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ABSTRAK 

Pengaruh Produk Domestik bruto, Neraca Perdagangan, dan nilai tukar 

terhadap Indeks Spesialisasi Perdagangan Indonesia Komoditi Crude Palm 

Oil 

David Nehemia 

Kelapa sawit adalah salah satu pohon palem produktif utama yang dikembangkan 

di Indonesia. Tumbuhan ini adalah penghasil minyak nabati terbesar didunia. . 

Dominasi produk ekspor ditentukan oleh kekuatan pasar. Jika ekspor Indonesia 

terhadap negara Intra ASEAN-China lebih besar dari pada impor ke produk 

kedalam negeri maka Indeks Spesialisasi Perdagangan akan meningkat. . Hasil uji 

-t berada di bawah  α yaitu 0,05. Hasil uji-t Indeks Spesialisasi Perdagangan 

Indonesia cenderung postif terhadap PDB negara Intra ASEAN-China. Berbeda 

dari uji t neraca perdagangan menyatakan bahwa nilai α > dari 0,05 yaitu 0,895 

dengan begitu maka Hipotesis awal ditolak dan H1 diterima. Hal ini sesuai dengan 

penelitian dari Eva nurul huda dan Arif widodo bahwa variabel makroekonomi 

lain yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan ekspor minyak kelapa sawit 

Indonesia adalah nilai tukar antara ISP dan nilai tukar  sebesar 0,0032. Namun 

koefisien hasil dari nilai tukar memilki hasil yang negatif yang berarti memilki 

arah yang berlawanan dengan arti jika nilai tukar naik maka ISP Indonesia akan 

turun dan sebaliknya.  
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ABSTRACT 

The Influence Of The Gross Domestic Product, Trade Balance, And Exchange 

Rate Indonesia Trade Commodity Index Specialization Crude Palm Oil Trade 

With A Partner Of Intra-Asean China- Free Trade Area Years 2006-2015 

David Nehemia 

Palm oil is one of the main productive Palm trees developed in Indonesia. This 

plant is the largest producer of vegetable oil in the world. . The dominance of 

export products are determined by market forces. If Indonesia's exports towards 

Intra ASEAN-China greater import to the product into the country Specialization 

Index then trade will increase. . The t-test results are below the α that is 0.05. Test 

results-Indonesia Trade Specialization Index t tend to tallying GDP country Intra 

ASEAN-China. T test differs from the trade balance States that the value of α of 

0.05 > i.e. 0.895 with so initial Hypothesis was rejected and then H1 is accepted. 

This is in accordance with the research of Eva nurul huda and Arif widodo that 

other macroeconomic variables that have an influence on the development of the 

Indonesia palm oil export is the exchange rate between the ISP and the exchange 

rate of 0.0032. However, the coefficients of the result of the exchange rate has a 

negative result which means it has the opposite direction with the meaning if the 

exchange rate goes up then the ISP Indonesia goes down and vice versa.  
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Motto dan Persembahan 

Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat 

tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam 

dunia orang mati, ke mana engkau akan pergi. (Pengkhotbah 9:10) 

Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku 

akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa.( Mazmur 23:6) 

TUHAN Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. 

Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, Ia membaharui engkau dalam kasih-

Nya, Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, (Zefanya 3:17) 
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KATA PENGANTAR 

 
Segala puja dan puji hanya untuk Tuhan yang Maha Esa, yang 

menciptkan langit dan bumi beserta isinya, yang tak henti-hentinya 

memberikan limpahan rahmat dan anugrah-Nya kepada seluruh ummat manusia. 

Berkat kemurahan-Nya pula lah penulis mampu menyelasikan Skripsi yang 

berjudul “PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, NERACA 

PERDAGANGAN, DAN NILAI TUKAR TERHADAP INDEKS 

SPESIALISASI PERDAGANGAN INDONESIA KOMODITI CRUDE PALM 

OIL DENGAN MITRA DAGANG CHINA- INTRA ASEAN FREE TRADE 

AREA TAHUN 2006-2015” 

Skripsi ini merupakan karya penulis yang masih jauh dari sempurna, 

sebuah tulisan yang bahkan oleh penulis sendiripun tak akan menyangkal 

untuk mengakuinya sebagai sebuah karya yang belum sempurna  untuk  

dibaca. Kendati demikian karya ini merupakan proses yang panjang. 

Dingin,panas, kenyang, lapar, tidur hingga tak tertidur. Seolah-olah menjadi 

mimpi dan sahabat yang menemani setiap membuka mata serta di akhir aktivitas 

ingin tidur. Tulisan ini mencoba memaparkan sebuah fakta mengenai potensi 

Bangsa Indonesia di kancah dunia perdagangan. 

Dalam penyusunan skripsi ini, selain merupakan usaha penulis dengan 

maksimal, ini tak lepas dari dukungan dan partisipasi dari beberapa pihak. Untuk 

itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga 

kepada mereka secara khusus sebagai berikut: 

 

1. Pertama, dan yang paling utama kepada T uhan  Yesus . Rasa syukur 

yang tak terhingga hanya untukNya  yang  atas  petunjuk-Nya  penulis  
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bisa  menyelesaikan  skripsi  ini.  Atas kehendak-Nya pula lah penulis 

memiliki energi untuk berpikir untuk terus membaca, menulis dan 

merefleksikan kehidupan di dunia ini.  

2. Kedua  orang  tua  penulis:  Yang  Mulia Bapak  P o r m a n  

M a r b u n  yang  telah menuntun  hidup  penulis  dengan;  Ibunda  

tercinta  I t a  H a l o h o  yang dengan kasih,  kesabaran,  tanggungjawab  

yang  sangat  dalam  dan  tulus. Sehingga  penulis  dapat  mencapai  cita-

cita.  Selanjutnya,  terima  kasih  pula untuk kedua adik penulis; Mark 

Kristoper, dan Paris Hebron Fernando atas rindu yang selalu mereka 

kirimkan serta doa yang mereka panjatkan. Mohon maaf  penulis  ucapkan  

untuk  keduanya  jika  uang  jajan  mereka  terasa  tak cukup karena harus 

berbagi dengan biaya kuliah abangnya. 

3. Rektor Universitas Negeri Jakarta : Prof. Djali selaku Rektor Universitas 

Negeri Jakarta dan Para Jajarannya. 

4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta : Dr. Dedi Purwana, 

M.Bus 

5. Pembimbing  skripsi  ini:  Dr. Siti Nurjanah SE,.M.Si selaku pembimbing I 

dan Dr. Ari sapton, SE,.M.Pd selaku pembimbing II Terima  kasih  penulis  

ucapkan  atas  kesabaran,  pengertian   dan sharing partner sehingga skripsi 

ini dengan segera bisa terselesaikan. 

6. Dosen Penguji Skripsi ini : Dr. Tuty sariwulan, M.Si, Dicky Iranto, SE,.ME 

dan Suparno, S.Pd,.M.Pd 

7. Seluruh  dosen,  staff,  dan  seluruh  civitas  akademika  Fakultas  Ekonomi 

Universitas  Negeri Jakarta.  Terima  kasih  penulis  ucapkan  atas  ilmu  

yang mereka  berikan.   
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8. Untuk Gembala dan seluruh jemaat GEIS JK3 yang menjadi tempat belajar 

dan sharing. Menjadi berkat bagi suku-suku bangsa Melalui Murid yang 

menggenapi panggilanNya. 

9. Teman dan para sahabat di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

10. SPECIAL   THANKS   untuk  sahabat dan saudara seperjuangan penulis; 

EKOP B 2013.  


