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ABSTRAK 

 

Pemerintah telah memberlakukan kebijakan mandatori 

pemanfaatan jenis biodiesel Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM 

nomor 12 tahun 2015. Hambatan kebijakan ini adalah fluktuasi harga 

bahan baku biodiesel yaitu CPO yang mengikuti pasar dunia. Ketika 

harga CPO naik maka pemerintah akan cenderung lebih memilih 

mengekspor CPO sehingga akan menguragi pasokan CPO untuk 

bahan produksi biodiesel. Adapun rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah (1) Bagaimana pengaruh produksi  biodiesel terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia? dan (2) Bagaimana padangan 

ekonomi islam tentang biodiesel sebagai energi alternatif?. 

Penelitian ini mengunakan metode penelitian studi pustaka 

(library research) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, sumber 

data dipeoleh dari data sekunder dengan pengumpulan data 

mengunakan informasi melalui catatan, dokumentasi BPS dan 

Kementrian ESDM. Populasi yang diambil dari penelitian ini adalah 

jumlah data yang di kumpulkan dari laporan data produksi biodiesel 

(ekspor biodiesel dan konsumsi biodiesel domestik) dan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia tahun 2014-2020. Teknik analisis data yang 

digunakan analisis regresi linear berganda, uji t dan uji F. 

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial dikatakan 

variabel ekspor biodiesel berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2014-2020. 

Sedangkan secara parsial variabel konsumsi biodiesel domestik 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia tahun 2014-2020. Sedangkan secara simultan 

variabel ekspor biodiesel dan variabel konsumsi biodiesel domestik 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia tahun 2014-2020. Ekonomi islam memandang 

bahwa pemanfaatan teknologi energi terbarukan biomassa perlu 

dikembangkan dan ditingkatkan guna kemaslahatan umat 

meningkatkan ketahanan energi Indonesia.  

 

Kata Kunci : Ekspor Biodiesel, Konsumsi Biodiesel Domestik, 

Pertumbuhan Ekonomi 
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ABSTRACT 

 

The government has implemented a mandatory policy on the 

use of biodiesel types based on the Minister of Energy and Mineral 

Rosources regulation number 12 of 2015. The obstacle to this policy is 

the fluctuation in the price of biodiesel raw material, namely CPO, 

which follows the world market. When the price of CPO rises, the 

government will tend to prefer to export CPO so that it will reduce the 

supply of CPO for biodiesel production. The formulation of the 

problem in this research is (1) How does biodiesel production affect 

economic growth in Indonesia? and (2) what is the view of Islamic 

economics about biodiesel as an alternative energy?. 

This research uses a literature study research method with a 

quantitative descriptive approach, the data source is obtained from 

secondary data by collecting data using information through notes, 

documentation from the Central Statistics Agency and the Ministry of 

Energy and Mineral Resources. The population taken from this study 

is the amount of data collected from reports on biodiesel production 

data (biodiesel exports and domestic biodiesel consumption) and 

Indonesia's economic growth in 2014-2020. The data analysis 

technique used was multiple linear regression analysis, t test and F 

test. 

The results showed partially that the biodiesel export variable 

had a positive and insignificant effect on economic growth in 

Indonesia in 2014-2020. Meanwhile, partially, the domestic biodiesel 

consumption variable has a positive and insignificant effect on 

economic growth in Indonesia in 2014-2020. Meanwhile, 

simultaneously, the biodiesel export variable and the domestic 

biodiesel consumption variable have a positive and insignificant effect 

on economic growth in Indonesia in 2014-2020. Islamic economics 

views that the use of biomass renewable energy technology needs to 

be developed and improved for the benefit of the people to increase 

Indonesia's energy security. 

Keywords: Export of Biodiesel, Domestic Biodiesel Consumption, 

Economic Growth 
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MOTTO 

 

                              

                 

Artinya : “Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada lukman, 

yaitu „Bersyukurlah kepada Allah! Dan barang siapa bersyukur 

(kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya 

sendiri; dan barangsiapa tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya 

Allah Maha kaya, Maha terpuji.”
1
 

(Qs. Luqman : 12) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal, untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

dan memudahkan dalam memahami proposal penulisan skripsi ini, 

maka perlu adanya penjelasan terkait penegasan judul skripsi ini 

dari beberapa istilah yang digunakan. Penegasan judul ini 

ditujukan agar tidak terjadi salah penafsiran dan kesalah pahaman 

terhadap pemaknaan judul skripsi ini. 

Adapun judul skripsi ini adalah : “PENGARUH PRODUKSI 

BIODIESEL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI 

INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”. 

Adapun isilah-istilah tersebut adalah: 

1. Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat 

asosiatif yaitu suatu penelitian yaitu mencari perpautan nilai 

antara suatu variabel dengan variabel lain.
1
 

2. Produksi adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan atau menambah guna atas suatu benda atau 

segala kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang 

lain melalui pertukaran dalam mencakup setiap usaha 

manusia dan kemampuan untuk menambah faedah dalam 

memenuhi kebutuhan manusia. Fungsi produksi diartikan 

sebagai suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara 

hasil produksi fisik (output) dengan faktor-faktor produksi 

(input). Dengan demikian fungsi produksi adalah hubungan 

teknis yang menghubungkan input dan hasil produksinya 

atau output.
2
 

                                                           
1 Tri Dian Astuty, “Pengaruh Persepsi Dan Pengetahuan Produk Terhadap 

Minat Penggunaan E-Money (T-Cash) Pada Dosen Dan Karyawan Pengguna 

Telkomsel Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Dalam 

Perspektif Ekonomi ISLAM” (UIN Raden Intan Lampung, 2018),1. 
2 Ummi Duwila, “Pengaruh Produksi Padi Terhadap Tingkat Kesejahteraan 

Masyarakat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru,” (Universitas Pattimura, 2015), 



 
 

2 

3. Biodiesel adalah bahan bakar mesin diesel yang berupa 

ester metil/etil asam-asam lemak terbuat dari minyak lemak 

nabati dengan proses metanolisis/etanolisis atau dari asam 

lemak (bebas) dengan proses esterifikasi dengan methanol. 

