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Abstrak -- Permintaan kelapa sawit, khususnya CPO (Crude Palm Oil) meningkat, dimana dipengaruhi oleh
faktor seperti harga dan pendapatan, maka diteliti pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan CPO di
perusahaan Astra Agro Lestari. Pada penelitian ini digunakan data sekunder dalam bentuk time-series periode
tahun 2001-2012 dan analisis data dengan model regresi linear berganda.
Dari hasil didapatkan bahwa harga tidak berpengaruh terhadap permintaan CPO, dimana probabilitas 0,558 > (α
= 0,05), sehingga Ho diterima; pendapatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kuantitas per-mintaan
CPO, dimana probabilitas 0,003 < (α = 0,05), sehingga Ho ditolak; harga dan pendapatan secara serentak
mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap permintaan CPO, dimana probabilitas 0,000 < (α = 0,05),
sehingga Ho ditolak; serta nilai R2 (adjusted R Square) 0,896 menunjukkan pengaruh variabel inde-penden 89,6%
dan sisanya (10,4%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
Terlihat elastisitas permintaan produk CPO bersifat inelastik, dimana nilai Ep = 0,826, berarti setiap peningkatan
(penurunan) harga 1% akan menurunkan (meningkatkan) kuantitas permintaan 0,826%. Hasil elastisitas tersebut
berhubungan positif (searah) dengan penerimaan total, dimana bila terjadi penurunan harga, meskipun terdapat
peningkatan kuantitas produk yang terjual, maka penerimaan total (TR) akan menurun dan penerimaan marjinal
negatif. Nilai elastisitas pendapatan (EI) = 7,114, berarti setiap peningkatan (penurunan) pendapatan konsumen
1% akan meningkatkan (menurunkan) kuantitas permintaan 7,114% yang merupakan produk barang mewah atau
produk kebutuhan sekunder.
Kata kunci: harga, pendapatan, permintaan, CPO

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Saat ini komoditas kelapa sawit merupakan
salah satu komoditas yang paling diminati di dunia
karena mempunyai prospek yang bagus dalam hal
bahan pangan, tetapi juga untuk oleochemical dan
energi. Sehingga kebutuhan kelapa sawit di masa
depan akan tetap tinggi.
CPO (Crude Palm Oil) adalah komoditas
minyak nabati utama sektor perkebunan sawit di
Indonesia yang merupakan produsen terbesar
dunia.Selain itu, CPO juga sebagai bahan baku utama
biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar mesin diesel
yang dibuat dari minyak nabati. Sehingga biodisel ini
dapat menggantikan bahan bakar minyak dan fosil.
Permintaan kelapa sawit di dalam negeri
dalam lima tahun ke depan diperkirakan akan
mengalami kenaikan 2,2%-2,5% per tahun.

Permintaan terbesar didorong oleh industri berbahan
baku minyak sawit non-makanan. Permintaan CPO di
pasar domestik tumbuh 5% dari 6,2 juta ton pada 2011
menjadi 6,5 juta ton pada 2012. Tren harga minyak
kelapa sawit (CPO) masih akan merangkak naik. Pasar
berspekulasi bahwa percepatan program biodiesel di
Indonesia akan mampu meningkatkan jumlah permintaan CPO. Tingkat konsumsi CPO untuk keperluan
pengembangan energi biodiesel di Indonesia pada
tahun 2014 diperkirakan akan naik pesat, yaitu akan
mencapai enam juta ton. Dalam berita di
www.investor co.id pada tanggal 9 Januari 2013, tren
kenaikan harga CPO bakal ditopang oleh peningkatan
permintaan minyak nabati dunia, seiring pertumbuhan
jumlah penduduk dan pendapatan per kapita. Selain
itu, tren penurunan produksi minyak nabati dari
kedelai dan jagung ikut menaikkan ekspektasi harga
jual CPO tahun ini.
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Melihat kondisi tersebut, peneliti tertarik
menganalisis pengaruh harga dan pendapatan terhadap
permintaan CPO pada perusahaan Astra Agro Lestari.
PT. Astra Agro Lestari adalah perusahaan agribisnis di
bidang perkebunan kelapa sawit
terkemuka di
Indonesia yang berdiri sejak 32 tahun lalu dengan
komitmen untuk selalu menghasilkan produk minyak
sawit (CPO) berkualitas tinggi untuk memenuhi
kebutuhan pasar
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dapat
dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Apakah tidak terdapat pengaruh signifikan Harga
terhadap Permintaan CPO perusahaan Astra Agro
Lestari di tahun 2001-2012 ?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan Pen-dapatan
terhadap Permintaan CPO perusahaan Astra Agro
Lestari di tahun 2001-2012 ?
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan Har-ga dan
Pendapatan secara serentak terhadap Per-mintaan
CPO perusahaan Astra Agro Lestari di tahun 20012012 ?
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah menganalisis pengaruh harga
produk dan pendapatan secara parsial dan serentak
terhadap kuantitas permintaan CPO perusahaan Agro
Lestari di tahun 2001-2012.
Manfaat penelitian ini adalah :
1. Bagi penulis : penelitian ini diharapkan menambah
wawasan dan pengalaman dalam hal pengaruh
harga dan pendapatan terhadap kuantitas
permintaan CPO perusahaan Astra Agro Lestari di
tahun 2001-2012.
2. Bagi pembaca : Penelitian ini diharapkan dapat
berguna bagi pembaca untuk menge-tahui fungsi
permintaan, khususnya peng-aruh harga dan
pendapatan terhadap permintaan CPO perusahaan
Astra Agro Lestari di tahun 2001-2012.
3. Bagi pihak Manajemen : Penelitian ini dapat
memberikan informasi bagi per-usahaan CPO
mengenai pengaruh harga dan pendapatan terhadap
kuantitas per-mintaan.
II. LANDASAN TEORI
2.1.Teori
Mengenai
Variabel
Dependen
Permintaan CPO (Y)
Permintaan (demand) dalam ekonomi mana-jerial
adalah sebagai kuantitas barang atau jasa yang rela dan
mampu dibeli oleh konsumen se-lama periode waktu
tertentu berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Kondisi
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tertentu adalah yang memengaruhi faktor-faktor
permintaan.
Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan
dirumuskan dalam model matematik berikut :
QDX = f (PX, I, Pt, Pe, Ie, PAe, T, N, A, F, O)
Dimana :
QDX
f
PX
I
PT
Pe

