakat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru,‖ Jurnal Ekonomi, 2015, 150. 
63 Boediono, Ekonomi Mikro (Yogyakarta: BPFE, 2002), 150. 
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5) Memenuhi kebutuhan dan kepentingan produsen serta 

konsumen. 

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan ekonomi dalam 

mencari laba sebesar besarnya berbeda dengan tujuan 

produksi dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan 

mashlahah maksimum bagi konsumen. Walaupun tujuan 

utama ekonomi islam adalah memberikan kemaslahan bagi 

umat manusia, memperoleh laba tidaklah dilarang berada 

dalam tujuan dan hukum Islam.
64

 

c. Faktor Produksi 

Faktor-faktor produksi yaitu: 

1) Tenaga keja. 

2) Tanah. 

3) Modal. 

4) Keahlian keusahawan. 

Menurut Rahardja dan Manurung, berdasarkan 

hubungan dengan tingkat produksi, faktor produksi 

dibedakan menjadi 2 sebagai berikut:
65

 

1) Faktor produksi tetap (Fixed input) adalah faktor 

produksi yang jumlah penggunaanya tidak tergantung 

pada jumlah produksi. Ada atau tidak adanya kegiatan 

produksi, faktor produksi tetap tersedia. 

2) Faktor produksi variabel (Variabel input) adalah faktor 

produksi yang jumlah penggunaan faktor variabel 

tergantung tingkat produksinya. Makin besar tingkat 

produksi makin banyak faktor produksi yang digunakan. 

 

d. Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Para ahli ekonomi mendefinisikan produksi sebagai 

"menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber daya 

                                                             
64 Idri, Hadis Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2015), 73. 
65 Muhyina Muin, ―Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Hasil Produksi 

Merica Di Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai,‖ Jurnal 

Economix, 2017, 210. 
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alam oleh manusia‖.
66

 Faktor utama dalam produksi adalah 

kualitas dan kuantitas manusia (labor) atau sistem prasarana 

yang kemudian disebut sebagai teknologi dan modal. 

Mengelola sumber daya alam secara efisien dan optimal agar 

kesejahteraan dan ketidakadilan dapat ditegakkan. Hal yang 

tidak boleh dilakukan dan harus dihindari oleh manusia 

adalah berbuat kerusakan di muka bumi.
67

 

Produksi merupakan kegiatan yang menyediakan 

barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Produsen 

maupun konsumen yang bertujuan untuk memperoleh 

mashlahah melalui aktivitas produksi. Produsen dalam 

perspektif ekonomi Islam bukanlah seorang pengejar laba 

maksimal melainkan pengejar mashlahah. Perwujudan 

mashlahah dalam kegiatan produksi adalah keuntungan dan 

berkah sehingga produsen akan mendapatkan berkah dan 

keuntungan juga maslahah dalam kegiatan produksi.
68

 

Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya 

manusia dengan alam. Maka dari itu untuk menyatukan 

antara manusia dan alam ini, Allah telah menetapkan bahwa 

manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Bumi 

adalah lapangan atau tempat, sedangkan manusia adalah 

pengolah segala yang terhampar di muka bumi untuk 

memaksimalkan fungsi dan kegunaannya. Mengelola 

sumber daya alam secara efisien dan optimal agar 

kesejahteraan dan ketidakadilan dapat ditegakkan. Hal yang 

tidak boleh dilakukan dan harus dihindari oleh manusia 

adalah berbuat kerusakan di muka bumi.
69

Berikut ini adalah 

ayat Al-Qur’an yang menjelaskan pentingnya aktivitas 

produksi untuk kemaslahatan manusia, baik dirasakan secara 

individu ataupun masyarakat: 

                                                             
66 Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani 
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يَن  ِ ُمْ َواْصنَعِ امُْفْْلَ ِبأَْغُيِننَا َوَوْحِينَا َوََل ُُتَاِطْبِِن ِِف اَّلذ َّنذ
ِ
ۡغَرقُۡونَ  َظلَُموا ۚ ا مه  

﴿۳۳﴾  

“Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan 

petunjuk wahyu Kami, dan janganlah kamu bicarakan 

dengan Aku tentang orang-orang yang zalim itu, 

sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.” (QS. Hud: 

37) 

Ayat ini memberikan contoh perintah dari Allah SWT, 

untuk membuat perahu yang nantinya akan dipergunakan 

oleh Nabi Nuh dan umatnya yang beriman untuk berlayar. 