Wikipedia mendefinisikan biodiesel sebagai bahan bakar 

berbasis minyak yang berasal dari sumber terbarukan bias 

bersumber dari minyak tetumbuhan atau minyak hewani.
3
 

4. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi 

kenaikan produk nasional Bruto riil atau pendapatan 

nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh dan 

berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Defenisi 

pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa 

pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output 

perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan keniakan 

taraf hidup diukur dengan output riil perorang. 

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki defenisi 

yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses 

kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka 

panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah 

satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan 

demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya 

makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun 

terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. 

Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi 

yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

baik dari segi tingkat pendidikan, distribusi pendapatan 

yang merata dan perubahan struktur ekonomi.
4
 

 

                                                           
3
 Sirajuddin, “Model Pemanfaatan Biodiesel Terhadap Ketersediaan Bahan 

Bakar Minyak Pada Sektor Transportasi Umum Di Dki Jakarta,” Teknika: Jurnal 

Sains Dan Teknologi (Universitas Indonesia, 2011) 
4 Siswati Rachman, “Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Dan 

Menengah Sektor Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar,” 

Jurnal Ad’ministrare 3, no. 2 (2017): 71. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Energi merupakan kebutuhan dasar manusia, yang terus 

meningkat sejalan dengan tingkat kehidupannya. Bahan bakar 

minyak (BBM) memegang posisi yang sangat dominan dalam 

pemenuhan kebutuhan energi nasional.
5
 Pemanfaatan sumber 

energi baru dan terbarukan perlu dikembangkan mengingat peran 

dan harga BBM terus meningkat dan melambung tinggi sebagai 

pengganti untuk penyedia energi yang berkesinambungan. 

Berbagai cara yang dilakukan untuk mengetahui potensi sumber 

daya energi yang dapat dikembangkan di Indonesia, salah satunya 

adalah dengan melakukan pendataan. 

Energi Alternatif energi adalah kemampuan untuk melakukan 

kerja. Segala aspek kehidupan energi merupakan fasilitas 

meningkatkan kemampuan manusia untuk melakukan dan manusia 

menggunakannya untuk tujuan konstruktif secara ekonomi dalam 

menjalankan kegiatan yang tidak mungkin dihadapi oleh manusia 

sebelum adanya teknologi energi. Sedangkan energi alternatif 

mengacu pada sumber energi yang tidak didasarkan pada 

pembakaran bahan bakar fosil. Segmen energi alternatif dalam 

industri energi mencangkup berbagai sumber dari sebuah teknologi 

yang dinyatakan cukup potensial, seperti energi nuklir dan 

pembangkit listrik tenaga air, energi angin, energi surya dan 

biofuel.
6
 Energi alternatif dalam penelitian ini berfokus kepada 

biodiesel. 

Berdasarkan data yang diperoleh dapat ditentukan langkah serta 

strategi dalam pemanfaatan dan pengelolaan seluruh potensi 

sumber kekayaan alam terutama sumber daya energi yang ada 

untuk penyediaan kebutuhan energi pada wilayah tertentu dan jenis 

kegiatan, sehingga dapat ditetapkan strategi pemanfaatannya. 

Penganekaragaman penggunaan energi dengan memanfaatkan 

sumber daya energi setempat, diharapkan dapat mengurangi 

                                                           
5 Imam Kholiq, “Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan 

Untuk Mendukung Subsisdi BBM,” Current Opinion in Environmental Sustainability 

4, no. 1 (2012): i. 
6 Edwaren Liun, “Potensi Energi Alternatif Dalam Sistem Kelistrikan 

Indonesia,” Seminar Nasional Pengembangan Energi Nuklir IV (2011): 311–322. 
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ketergantungan pada sumber daya energi minyak bumi, sehingga 

dalam pemanfaatandan pengelolaan sumber daya energi minyak 

bumi harus benar-benar kepada yang membutuhkannya terutama 

yang menjadi skala prioritas. Namun implementasi sumber energi 

terbarukan sangat penting untuk segera dimulai. 

Minyak solar atau Automotive Diesel Oil (ADO) sebagai salah 

satu hasil kilang minyak merupakan bahan bakar destilasi 

menengah (middle destilate) yang sangat penting untuk memenuhi 

kebutuhan energi khususnya bahan bakar minyak (BBM) untuk 

bahan bakar di sektor transportasi, industri dan kelistrikan di 

Indonesia.
7
 Selain itu juga dikenal minyak diesel atau Industrial 

Diesel Oil (IDO) yang digunakan untuk bahan bakar di sektor 

industri, termasuk untuk pembangkit listrik. Penyediaan minyak 

solar selain dapat diperoleh dari produksi kilang minyak di dalam 

negeri, juga diperoleh dari impor yang saat ini sudah mencapai 

angka yang hampir sama dengan produksi dalam negeri. 

Berdasarkan kondisi tersebut, kenaikan harga minyak mentah 

dunia yang berakibat pada kenaikan harga produk kilang seperti 

minyak solar akan menambah beratnya beban Pemerintah dalam 

penyediaan BBM terutama untuk bahan bakar yang disubsidi. 

Mengingat minyak solar sangat berperan dalam transportasi, baik 

transportasi orang maupun barang, maka penyediaan minyak solar 

dipenuhi. Oleh karena itu perlu dicari langkah-langkah untuk 

mengurangi maupun menggantikan pemakaian minyak solar 

tersebut dengan bahan bakar alternatif. 