=
=
=
=
=
=

Ie

=

PAe

=

T
N
A
F
O

=
=
=
=
=

Kuantitas permintaan produk
notasi fungsi yang berarti “fungsi dari”
harga produk X
pendapatan konsumen
harga produk lain berkaitan
ekspektasi konsumen terhadap harga dari produk X di
masa mendatang
ekspektasi konsumen terhadap pendapatannya di masa
mendatang
ekspektasi terhadap ketersediaan produk X di masa
mendatang
selera konsumen
banyaknya konsumen potensial
pengeluaran iklan
features atau atribut produk X
faktor lain yang berkaitan dengan permintaan terhadap
produk X

Salvatore (2002) menyebutkan bahwa terdapat
hukum permintaan (law of demand) yang berlaku
komoditi yang diminta per satuan waktu, dimana
hubungan terbalik antara harga komoditi dengan
kuantitas Apabila harga jatuh, maka kuantitas
komoditi yang diminta mengalami pe-ningkatan
karena individu mengganti konsumen dari komoditi
lainnya. Hal ini disebut efek subs-titusi. Di sisi lain,
pada saat harga komoditi me-nurun, konsumen dapat
membeli komoditi dalam jumlah lebih banyak dengan
pendapatan tertentu (secara riil pendapatan konsumen
meningkat). Hal ini dinamakan dengan efek
pendapatan.
Kepekaan respon dari kuantitas barang yang
diminta terhadap perubahan harga merupa-kan faktor
yang sangat penting bagi perusahaan. Kepekaan
respon ini disebut dengan elastisitas. Elastisitas
mengukur presentase perubahan nilai variabel
dependen sebagai akibat perubahan satu persen (1%)
dalam nilai variabel independen ter-tentu.
Elastisitas permintaan sangat penting dalam
pembuatan keputusan manajerial. Hal ini karena
mengukur sensitivitas dari permintaan konsumen
terhadap perubahan harga produk. Elastisitas tersebut
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
1. Banyaknya produk subsitusi yang tersedia di pasar
pada tingkat harga kompetitif.
2. Penyesuaian periode waktu
3. Masa pakai dari produk
4. Derajat kepentingan atau kebutuhan konsumen
terhadap produk
5. Derajat kejenuhan pasar dari produk
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6. Kisaran penggunaan produk
7. Persentase anggaran konsumen yang dibelanjakan
untuk produk.