Perintah Allah SWT, kepada Nabi Nuh untuk membuat 

perahu di bawah pengawasan-Nya. Membuat perahu, masuk 

dalam kategori proses produksi karena mengelola sumber 

daya alam yang telah disediakan di bumi ini menjadi suatu 

barang yang memberi manfaat atau nilai tambah. Awalnya 

masih berbentuk papan atau balok, namun ketika diolah dan 

digabungkan, membentuk suatu kapal yang bisa berlayar dan 

menyelamatkan Nabi Nuh dan umatnya dari adab Allah 

SWT. Pelajaran lainnya adalah bahwa tujuan dari pembuatan 

perahu itu bukan sekedar berlayar, tetapi untuk 

menyelamatkan Nabi Nuh dan umatnya dari malapetaka. 

Jadi, tidak hanya tujuan jangka pendek yang harus dicapai, 

namun tujuan jangka panjang turut mendapatkan perhatian. 

Dalam konteks ekonominya, tujuan utama dari usaha 

produktif bukan sekedar mendapat keuntungan dan 

memasarkan produk untuk dikonsumsi masyarakat sehingga 

akan terjadi peningkatan kesejahteraan fisik. Tujuan ini 

merupakan tujuan jangka pendek yang bersifat duniawi. 

Akan tetapi, lebih dari sekedar tujuan pendek tersebut, yaitu 

harus bernilai akhirat, bernilai ibadah sebagaimana tujuan 
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utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada 

Allah semata-mata.
70

 

Produksi menurut Islam memiliki makna yang sangat 

luas yakni melakukan eksplorasi alam semesta dengan 

tujuan memakmurkan bumi. Islam mewajibkan setiap 

umatnya untuk mencari rezeki dan pendapatan untuk 

melangsungkan hidup, memperoleh berbagai kemudahan 

dan sarana mendapatkan rezeki atau penghasilan. Produksi 

menurut Islam memiliki makna yang sangat luas yakni 

melakukan eksplorasi alam semesta dengan tujuan 

memakmurkan bumi. Islam mewajibkan setiap umatnya 

untuk mencari rezeki dan pendapatan untuk melangsungkan 

hidup, memperoleh berbagai kemudahan dan sarana 

mendapatkan rezeki atau penghasilan. 

 

6. Nilai Tukar Rupiah (Kurs) 

a. Pengertian Nilai Tukar (Kurs) 

Nilai tukar atau yang biasa disebut dengan kurs 

merupakan harga atau nilai mata uang Negara-negara lain 

yang dinyatakan dalam nilai mata uang domestik. Kurs 

valuta asing juga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang 

domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya permintaan dan 

penawaran di pasar atas mata uang tersebut. Para tokoh 

ekonomi menyebutkan ada dua nilai tukar, yaitu nilai tukar 

nominal (nominal exchange rate) dan nilai tukar riil (real 

exchange rate).
71

 

Nilai tukar yang biasa digunakan dalam pengertian 

sehari-hari adalah nilai tukar nominal. Nilai tukar nominal 

yaitu harga relatif dari nilai mata uang Negara satu dengan 

Negara lainnya. Nilai 1 dolar Amerika sama dengan 14.000 

                                                             
70 Fordebi and Adesy, Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan 

Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 253. 
71 Farina and Husaini, ―Pengaruh Dampak Perkembangan Tingkat Ekspor 

Dan Impor Terhadap Nilai Tukar Negara Asean Per Dollar Amerika Serikat (Studi 

Pada International Trade Center Periode Tahun 2013-2015 ),‖ 47. 
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rupiah mata uang Indonesia. Jika memang Indonesia ingin 

membeli 1 dolar Amerika maka ia harus membayar sebesar 

14.000 rupiah mata uang Indonesia, begitu juga sebaliknya 

orang Amerika akan mendapatkan 14.000 rupiah untuk 1 

dolar Amerika. 