Minyak solar sebenarnya adalah BBM yang diperuntukkan 

untuk sektor transportasi. Namun dalam kenyataannya bahan bakar 

tersebut banyak pula yang dipergunakan untuk sektor-sektor 

lainnya seperti sektor industri dan pembangkit listrik. Sesuai 

dengan perkembangan penduduk, kebutuhan minyak solar untuk 

sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik dari tahun ke 

tahun semakin meningkat. 

                                                           
7 Agus Sugiyono, “Peluang Pemanfaatan Biodiesel Dari Alternatif Pengganti 

Minyak Solar Di Indonesia,” Prospek Pengembangan Bio-fuel sebagai Substitusi 

Bahan Bakar Minyak (2008): 29–40. 
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Indonesia adalah eksportir terbesar kelapa sawit. Potensi 

ekonomi tanaman ini sangat besar. Jefri Saragih dari sawit Watch 

(2012) mencatat sumbangan kelapa sawit terhadap APBN bisa 

mencapai 9,11 miliar dollar. Ekspor kelapa sawit dari Indonesia 

mencapai 23 juta ton pada 2010. Sekitar 35% dari pemasukan 

keuntungan kelapa sawit berasal dari petani kecil yang hidup dari 

sektor tersebut. 

Poduksi kelapa sawit terus mengali peningkatan dalam kurun 

waktu 2010-2019, bisa dilihat dari tabel berikut :  

 

Tabel 1.1 

Produksi Kelapa Sawit (Minyak Sawit dan Minyak Inti 

Sawit) tahun 2010-2019 

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan
8
 

 

                                                           
8 Direktorat Jenderal Perkebunan 

Tahun CPO (ton) PKO (PKO) 
Jumlah Kelapa Sawit 

(ton) 

2010 21.958.120 4.391.624 26.349.744 

2011 23.096.541 4.619.308 27.715.849 

2012 26.015.518 5.203.104 31.218.622 

2013 27.782.004 5.556.401 33.338.405 

2014 29.278.189 5.855.638 35.133.827 

2015 31.070.015 6.214.003 37.284.018 

2016 31.730.961 6.346.192 38.077.153 

2017 37.965.224 7.593.045 45.558.269 

2018 40.567.230 8.113.446 48.680.676 

2019 42.869.429 8.573.886 51.443.315 
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Perdagangan dunia CPO dan penghentian ekspansi perkebunan 

kelapa sawit permasalahan utamanya bukan terletak pada tingkat 

permintaan konsumsi atau ekspornya, karena baik konsumsi atau 

ekspor dunia cenderung meningkat dengan stabil. Justru terletak 

pada fluktuasi harga yang tidak stabil dan persaingan bisnis 

minyak nabati di dunia.
9
 

Indonesia sebagai negara tropis memiliki berbagai jenis 

tanaman yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku untuk 

produksi energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar 

minyak, baik berupa bioethanol sebagai pengganti premium 

maupun biodiesel sebagai pengganti minyak solar. Biodiesel 

mempunyai sifat pembakaran yang sangat serupa dengan minyak 

solar, sehingga dapat dipergunakan langsung pada mesin berbahan 

bakar minyak solar tanpa mengubah mesin. Biodiesel dapat dibuat 

dari bahan hayati yang ramah lingkungan seperti: kelapa sawit, 

jarak pagar, dan kacang kedelai. Biodiesel di Amerika Serikat 

umumnya dibuat dengan bahan baku kacang kedelai sesuai dengan 

kondisi wilayahnya. Di samping Malaysia, Indonesia saat ini 

merupakan penghasil CPO terbesar di dunia, sehingga dilihat dari 

kesiapan dalam penyediaan, CPO dari kelapa sawit mempunyai 

potensi yang besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 

utama produksi biodiesel. 

Biodiesel tersusun dari berbagai macam ester asam lemak yang 

dapat diproduksi dari minyak tumbuhan maupun lemak hewan. 

Minyak tumbuhan yang sering digunakan antara lain minyak sawit 

(palm oil), minyak kelapa, minyak jarak pagar dan minyak biji 

kapok randu, sedangkan lemak hewani seperti lemak babi, lemak 

ayam, lemak sapi, dan juga lemak yang berasal dari ikan 

(Wibisono, 2007). Minyak yang didapatkan langsung dari 

pemerahan atau pengempaan biji sumber minyak (oilseed), yang 

kemudian disaring dan dikeringkan (untuk mengurangi kadar air), 

disebut sebagai minyak lemak mentah. Minyak lemak mentah yang 

diproses lanjut guna menghilangkan kadar fosfor (degumming) dan 

                                                           
9 Masykur, “Pengembangan Industri Kelapa Sawit Sebagai Penghasil Energi 

Bahan Alternatif Dan Mengurangi Pemanasan Global,” Jurnal Reformasi 3 (2013): 

96–107. 
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asam-asam lemak bebas (dengan netralisasi dan steam refining) 

disebut dengan refined fatty oil atau Straight Vegetable Oil (SVO). 

Biofuel/bahan bakar nabati (BBN) merupakan satu energi yang 

dihasilkan dari bahan baku bioenergi melalui proses/teknologi 

tertentu, secara langsung dari sebuah tanaman atau secara tidak 

langsung dari limbah industri, komersial, domestik atau pertanian. 

Biofuel/BBN sebagai bahan bakar lain dalam Peraturan Menteri 

ESDM Nomor 32 Tahun 2008 meliputi Biodiesel (B100), 

Bioetanol (E100) dan Minyak Nabati Murni (O100). Pemanfaatan 

BBN sebagai bahan bakar lain yang optimal saat ini adalah 

pemanfaatan Biodiesel ke dalam bahan bakar minyak jenis minyak 

solar. Sejak Tahun 2008 Pemerintah telah mendorong 

pengembangan dan pemanfaatan BBN sebagai bagian energi 

terbarukan melalui program mandatori BBN. Hal itu didukung 

dengan payung hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 32 Tahun 2008 yang mengalami perubahan 

beberapa kali, dan perubahan terakhir tercantum dalam Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015.  

