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ABSTRAK 

 

FATWA CHOIRON. “Pengaruh Harga CPO Internasional dan Volume Ekspor 
CPO Provinsi Riau Terhadap PDRB di Provinsi Riau Periode 2006-2013”. 
Pendidikan Ekonomi Koperasi. Jurusan Ekonomi Administrasi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga dan volume ekspor 
terhadap PDRB di provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan 
terhitung mulai bulan februari sampai dengan bulan juli 2015. Metode penelitian 
yang digunakan yaitu metode analisis jalur. Dengan metode penelitian ini 
menggunakan metode expose facto. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Dengan menggunakan model 
analisis berganda, output menunjukkan bahwa harga (X1) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap PDRB (Y). Volume ekspor (X2) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap PDRB (Y). Dari hasil uji F dengan memperhatikan nilai 
signifikansinya = 0,000 < 0,05 maka dapat dikatakan secara simultan harga dan 
volume ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Nilai koefisien 
determinasi (R2) diperoleh sebesar 0,468 memiliki pengertian bahwa perubahan 
PDRB dapat dijelaskan oleh harga dan volume ekspor sebesar 46,8% sedangkan 
sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak ada dalam model penelitian 
ini. 

Kata Kunci: PDRB, harga CPO dunia dan volume ekspor. 
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ABSTRACT 

 

FATWA CHOIRON. “The Effect of the International Price of Crude Palm Oil 
(CPO) and Riau CPO Export Volume through GDP of Riau Province in the year 
of 2006-2013”. Cooperative Economic Education. Department of Economic and 
Administration. Faculty of Economy. State University of Jakarta. 2016. 

This study conducted to analyze the effect of international price of CPO and Riau 
export volume through GDP of Riau. The data that used in this research is 
secondary data, it contains the data of each variable from 2006-2013 that obtained 
from BPS. This study uses the regression analysis. With this study method using 
facto expose. The data the data  analysis technique used in this study is linear 
regression analysis. By using linear regression analysis model, the output shows 
that the international price of CPO (X1) is a significant positive effect on GDP 
(Y). Riau CPO export volume (X2) significant positive effect on GDP (Y). From 
the results of the F test with regard significance value = 0,000 < 0,05 , it can be 
said simultaneously international price of CPO as well as Riau CPO export 
volume positive effect on GDP. The coefficient of determination (R2) of 0,468 
obtained has the notion that GDP can be explained by changes in international 
price of CPO and Riau CPO export volume 46,8% while the rest is explained by 
other factors that do not exist in this research model. 

Keyword: GDP, international price of CPO and Riau CPO export volume. 
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