 

b. Sistem Nilai Tukar 

Sistem nilai tukar merupakan sistem yang digunakan 

sebuah Negara untuk besarnya nilai tukar mata uangnya 

terhadap nilai mata uang Negara lain. Sebelum menetapkan 

sistem nilai tukar yang akan digunakan, pemerintah 

mendapatkan masukan dari Bank Indonesia selaku otoritas 

moneter. Bank Indonesia melakukan tinjauan tentang 

keadaan ekonomi nasional dan internasional sebelum 

melakukan usulan kepada pemerintah. Setelah nilai tukar 

ditetapkan oleh pemerintah selanjutnya pelaksanaannya 

dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang 

bertanggung jawab atas kestabilan nilai tukar di Indonesia.
72

 

Adapun sistem kurs menurut Irham dan Yogi (2003) yaitu 

sebagai berikut: 

1) Kurs Tetap 

Kurs tetap merupakan sistem nilai tukar dimana 

pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara 

(Central Bank) menetapkan nilai tukar dalam negeri 

terhadap negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu 

tanpa melihat aktivitas penawaran dan permintaan di 

pasar uang. Jika dalam perjalanannya penetapan kurs 

tetap mengalami masalah, misalnya terjadi fluktuasi 

penawaran maupun permintaan yang cukup tinggi maka 

pemerintah bisa mengendalikannya dengan membeli atau 

menjual kurs mata uang (valuta asing) yang berada dalam 
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devisa negara untuk menjaga agar nilai tukar stabil dan 

kembali ke kurs tetapnya.
73

 

Perubahan nilai tukar dilakukan oleh otoritas 

moneter melalui mekanisme devaluasi atau revaluasi. 

Adapun kelemahan sistem ini yaitu kurangnya 

fleksibilitas mata uang jika terjadi perubahan-perubahan 

dalam pasar internasional. Selain itu, otoritas moneter 

harus memiliki cukup dana untuk menjaga kestabilan 

nilai tukar mata uangnya. Dalam sistem nilai tukar tetap, 

bank-bank sentral asing siap sedia untuk membeli dan 

menjual mata uang mereka demi harga tetap dilihat dari 

segi dolar. Pada perekonomian dengan sistem nilai tukar 

tetap, bank sentral akan mempertahankan harga valuta 

asing yang konstan terhadap mata uang domestik. Hal ini 

dilakukan melalui pembeli dan penjualan valuta asing 

pada nilai tukar yang tetap untuk itu, bank sentral harus 

menyimpan cadangan valuta asing.
74

 

2) Kurs Mengambang Terkendali 

Penetapan kurs ini tidak sepenuhnya terjadi dari 

aktivitas pasar valuta. Dalam pasar ini masih ada campur 

tangan pemerintah melalui alat ekonomi moneter dan 

fiskal yang ada. Jadi dalam pasar valuta ini tidak murni 

berasal dari penawaran dan permintaan uang.
75

 

3) Kurs Mengambang 

Kurs mengambang bebas merupakan suatu sistem 

ekonomi yang ditujukan bagi suatu negara yang sistem 

perekonomiannya sudah mapan. Sistem nilai tukar ini 

akan menyerahkan seluruhnya kepada pasar untuk 

mencapai kondisi equilibrium yang sesuai dengan kondisi 
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internal dan eksternal. Jadi dalam sistem nilai tukar ini 

hampir tidak ada campur tangan pemerintah.
76

 

 

c. Jenis Nilai Tukar (Kurs) 

1) Nilai Tukar Nominal  

Nilai tukar nominal adalah harga relatif mata uang 

di antara 3 negara, dinyatakan dalam nilai mata uang 

domestik per mata uang asing (misalnya 1 USD = 14.200 

rupiah). Selain depresiasi maupun apresiasi, dalam nilai 

tukar juga dikenal istilah devaluasi dan revaluasi. 