Biodiesel adalah produk Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang 

dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomassa lainnya yang 

diproses secara esterifikasi. Biodiesel akan dimanfaatkan untuk 

pencampuran ke dalam BBM jenis minyak solar sebesar 

pentahapan yang telah ditetapkan dalam regulasi. Bahan baku 

Biodiesel dikembangkan bergantung pada sumber daya alam yang 

dimiliki suatu negara. Bahan baku biodiesel yang dikembangkan di 

Indonesia diantaranya adalah kelapa sawit, kelapa, jarak pagar, 

jarak, nyamplung, kemiri sunan dan lain-lain. Saat ini bahan baku 

Biodiesel yang digunakan secara luas adalah kelapa sawit. 

Pemilihan kelapa sawit sebagai bahan baku Biodiesel karena 

kelapa sawit memiliki ketersediaan bahan baku paling besar 

dengan produksi CPO (Crude Palm Oil) mencapai 38,17 juta ton 

pada tahun 2017 (data GAPKI, 2018). Pemanfaatan CPO atau 

biasa dikenal dengan minyak sawit sebagai bahan baku BBN jenis 

Biodiesel merupakan salah satu gagasan yang ditawarkan 

Pemerintah dalam rangka meningkatkan porsi bauran energi baru 

terbarukan (EBT), dengan cara dicampurkan ke dalam bahan bakar 
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minyak jenis minyak solar. Kebijakan ini dikenal dengan B20 yaitu 

pencampuran 20% biodiesel berbahan dasar sawit ke dalam 80% 

bahan bakar solar. Pencampuran tersebut diberlakukan untuk 

sektor PSO, Non PSO dan Pembangkit Listrik.  

Biodiesel B20 adalah campuran dari 80% bahan bakar diesel 

fosil dan 20% bahan bakar biodiesel. SNI Biodiesel B20 

mendorong terciptanya suatu produk dengan standar tertentu yang 

hanya bisa dihasilkan jika proses produksinya memenuhi kriteria 

tertentu, SNI Biodiesel B20 dapat digunakan untuk menilai dan 

menguji suatu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha atau 

produsen. Penetapan standar SNI Biodiesel B20 mendorong pelaku 

usaha untuk meningkatkan daya saing dan menaikkan kualitas 

barang/jasa yang diproduksi. Berdasarkan permasalahan tersebut 

perlu diketahui persyaratan mutu utama biodiesel B20 untuk 

mendapatkan kepastian mutu agar spesifikasi yang ditetapkan 

pemerintah dapat mewakili dan sesuai dengan kondisi dan iklim di 

Indonesia. Selain itu, konsumen mendapatkan kepastian mutu 

biodiesel yang diproduksi dan dipasarkan dalam rangka 

melindungi kepentingan konsumen, produsen dan distributor serta 

menciptakan iklim usaha yang sehat.
10

 

Uni Eropa menjadi tujuan utama ekspor biodiesel Indonesia. 

Namun hambatan ekspor biodiesel ke Uni eropa adalah Fluktuasi 

harga bahan baku biodiesel yaitu CPO yang mengikuti pasar dunia. 

Ketika harga CPO naik maka pemerintah akan cenderung lebih 

memilih mengekspor CPO sehingga akan menguragi pasokan CPO 

untuk bahan pembuatan biodiesel. 

Sementara untuk masalah konsumsi biodiesel di domestik yaitu 

terkendalanya perkembangan biodiesel berbasis kelapa sawit, 

terutama untuk penyerapan dalam negeri adalah harga biodiesel 

yang akan lebih tinggi dari harga solar ketika naiknya harga CPO. 

                                                           
10 Ari Wibowo, Hermawan Febriansyah, and Suminto Suminto, 

“Pengembangan Standar Biodiesel B20 Mendukung Implementasi Diversifikasi 

Energi Nasional,” Jurnal Standardisasi 21, no. 1 (2019): 55. 
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Sehingga konsumen akan lebih memilih solar sebagai bahan 

bakar.
11

 

Selain anti dumping, kekhawatiran turunnya ekspor biodiesel 

dikaitkan dengan keputusan Parlemen Eropa pada 17 Januari 2018 

untuk menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit untuk 

biodiesel terhitung mulai 2021. Keputusan ini diambil antara lain 

karena klaim bahwa sebagian CPO yang memasok industri 

biodiesel tidak dapat dijamin ketelusurannya. Klaim ekspansi 

penanaman kebun kelapa sawit di kawasan hutan yang memicu 

deforestasi dan emisi karbon, menjadi isu penting yang 

melatarbelakangi keputusan Parlemen Eropa tersebut (Transport & 

Environment 2016). Indonesia dan Malaysia menentang keputusan 

tersebut, dengan menekankan bahwa keputusan tersebut 

“melenceng dan bias terhadap kelapa sawit” (Kementerian Luar 

Negeri 2018).
12

 

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2015, 

mulai tahun 2020 akan diberlakukan mandatori pemanfaatan 

biofuel jenis biodiesel sebesar 30% (B30). Untuk mendukung hal 

tersebut, saat ini telah dilakukan uji jalan B30 pada mesin otomotif 

dengan melibatkan pihak seperti Lemigas, BPPT, IKABI, 

Gaikindo, APROBI, dan pihak berkompeten lainnya. Selain hal 

tersebut Direktorat Bioenergi juga sedang menyusun spesifikasi 

biodiesel untuk pencampuran B30, Pedoman Umum Penanganan 

dan Penyimpanan Biodiesel, Petunjuk Teknis Penanganan dan 

Penyimpanan Biodiesel untuk Alat Berat di Pertambangan. 