Devaluasi merupakan penurunan nilai tukar satu mata 

uang domestik, misalnya rupiah relatif terhadap mata 

uang asing tertentu, misalnya USD yang disebabkan oleh 

kebijakan pemerintah. Devaluasi terjadi apabila harga 

mata uang asing dalam sistem nilai tukar tetap dinaikkan 

oleh tindakan resmi. Apabila pemerintah tidak 

mengaitkan rupiah terhadap USD dan perubahan nilai 

tukar terjadi dengan sendirinya, istilah ini tidak berlaku 

lagi. Dengan demikian, istilah devaluasi hanya berlaku 

dalam sistem nilai tukar tetap di mana suatu mata uang 

domestik dikaitkan dengan mata uang asing tertentu.
77

  

Perubahan nilai tukar juga dapat disebabkan oleh 

mekanisme penawaran dan permintaan di pasar. 

Penurunan nilai tukar satu mata uang domestik, misalnya 

rupiah relatif terhadap mata uang asing, misalnya USD 

yang disebabkan gerakan permintaan dan permintaan 

terhadap rupiah dan USD di pasar valuta asing disebut 

depresiasi. Istilah Depresiasi berlaku dalam sistem nilai 

tukar mengambang di mana pemerintah tidak mengaitkan 

mata uang domestik dengan mata uang asing tertentu. 

Pemerintah juga tidak dapat mengubah nilai relatif mata 

uang domestik terhadap mata uang asing tertentu. 

Apresiasi merupakan kenaikan nilai tukar satu mata uang 

                                                             
76 Ibid. 
77 Ekananda, Ekonomi Internasional, 178. 
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domestik relatif terhadap mata uang asing tertentu. Istilah 

apresiasi hanya berlaku dalam sistem nilai tukar 

mengambang.
78

 

2) Nilai Tukar Riil  

Nilai tukar Riil adalah harga relatif dari suatu 

barang di antara 2 negara. Dengan demikian nilai tukar 

riil menunjukkan suatu nilai tukar barang di suatu negara 

dengan negara lain. Nilai tukar riil dapat mengukur daya 

saing suatu negara di arena perdagangan internasional. 

Kenaikan nilai tukar riil atau depresiasi riil berarti bahwa 

harga-harga di luar negeri yang dinyatakan dalam satuan 

mata uang kita telah meningkat relatif terhadap harga-

harga barang yang diproduksi dalam negeri. Apabila 

faktor-faktor lainnya dianggap tetap, kita memiliki daya 

saing keluar yang lebih tinggi. Artinya barang kita 

menjadi lebih murah relatif terhadap barang-barang 

impor, baik bagi kita maupun bagi masyarakat luar 

negeri.
79

 

3) Nilai Tukar Efektif  

Nilai Tukar efektif merupakan pengukuran nilai 

tukar yang berdasarkan pada rata-rata nilai tukar suatu 

mata uang asing riil terhadap seluruh atau sejumlah mata 

uang asing. Nilai tukar efektif adalah rata-rata dari 

kelompok mata uang asing dan dapat dilihat sebagai 

sebuah ukuran keseluruhan dari daya asing terhadap luar 

negeri.
80

 

4) Nilai Tukar Mengambang Fundamental (FEER) 

Nilai tukar mengambang fundamental ialah 

pengukuran nilai tukar yang berdasarkan pada 

fundamental suatu negara. Pendekatan FEER 

dikemukakan pertama kali oleh Williamson menurutnya, 

pendekatan FEER melalui makro ekonomi balance 
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membentuk suatu kerangka untuk menghitung nilai tukar 

equilibrium pada saat terjadinya keseimbangan internal 

dan eksternal.
81

 

5) Nilai Tukar Keseimbangan Perilaku (BEER)  

Nilai tukar keseimbangan Perilaku ialah nilai tukar 

yang diukur atas perilaku pasar, baik yang bersifat 

fundamental maupun non-fundamental. Adapun faktor-

faktor fundamental yang mempengaruhi keseimbangan 

nilai tukar riil jangka panjang antara lain mencakup 

faktor-faktor yang mempengaruhi posisi perdagangan 

dengan pasar dunia, faktor-faktor produktifitas sektor, 

arus modal dan komposisi domestik.
82

 

 

d. Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya 

terdapat faktor utama yang dapat mempengaruhi permintaan 

valas, diantaranya sebagai berikut:
83

 

1) Faktor Pembayaran Impor 

Makin tinggi impor barang dan jasa begitu juga 

permintaan valas, maka nilai tukar mata uang domestik 

akan cenderung terdepresiasi dan sebaliknya. 