Direktorat Bioenergi juga telah mempermudah alur proses 

perizinan niaga biofuel melalui penggunaan aplikasi perizinan 

online ESDM, dimana setiap Badan Usaha dapat melakukan 

aplikasi Izin Usaha Niaga BBN dan permohonan rekomendasi 

ekspor BBN melalui aplikasi. Metode ini diharapkan memangkas 

waktu proses persetujuan perizinan BBN.  

                                                           
11 Imam Kholiq, “Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan 

Untuk Mendukung Subsisdi BBM,” Current Opinion in Environmental Sustainability 

4, no. 1 (2012): i. 
12 Arya Hadi Dharmawan et al., “Pengembangan Bioenergi Di Indonesia,” 

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) (2018). 
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Sebuah Firman Allah dapat diambil hikmahnya adalah bahwa 

kayu merupakan sumber api (energi) yang dapat digunakan 

seterusnya. Memang kenyataannya kayu bakar merupakan sumber 

energi selama masa peradaban manusia. Bahkan bahan bakar fosil 

yang saat ini banyak kita gunakan seperti batubara, minyak dan gas 

bumi  berasal dari bahan organik dari tumbuh2an dan makhluk 

hidup lainnya. 

ا أ ْنتُمَْ ِمْنهَُ تُۡوقُِدۡونَ  ن ازَ ا ف إِذ  سَِ  سَِ اۡۡل ۡخض  نَ  الشَّج  ُكمَۡ مِّ ع لَ  لـ   ۨالَِّرىَۡ ج 

Artinya : “yaitu (Allah) yang menjadikan api untukmu dari kayu 

yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan (api) dari kayu 

itu.”(QS:Yasin:80)
13

 

Pada jaman yang modern ini, meski sudah tersedia bahan bakar 

jenis lain yang memiliki nilai kalori lebih tinggi, lebih bersih, dan 

lebih praktis, namun beberapa jenis kuliner di dunia masih 

menggunakan kayu bakar untuk memasaknya. Di berbagai tempat, 

kayu bakar tetap digunakan karena telah menjadi ciri khas. 

Memasak dengan kayu bakar diyakini memiliki rasa yang berbeda 

dibandingkan memasak dengan bahan bakar lain. 

Kayu bakar juga menjadi mata pencaharian bagi rakyat miskin 

hingga saat ini. Nabi shallallahu „alaihi wasallam bersabda: 

“Sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia 

mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya 

kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan 

kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada 

manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya”. (H.R. 

Bukhari) 

Setiap enam jam matahari memandikan tanah bumi dengan 

energi sebesar konsumsi dunia dalam setahun. Jika kita bisa 

menemukan cara untuk mengumpulkan dan mendistribusikan 

energi ini, maka masalah energi kita akan terpecahkan. Proses 

alamiah penyimpanan energi matahari ini adalah fotosintesis pada 

daun. Fungsi daun yang utama pada setiap tumbuhan berfungsi 

sebagai tempat pengolahan zat makanan melalui proses fotosintesis 

                                                           
13 Al-Qur‟an Terjemahan On-line 
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melalui sel-sel yang mengandung klorofil (zat hijau daun). Dalam 

fotosintesis, energi cahaya, air dan karbon dioksida diubah oleh 

klorofil menjadi senyawa organik atau karbohidrat dan oksigen. 

Karbohidrat inilah yang menjadi nutrisi bagi tumbuhan. 

Karbohidrat digunakan sebagai sumber energi dan bahan untuk 

membuat senyawa lain yang dibutuhkan tumbuhan. Sebagian dari 

karbohidrat ini di simpan sebagai cadangan makanan yang dapat 

digunakan sebagai sumber energi biomassa. Allah telah 

menciptakan daun sebagai solar panel untuk merubah dan 

menyimpan energi matahari menjadi massa dalam bentuk pohon 

yang dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi yang abadi. 

Pohon mengambil karbon dioksida dari atmosfer dan 

mengubahnya menjadi biomassa dan ketika pohon mati, karbon 

dioksida dilepaskan kembali ke atmosfer. Pohon-pohon baru 

mengambil kembali karbon dioksida yang dihasilkan, siklus karbon 

secara teoritis tetap seimbang, dan tidak ada karbon dioksida 

tambahan yang ditambahkan ke neraca atmosfir sehingga biomassa 

dianggap sebagai “karbon netral.” Biomassa dianggap sebagai 

sumber energi terbarukan karena energi yang melekat berasal dari 

matahari dan karena dapat tumbuh kembali dalam waktu yang 

relatif singkat. 

Biomassa sebagai sumber energi, dapat digunakan secara 

langsung melalui pembakaran untuk menghasilkan panas, atau 

secara tidak langsung setelah mengubahnya menjadi berbagai 

bentuk biofuel. Kayu tetap menjadi sumber energi biomassa 

terbesar saat ini, contohnya termasuk residu hutan seperti pohon 

mati, cabang dan tunggul pohon, serpihan kayu dan bahkan 

sampah kota. 

Sebagai sunatullah, pemanfaatan teknologi energi terbarukan 

biomassa perlu dikembangkan dan ditingkatkan guna kemaslahatan 

umat meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Apalagi 

mengingat bahwa pasokan energi nasional sangat bergantung dari 

negara lain yang dapat mempengaruhi kedaulatan negara. 

Pemerintah dalam rangka untuk menjamin penggunaan bahan 

bakar nabati serta penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru 
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dan terbarukan pemerintah Indonesia mendukung melalui Permen 

ESDM No. 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas permen ESDM 

No. 32 tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga 

bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain. Dalam 

peraturan tersebut, pemerintah mewajibkan penggunaan minimal 

bahan bakar nabati di sektor industri dan usaha komersial, 

transportasi, dan pembangkit listrik secara bertahap, termasuk 

biodiesel. Berikut adalah rincian pentahapan kewajiban 

pemanfaatan biodiesel.  