2) Faktor Aliran Modal Keluar 

Makin besarnya aliran modal keluar maka besar 

pula permintaan valas yang selanjutnya mendorong 

depresiasi nilai tukar mata uang domestik dan aliran 

modal keluar meliputi pembayaran utang penduduk 

Indonesia kepada pihak asing serta penetapan dana 

penduduk Indonesia ke luar negeri. 

3) Kegiatan Spekulasi 

Makin banyak kegiatan spekulasi valas yang 

dilakukan makin besar permintaan terhadap valas 

                                                             
81 Ibid., 180. 
82 Ibid. 
83 Piter Abdullah, ―Analisis Pengaruh Supply Dan Demand Valas Terhadap 

Nilai Tukar Rupiah,‖ in Bank Indonesia, 2016, 9. 
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sehingga mendorong depresiasi. Sementara itu 

penawaran valas dipengaruhi dua faktor utama yaitu:
84

 

a) Faktor penerimaan Hasil Ekspor 

Makin besar volume penerima ekspor barang 

dan jasa begitu pula jumlah valas yang dimiliki dan 

selanjutnya nilai tukar mata uang domestik dengan 

mata uang asing cenderung apresiasi atau menguat. 

b) Faktor Aliran Modal Masuk 

Nilai tukar domestik menguat apabila makin 

besar aliran modal masuk dan aliran modal masuk 

dapat berupa penerimaan utang luar negeri atau 

investasi langsung pihak asing dengan menempatkan 

dananya dengan jangka pendek. 

 

e. Nilai Tukar dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Istilah nilai tukar biasa disebut kurs. Kurs adalah 

perbandingan nilai tukar uang suatu Negara dengan mata 

uang Negara asing atau perbandingan nilai tukar valuta antar 

Negara. Pengukuran nilai atau nilai tukar dipengaruhi oleh 

besarnya volume perdagangan Negara tersebut. Pengukuran 

nilai kurs ini secara umum dipengaruhi oleh perubahan 

tingkat harga yang berlaku pada suatu Negara dibandingkan 

perubahan tingkat harga pada Negara partnernya. Nilai kurs 

semacam ini dikenal sebagai kurs efektif. Dalam ekonomi 

Islam, aktivitas pertukaran mata uang atau kurs disebut 

aktivitas sharf. Sharf adalah jual beli atau pertukaran antara 

satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti 

rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. 

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa 

setelah beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata 

uang kertas wajib menggantikan fungsi emas dan perak, 

yang mana emas dan perak inilah yang dulu dipakai sebagai 

alat tukar. Dengan demikian mata uang kertas menjadi satu-

satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-
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menukar. Mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana 

halnya emas dan perak. Oleh sebab itu hukum tukar 

menukar mata uang kertas dalam hukum Islam diistilahkan 

dengan kata al-sharf sebagaimana halnya emas dan perak. 

Praktek al-sharf  hanya terjadi dalam transaksi jual beli, di 

mana praktek ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan 

firman Allah QS. al-Baqarah ayat 275: 

ۡيٓطُن ِمَن  ۡى يَتََخبذُطُو امض ذ ِ ُُكُۡوَن امّرِبٓوا ََل يَُقۡوُمۡوَن ِاَلذ مََكَ يَُقۡوُم اَّلذ يَۡن َٰيۡ ِ  َاَّلذ

ذَما امَۡبۡيُع ِمُۡۡل امّرِبٓوا ۗامَۡمّسِ  ا ِاه ُۡم قَامُۡوٰۤ َ ِِبََّنذ ِِ َم    ۗ  ٓذ  ُ امَۡبۡيَع َوَحرذ َوَاَحلذ اّلّلٓ  