 

Tabel 1.2 

Penetapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan Biodiesel 

(B100) 

 

Jenis sektor April 

2015 

Januari 

2016 

Januari 

2020 

Januari 

2025 

Keterangan 

Rumah 

Tangga 

- - - - Saat ini 

tidak 

ditentukan 

Usaha 

Mikro, 

Usaha 

Perikanan, 

Usaha 

Pertanian, 

Transportasi, 

dan 

Pelayanan 

Umum 

(PSO) 

15 % 20 % 30 % 30 % Terdapat 

kebutuhan 

total 

Transportasi 

Non PSO 

15 % 20 % 30 % 30 % Terdapat 

kebutuhan 
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Sumber: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015.
14

 

 

Berdasarkan tabel diatas, target pemanfaatan yang ditetapkan 

oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru 

Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Kementerian 

Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) terus mengalami 

peningkatan hingga tahun 2025 seiring dengan meningkatnya 

kebutuhan bahan bakar solar nasional. 

Terkait dengan pemanfaatan biodiesel dalam negeri, terdapat 

perubahan yang signifikan dalam periode 2016 dan 2017, yaitu 

periode setelah dibentuknya Badan Pengelola Dana Perkebunan 

Kelapa Sawit (BPDPKS). Konsumsi dalam negeri meningkat dari 

860 ribu Kl tahun 2015 menjadi sekitar 3 juta Kl tahun 2016, 

walaupun menurun ke level 2,8 juta Kl tahun 2017. Turunnya 

harga CPO di pasar global mendorong BPDPKS untuk 

memberikan insentif untuk menggerakkan konsumsi biodiesel 

dalam negeri.  

Walaupun demikian, kontribusi Bahan Bakar Nabati (BBN) 

terhadap produksi energi nasional masih jauh dari harapan. Permen 

ESDM No. 12 tahun 2015 menetapkan kewajiban pangsa BBN 

terhadap BBM solar sebesar 20% pada tahun 2016. Berdasarkan 

laporan USDA (2017), tingkat campuran (blending rate) masih 

                                                           
14 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Peraturan 

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia,” Peraturan Menteri 

Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, 2015. 

total 

Industri dan 

Komersial 

15 % 20 % 30 % 30 % Terdapat 

kebutuhan 

total 

Pembangkit 

Listrik 

25 % 30 % 30 % 30 % Terdapat 

kebutuhan 

total 
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berada pada kisaran 10% pada 2016. Hal ini berarti bahwa belum 

semua dari tiga sektor, yakni sektor public service obligation 

(PSO) dan non-PSO untuk transportasi, sektor industri dan 

komersial menyerap biodiesel. Dengan kata lain, konsumsi 

biodiesel secara nasional belum mencukupi untuk tercapainya 

target B20.  

Dengan kondisi ini sangat tampak bahwa biodiesel di Indonesia, 

selain pasokannya yang masih sangat kurang karena kilang 

biodiesel tidak beroperasi pada kapasitas penuh, distribusi ke 

semua sektor yang diwajibkan untuk menyerap biodiesel juga tidak 

merata. Dengan kata lain, biodiesel masih sangat sedikit 

menyumbang pada sektor industri dan komersial, dibandingkan 

sektor transportasi. 

Tabel 1.3 

Data Produksi, Distrubusi Biodiesel dan Laju Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2020 

N

o 
Tahun 

Produksi 

Biodiesel 

Distribusi Biodiesel Laju Pertumbuhan 

Ekonomi Ekspor Domestik 

1 2014 3.961.081 

 

1.629.26

2  

1.844.663   5,02 % 

2 2015 1.652.801 
    

328.572 
   915.460  4,88 % 

3 2016 3.656.359  476.937    3.008.474  5,03 % 

4 2017 3.416.417  187.349 2.571.569  5,07 % 

5 2018 6.167.837 

 

1.802.92

6 

3.750.066  5,17 % 

6 2019 8.399.184 

 

1.319.42

8 

6.260.542  5,02 % 

6 2020 8.593.792 
      

35.819 
8.400.491 -2,07 % 
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Sumber : Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan 

Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

dan Badan Pusat Statistik Indonesia.
15

 

 

Dapat di lihat dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa jumlah 

produksi dan distribusi Biodiesel baik ekspor maupun domestik di 

Indonesia cenderung meningkat mulai dari tahun 2015 hingga 

2019. Dengan kenaikan yang sangat signifikan dari hasil data 

penelitian tersebut seharusnya pemerintah maupun pihak swasta 

mampu memberikan dukungan agar produksi Biodiesel terus 

melakukan peningkatan produktivitasnya sehingga perekonomian 

negara bisa terus berkembang dan  mengalami perbaikan. 

Atas dasar hal tersebut maka perlu adanya suatu analisis yang 

mengkaji kebijakan energi terkait dengan pemanfaatan biodiesel di 

Indonesia serta memberikan informasi kepada publik tentang 

kinerja kebijakan energi baru terbarukan khususnya biodiesel dan 

implementasinya. Maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih dalam dengan judul “ PENGARUH PRODUKSI 

BIODIESEL  TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI di 

INDONESIA”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

a.Sejak tahun 2008 pemerintah telah mendorong pengembangan 

dan pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai energi 

terbarukan melalui program mandatory BBN yaitu permen 

ESDM nomor 32 tahun 2008. Namun dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Hasmo Sadewo mengatakan bahwa 

implementasi kebijakan mandatory pemanfaatan biodiesel 

belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 

capaian indikator kinerja pemanfaatan biodiesel pada tahun 

2009 – 2011 masing-masing sebesar 15,38%, 20,73%, dan 

                                                           
15 Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pusat Statistik Indonesia. 
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27,66%. Meskipun secara prosentase realisasi pemanfaatan 

biodiesel mengalami peningkatan namun secara volume 

kesenjangan antara target dengan realisasi semakin besar. 

Selanjutnya pemerintah melakukan perubahan peraturan 

yaitu peraturan menteri ESDM nomor 12 tahun 2015 dengan 

target yang berbeda dari peraturan sebelumnya. 

b. Uni Eropa menjadi tujuan utama ekspor biodiesel Indonesia. 

Namun hambatan ekspor biodiesel ke Uni eropa adalah 

Fluktuasi harga bahan baku biodiesel yaitu CPO yang 

mengikuti pasar dunia. Ketika harga CPO naik maka 

pemerintah akan cenderung lebih memilih mengekspor CPO 

sehingga akan menguragi pasokan CPO untuk bahan 

pembuatan biodiesel. 

c.Sementara untuk masalah konsumsi biodiesel di domestik 

yaitu terkendalanya perkembangan biodiesel berbasis kelapa 

sawit, terutama untuk penyerapan dalam negeri adalah harga 

biodiesel yang akan lebih tinggi dari harga solar ketika 

naiknya harga CPO. Sehingga konsumen akan lebih memilih 

solar sebagai bahan bakar. 

d. Berdasarkan laporan USDA (2017), tingkat campuran 

biodiesel masih berada pada kisaran 10% pada 2016. Hal ini 

berarti bahwa belum semua dari tiga sektor, yakni sektor 

public service obligation (PSO) dan non-PSO untuk 

transportasi, sektor industri dan komersial menyerap 

biodiesel. Dengan kata lain, konsumsi biodiesel secara 

nasional belum mencukupi untuk tercapainya target B20 

2. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah ini dilakukan untuk  mendapatkan 

penelitian yang fokus agar ruang lingkup penelitian tidak luas. 

Penelitian lebih fokus untuk menghindari hasil yang tidak 

diinginkan dan menyimpang dari pokok permasalahan. 

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian membatasi 

masalah tentang pengaruh pengembangan Biodiesel terhadap 

perekonomian di Indonesia serta pengaruh produksi Biodiesel 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi 

pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh produksi  biodiesel terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 

2. Bagaimana padangan ekonomi islam tentang biodiesel 

sebagai energi alternatif? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penelitian skripsi ini 

adalah berikut: 

1. Mengetahui pengaruh produksi Biodiesel terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

2. Mengkaji biodiesel sebagai energi alternatif dalam 

perspektif ekonomi islam. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a.Memberikan manfaat untuk referensi bagi pengembangan 

ilmu terkait topik penelitian yang sama dengan penelitian 

ini. 

b. Memberikan tambahan wawasan serta kajian mengenai 

pengembangan biodiesel di Indonesia. 

c.Menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian 

yang selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a.Bagi penulis 

Sebagai sarana dan melatih untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan 

untuk dapat menuliskan dalam bentuk karya ilmiah 

berdasarkan kajian-kajian teori ekonomi islam. 
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b. Bagi mahasiswa 

Manfaat penelitian bagi mahasiswa yaitu sebagai bahan 

pertimbangan dan acuan dalam mengetahui pengembangan 

Biodiesel Terhadap perekonomian di Indonesia. 

c.Bagi masyarakat umum 

Sebagai informasi tentang bagaimana pengembangan 

energi alternatif terhadap perekonomian di Indonesia. Serta 

seberapa besar energi alternatif seperti biodiesel berperan 

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya para-

para pengguna kendaraan dengan bahan bakar solar. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari 

beberapa Penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk 

mempermudah proses penelitian. Penelitian ini mengacu pada 

beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan 

diatas, penelitian memfokuskan pada Analisis pengaruh 

pengembangan energi alternatif terhadap perekonomian di 

Indonesia. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya : 

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Anggraini, dengan hasil 

pengujian data dalam jangka pendek dan panjang diketahui bahwa 

ekspor memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap PDRB 

Provinsi Riau. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Smith mengenai Teori 50 Keunggulan Absolut yang membuktikan 

bahwa semakin tinggi output maka akan mengakibatkan tingginya 

volume ekspor dan memberikan kontribusi terhadap PDRB.
16

 

Penelitian yang dilakukan oleh Hasmo Sadewo, dengan hasil 

Implementasi kebijakan mandatory pemanfaatan biodiesel belum 

                                                           
16 Desi Anggraini, “Analisis Pengaruh Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap 

Perekonomian Di Provinsi Riau Tahun 2002-2016,” Journal of Materials Processing 

Technology (Universitas Islam Indonesia, 2018). 
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berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian 

indikator kinerja pemanfaatan biodiesel pada tahun 2009 – 2011 

masing-masing sebesar 15,38%, 20,73%, dan 27,66%. Meskipun 

secara prosentase realisasi pemanfaatan biodiesel mengalami 

peningkatan namun secara volume kesenjangan antara target 

dengan realisasi semakin besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

penawaran biodiesel di Indonesia secara nyata adalah harga bahan 

baku (CPO), harga biodiesel domestik dan penawaran biodiesel 

tahun sebelumnya. Sedangkan kapasitas produksi tidak 

berpengaruh secara nyata terhadap penawaran biodiesel di 

Indonesia.
17

 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal, dengan hasil 

Indonesia membutuhkan peningkatan infrastruktur diberbagai 

bidang terutama adalah energi yang merupakan elemen penting 

dalam mengembangkan perekonomian negara. Berkurangnya 

sumberdaya energi minyak setiap tahun membuat pemerintah harus 

mencari energi alternatif lain agar dapat memenuhi kebutuhan 

energi dimasa mendatang. Energi batubara adalah salah satu 

pilihan untuk ketahanan energi nasional, pemerintah sebagai 

pemegang keputusan mengambil kebijakan untuk bekerjasama 

dengan Jepang dalam pengolahan maupun pengembangan energi 

batubara. Indonesia dan Jepang menjalin hubungan kerjasama 

dalam berbagai forum energi seperti Indonesia Japan Energy 

Round Table (IJERT), Indonesia Japan Coal Polcy Dialogue 

(IJCPD), dan MoU mengenai konversi batubara menjadi batubara 

cair untuk dijadikan pengganti minyak. Hubungan kerjasama 

Indonesia dan Jepang mempunyai tujuan menjadikan batubara 

sebagai sumber energi nasional agar dapat menggantikan energi 

minyak dimasa mendatang.
18

 