ََ  ۗ  امّرِبٓوا ِ  فََمۡن  ٖو فَانََۡتٓى  فَََلٗ َما َسلََفۗ َوَاۡمُرٗهٰۤ ِاََل اّلّلٓ ِّ ب ۡن رذ    ۗآَءٗه َمۡوِغَظٌة ّمِ

ُب امنذارِ  َك َاۡۡصٓ
ِ
ۡونَ  َۚوَمۡن ػَاَد فَُاومٓٓٮ ُ ِِ ُٓ ﴾٩٧۵﴿  ُُهۡ ِفْۡيَا   

 

 ”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah 

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang 

telahdiambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-

Baqarah: 275) 

 

Kemudian dalam hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa: 

ثَ َنا ُعب َ  ثَ َنا اْبُن َأِخي الزُّْهرِيِّ َعْن َحدَّ ي َحدَّ ثَ َنا َعمِّ ْيُد اللَِّه ْبُن َسْعٍد َحدَّ
َثِِن َساِِلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه  ِه َقاَل َحدَّ َعمِّ

ثَُه ِمْثَل َذِلَك َحدِ  ُهَما َأنَّ أَبَا َسِعيٍد اْْلُْدرِيَّ َحدَّ يثًا َعْن َرُسوِل اللَِّه َعن ْ
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َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َلِقَيُه َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر فَ َقاَل يَا أَبَا َسِعيٍد َما 
ُث َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل أَبُو  َهَذا الَِّذي ُُتَدِّ

ْعُت َرسُ  وَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل َسِعيٍد ِف الصَّْرِف َسَِ
َهِب ِمْثًًل ِبِْثٍل َواْلَورُِق بِاْلَورِِق ِمْثًًل ِبِْثٍل  َهُب بِالذَّ   الذَّ

 

“Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 

Sa'ad telah menceritakan kepada kami pamanku telah 

menceritakan kepada saya anak saudaraku Az 

Zuhriy dari pamannya berkata, telah menceritakan kepada 

saya Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar 

radliallahu 'anhuma bahwa Abu Sa'id Al 

Khudriy menceritakan kepadanya seperti hadits tersebut 

dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka 

'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma menemuinya lalu 

berkata: "Wahai Abu Sa'id, apa yang telah anda ceritakan 

dari hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?. 

Maka Abu Sa'id berkata: "Tentang sharf (dagangan), aku 

mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Jual beli emas dengan emas harus sama 

jumlahnya dan uang kertas dengan uang kertas harus sama 

pula jumlahnya”. (H.R. Al-Bukhari No. 2030) 

 

Di hadits tersebut diperbolehkan menjual emas 

dengan emas harus sama jumlahnya, begitu juga dengan 

uang harus sama jumlahnya. Selain hadits di atas, terdapat 

hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi juga 

bersabda yang intinya Nabi telah memerintahkan untuk 

membeli perak dengan emas sesuka kami dan membeli emas 

dengan perak sesuka kami. Tetapi pada waktu itu Abu 

Bakrah berkata: beliau (Rasulullah) ditanya oleh seorang 

laki-laki, lalu beliau menjawab, Harus tunai (cash). 
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Kemudian Abi Bakrah berkata, ‖Demikianlah yang aku 

dengar.‖
85

 

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka 

hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang 

yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang 

jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar 

mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka 

nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang 

dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan al-

tamatsul. Dalam hal ini sudah jelas bahwa diperbolehkan 

menukar mata uang asing dikarenakan nilai tukar mata uang 

di masing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila 

diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer 

dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, 

dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat 

tinggi nilainya. Maka dari itu tidak sah hukumnya apabila di 

dalam transaksi pertukaran uang terdapat kelebihan dan 

penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal 

dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. 

Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata 

uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.
86

 

Menurut An-Nabhani dalam bukunya yang berjudul 

―Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam‖, 

apabila aktivitas pertukaran tersebut sempurna, kemudian 

salah seorang diantara mereka ingin menarik kembali, maka 

tindakan semacam ini tidak diperbolehkan bila akad dan 

penyerahannya sudah sempurna. Kecuali disana terjadi 

penipuan yang keji (ghabu fasihy), atau cacat maka boleh. 

Nilai tukar kurs dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai 

akibat perubahan nilai atau dinamakan perubahan harga 

relatif (merujuk pada inflasi berarti harga nominal atau 

perubahan dari seluruh harga, sedangkan perubahan harga 

                                                             
85 Ahmad Hasan, Mata Uang Islami (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2005), 162–163. 
86 Ibid., 163. 
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relatif tidak semua harga barang berubah). Dalam hal ini 

berada pada tingkat harga yang naik cepat, naik lebih lambat 

bahkan ada yang turun. Ilustrasi kurs dapat berubah karena 

perubahan harga relatif. Jadi dapat dikatakan perubahan 

tingkat harga maupun kurs dipengaruhi oleh banyak faktor.
87

 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data.
88

 Maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pengaruh Jumlah Produksi CPO Terhadap Ekspor CPO 

Indonesia 

Produktifitas minyak kelapa sawit dari tahun ke tahun 

terus meningkat karena permintaan Negara-negara didunia 

disebabkan meningkatnya konsumsi produk yang berbahan 

baku minyak kelapa sawit. 

Penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gede Darma 

Putra dan I Wayan Sudirman (2014) menunjukkan bahwa 

Produksi, harga, kurs dan tarif 0% secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap ekspor CPO Indonesia dalam skema 

ACFTA periode 2001-2012. Berdasarkan hasil uji parsial 

diperoleh variabel produksi CPO dan pemberlakuan tarif 0% 

yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor CPO 

Indonesia periode 2001-2012, sedangkan harga internasional 

dan kurs dollar Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap 

ekspor CPO Indonesia periode 2001-2012. 

                                                             
87 Leni Saleh, ―Prubahan Nilai Tukar Uang Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam,‖ Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam 1 (2016): 71–72. 
88 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi 

(Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2017), 99. 
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Hasil penelitian I Putu Gede Deva Satria Paramartha dan 

Ni Putu Wiwin Setyari (2020) menunjukan bahwa Produksi, 

Kurs Dollar, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap 

ekspor minyak sawit Indonesia. Produksi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ekspor minyak sawit Indonesia. Kurs 

dollar Amerika Serikat berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap ekspor minyak sawit Indonesia. Inflasi 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ekspor 

minyak sawit Indonesia. 

Penelitian Rifan Nur Hamzah dan Ismanto Hadi Santoso 

(2020) menunjukan bahwa produksi CPO dan tingkat konsumsi 

CPO berpengaruh positif terhadap volume ekspor CPO 

Indonesia, dan harga CPO serta nilai tukar IDR/USD 

berpengaruh negatif. 

Penelitian Tyanma Maygirtasari, Edy Yulianto dan 

Mukhammad Kholid Mawardi (2015) menunjukkan bahwa 

secara simultan produksi CPO domestik, harga CPO domestik, 

harga CPO internasional, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar 

AS secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

volume ekspor CPO Indonesia. Secara parsial, terdapat tiga 

variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap volume 

ekspor CPO Indonesia yaitu produksi CPO domestik, harga 

CPO domestik, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, 

sedangkan harga CPO internasional berpengaruh secara tidak 

signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ega 

Waldo (2015) menemukan bahwa produksi minyak kelapa 

sawit (X2) berpengaruh positif terhadap ekspor minyak kelapa 

sawit (Y). Melihat penelitian-penelitian tersebut maka hipotesis 

yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Jumlah produksi crude palm oil (CPO) Indonesia 

berpengaruh signifikan terhadap ekspor crude palm oil (CPO) 

Indonesia. 