Penelitian yang dilakukan oleh Heri Santoso, dengan hasil 

Pabrik Biodiesel digolongkan pabrik beresiko rendah, hal ini 

didasarkan atas pertimbangan pada kondisi operasinya yang 

                                                           
17 Hasmo Sadewo, “Analisis Kebijakan Mandatory Pemanfaatan Biodiesel Di 

Indonesia” (Universitas Indonesia, 2012), 93. 
18 Dwiyatmoko Pujiwidodo, “Peluang Dan Tantangan Indonesia Dalam 

Ketahanan Energi Dengan Jepang” (Universitas Hasanuddin, 2016). 
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bertekanan rendah (atmosferis). Hasil analisis kelayakan ekonomi 

adalah sebagai berikut : Keuntungan sebelum pajak Rp 

447.445.000.000,00 per tahun. Keuntungan setelah pajak Rp 

313.212.000.000,00 per tahun. ROI (Return On Investment) 

sebelum pajak 59,32%, ROI sesudah pajak 41,53%, ROI sebelum 

pajak untuk pabrik berisiko rendah minimal 11 %), POT (Pay Out 

Time) sebelum pajak 2,01 tahun. POT sesudah pajak 2,65 tahun. 

POT sebelum pajak untuk pabrik berisiko rendah maksimal 

sebelum pajak 5 tahun. BEP (Break Even Point) adalah 43,93% 

dan SDP (Shut Down Point) adalah 28,30%. BEP untuk pabrik 

kimia pada umumnya berkisar antara 40% - 60%. DCF 

(Discounted Cash Flow) adalah 43,89%.
19

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Bab I pendahuluan merupakan penjelasan mengenai masalah 

yang berkenaan dengan pengembangan biodiesel serta 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 

2014-2020 berdasarkan penelitian sebelumya. Selain itu, bab ini 

juga mencangkup penegasan judul, latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian,  dan kajian penelitian terdahulu 

yang relevan. 

Bab II landasan teori pengajuan hipotesis 

Pada bab ini menyajikan landasan teori tentang energi 

terbarukan (biodiesel), pertumbuhan ekonomi. Pada bab ini juga 

terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis yang dapat di ambil. 

Bab III Metode penelitian 

Pada bab ini di jelaskan tentang deskripsi objek penelitian yaitu 

produksi biodiesel, pertumbuhan ekonomi, serta di jelaskan 

                                                           
19 Heri Santoso, “Prarancangan Pabrik Biodiesel Dari Crude Palm Oil 

(CPO) Dan Metanol Kapasitas 660.000 Ton/Tahun,” Journal of Chemical 

Information and Modeling 53, no. 9 (2013): 1689–1699. 
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mengenai model regresi linier  untuk menganalisis pengaruh 

perkembangan variabel ekspor biodiesel dan konsumsi biodiesel 

domestik terhadap pertumbuhan ekonomi. menurut perspektif 

ekonomi islam. Pada bab ini juga berisi variabel penelitian yang 

akan digunakan. 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan 

Pada bab ini disajikan tentang objek penelitian yaitu produksi 

biodiesel dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga dipaparkan 

hasil dari analisis data. 

Bab V Penutup 

Pada bab ini disampaikan simpulan dan rekomendasi yang 

diambil dari penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian 

tentang “Pengaruh Produksi Biodiesel Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia” maka kesimpulan dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian data diperoleh simultan (Uji F) 

menyatakan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.079. Karena 

0.079>0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian 

dari kedua variabel yaitu ekspor biodiesel dan konsumsi 

biodiesel domestik secara bersama-sama berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

2. Pandangan ekonomi islam tentang biodiesel sebagai energi 

alternatif. Ekonomi islam memandang bahwsa pemanfaatan 

teknologi energi terbarukan biodiesel perlu dikembangkan dan 

ditingkatkan guna kemaslahatan umat meningkatkan ketahanan 

energi Indonesia. Apalagi mengingat bahwa pasokan energi 

nasional sangat bergantung dari negara lain yang dapat 

mempengaruhi kedaulatan negara. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan diatas peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah harus lebih mendukung terhadap pemanfaatan 

biodiesel di Indonesia untuk itu perlu adanya konsistensi dari 

pemerintah tentang penerapan kewajiban pemanfaatan biodiesel 

kepada seluruh badan usaha pemegang izin usaha niaga bahan 

bakar minyak serta pemberian sanksi badan usaha yang tidak 

memenuhi kewajiban pemanfaatan sesuai dengan aturan yang 

berlaku (Permen ESDM No. 12 Tahun 2015) juga diperlukan. 
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Dengan adanya penerapan sanksi yang tegas diharapkan dapat 

mendorong badan usaha pemegang izin usaha niaga bahan 

bakar minyak untuk memanfaatkan biodiesel. 

2. Untuk peneliti selanjutnya perlu adanya analisis tentang 

bagaimana potensi Indonesia tentang  pengembangan bahan 

bakar nabati. Karena Indonesia termasuk kedalam Negara yang 

memiliki sumber daya alam yang melimpah akan tetapi masih 

masih kurang dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut. 
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