 

2. Pengaruh Kurs Terhadap Ekspor CPO Indonesia 
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Harga minyak kelapa sawit masih mengalami fluktuatif 

dari tahun ke tahun walaupun volume hampir rata-rata minyak 

kelapa sawit mengalami peningkatan maka secara tidak 

langsung akan mempengaruhi terhadap permintaan ekspor. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tyanma Maygirtasari, 

Edy Yulianto dan Mukhammad Kholid Mawardi (2015) 

menunjukkan bahwa secara simultan produksi CPO domestik, 

harga CPO domestik, harga CPO internasional, dan nilai tukar 

rupiah terhadap dolar AS secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Secara 

parsial, terdapat tiga variabel yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia yaitu 

produksi CPO domestik, harga CPO domestik, dan nilai tukar 

rupiah terhadap dolar AS, sedangkan harga CPO internasional 

berpengaruh secara tidak signifikan terhadap volume ekspor 

CPO Indonesia. 

Penelitian Siti Aisyah dan Kuswantoro (2017) 

menunjukkan bahwa GDP mitra dagang berpengaruh signifikan 

dan mempunyai pengaruh yang positif terhadap ekspor CPO 

Indonesia, Harga CPO mitra dagang berpengaruh signfikan dan 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap ekspor CPO 

Indonesia, dan nilai tukar mitra dagang berpengaruh signifikan 

dan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ekspor CPO 

Indonesia. Secara individu Kurs negara mitra dagang 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap ekspor CPO 

Indonesia. Hasil estimasi kurs negara mitra dagang mempunyai 

sifat yang negatif dalam mempengaruhi ekspor CPO Indonesia, 

hal ini berarti bahwa bila terjadi perubahan kurs Negara mitra 

dagang akan menurunkan ekspor CPO Indonesia. Hal ini 

sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa semakin rendah 

nilai tukar (depresiasi), maka harga barang dalam domestik 

relatif lebih murah dari harga barang-barang luar negeri, 

sehingga semakin besar ekspor netto domestik. 

Penelitian Rifan Nur Hamzah dan Ismanto Hadi Santoso 

(2020) menunjukan bahwa produksi CPO dan tingkat konsumsi 

CPO berpengaruh positif terhadap volume ekspor CPO 
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Indonesia, dan harga CPO serta nilai tukar IDR/USD 

berpengaruh negatif. 

Hasil penelitian I Putu Gede Deva Satria Paramartha dan 

Ni Putu Wiwin Setyari (2020) menunjukan bahwa Produksi, 

Kurs Dollar, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap 

ekspor minyak sawit Indonesia. Produksi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ekspor minyak sawit Indonesia. Kurs 

dollar Amerika Serikat berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap ekspor minyak sawit Indonesia. Inflasi 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ekspor 

minyak sawit Indonesia. 

Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika kurs atau nilai tukar 

rupiah terhadap dollar menurun maka volume ekspor CPO 

Indonesia akan meningkat, Melihat penelitian-penelitian 

tersebut maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H2: Kurs berpengaruh signifikan terhadap ekspor crude palm 

oil (CPO) Indonesia. 

 

3. Pengaruh Jumlah Produksi CPO dan Kurs Terhadap Ekspor 

CPO Indonesia 

Penelitian yang dilakukan oleh Tyanma Maygirtasari, 

Edy Yulianto dan Mukhammad Kholid Mawardi (2015) 

menunjukkan bahwa secara simultan produksi CPO domestik, 

harga CPO domestik, harga CPO internasional, dan nilai tukar 

rupiah terhadap dolar AS secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Secara 

parsial, terdapat tiga variabel yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia yaitu 

produksi CPO domestik, harga CPO domestik, dan nilai tukar 

rupiah terhadap dolar AS, sedangkan harga CPO internasional 

berpengaruh secara tidak signifikan terhadap volume ekspor 

CPO Indonesia. 

Hasil penelitian I Putu Gede Deva Satria Paramartha dan 

Ni Putu Wiwin Setyari (2020) menunjukan bahwa Produksi, 

Kurs Dollar, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap 
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ekspor minyak sawit Indonesia. Produksi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ekspor minyak sawit Indonesia. Kurs 

dollar Amerika Serikat berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap ekspor minyak sawit Indonesia. Inflasi 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ekspor 

minyak sawit Indonesia. 

Melihat penelitian-penelitian terdahulu maka hipotesis 

yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3: Jumlah produksi CPO dan Kurs secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap ekspor crude palm oil (CPO) 

Indonesia. 
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