2.2. Teori Mengenai Variabel Independen Harga CPO
(X1)
Menurut Ashok Jain (2009-10) dalam
bukunya Principles of Marketing menyebutkan bahwa
“price is the value of a product expressed in terms of
money.” Harga adalah nilai dari suatu produk yang
dinyatakan dalam bentuk uang.
Harga mempunyai pengaruh terhadap
permintaan. Dalam teori ekonomi mikro, peng-aruh
perubahan dari variabel harga barang ter-hadap
kuantitas permintaan barang bersifat nega-tif. Jika
harga barang naik/turun, maka kuantitas permintaan
barang akan turun/ naik.
Untuk elastisitas harga dari permintaan atau
disebut elastisitas permintaan merupakan suatu ukuran
sensitivitas permintaan konsumen terhadap perubahan
harga produk. Dalam hal ini harga produk dan
kuantitas yang diminta berhu-bungan secara negatif
sesuai dengan hukum permintaan, maka koefisien
elastisitas perminta-an (Ep) selalu bernilai negatif.
Ada beberapa konsep elastisitas harga
terhadap permintaan, yaitu :
1. Apabila
persentase
perubahan
kuan-titas
permintaan produk lebih besar daripada persentase
perubahan harga produk, maka permintaan disebut
elastik, atau dapat dikatakan Ep > 1.
2. Apabila
persentase
perubahan
kuan-titas
permintaan produk lebih kecil daripada persentase
perubahan harga produk, maka permintaan disebut
inelastik, atau dapat dikatakan Ep < 1.
3. Apabila
persentase
perubahan
kuan-titas
permintaan produk sama deng-an persentase
perubahan harga pro-duk, maka permintaan disebut
elas-tik unitary, atau dapat dikatakan Ep = 1.
Dalam manajemen bisnis total elastisitas
permintaan berhubungan dengan penerimaan total
(total revenue). Penerimaan total adalah total uang
yang dibayarkan kepada produsen untuk suatu produk
yang diminta. Berikut tabel hubungan elastisitas
permintaan dengan penerimaan total, yaitu :
Elastisitas

Perubahan

Dampak Penerimaan

Permintaan

Harga Produk

Total

Meningkat

Meningkat

Menurun

Menurun

Meningkat

Tetap

Menurun

Tetap

Meningkat

Meningkat

Menurun

Menurun

Elastik

Elastik Unitary

Inelastik

Disamping itu, elastisitas permintaan
mempunyai hubungan dengan penerimaan marji-nal
(marginal revenue). Penerimaan marjinal disebut
dengan penambahan penerimaan total yang disebabkan
oleh penambahan penjualan satu unit output. Apabila
penerimaan marjinal positif, penerimaan total akan
meningkat dengan pening-katan kuantitas produk yang
terjual dan elastisitas permintaan adalah elastik.
Namun, apabila pene-rimaan marginal negatif,
penerimaan total akan menurun walaupun terjadi
peningkatan kuantitas produk yang terjual dan
elastisitas permintaan adalah inelastik. Sedangkan
apabila penerimaan marjinal nol, maka penerimaan
total akan maksi-mum dan elastisitas permintaan
adalah elastik unitary.
2.3.

Teori Mengenai Variabel Independen
Pendapatan (X2)
Dalam pengertian ekonomi, pendapatan dapat
berbentuk pendapatan nominal dan pen-dapatan riil.
Pendapatan nominal adalah pen-dapatan seseorang
yang diukur dalam jumlah satuan uang yang diperoleh.
Sedangkan pen-dapatan riil adalah pendapatan
seseorang yang diukur dalam jumlah barang atau jasa
pemenuh kebutuhan yang dapat dibeli, dengan
membe-lanjakan pendapatan nominalnya (uang).
Apabila pendapatan nominal meningkat, sementara
harga-harga barang/jasa tetap (tidak naik), maka
masya-rakat akan mampu membeli barang/jasa untuk
memenuhi kebutuhannya.
Faktor
pendapatan
berkaitan
pengaruh
permintaan. Menurut teori ekonomi mikro, peng-aruh
perubahan variabel pendapatan konsumen terhadap
kuantitas permintaan barang bersifat positif untuk
barang normal dan bersifat negatif untuk barang
inferior. Hal ini ditunjukkan oleh elastisitas
pendapatan dari permintaan atau di-sebut elastisitas
pendapatan. Elastisitas pendapat-an (EI) mengukur
sensitivitas permintaan suatu produk tertentu terhadap
perubahan pendapatan konsumen dengan menghitung
rasio antara per-sentase perubahan kuantitas
permintaan produk dan persentase perubahan
pendapatan konsumen.
Rumus
adalah:

matematik

elastisitas

pendapatan

EI = (%△Q/%△I) = ((△Q/△I) x (I/Q)
Apabila EI < 0, berarti produk itu merupakan
produk inferior; jika EI > 0, maka produk tersebut
merupakan produk normal; jika E I > 1, maka produk
normal itu dianggap barang mewah atau produk
kebutuhan sekunder; dan jika (0 < EI < 1) dianggap
sebagai produk kebutuhan primer atau kebutuhan
pokok.
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III. HASIL PENELITIAN TERDAHULU
Pada hasil penelitian sebelumnya, yakni
penelitian berjudul ”Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Permintaan Telur Ayam Ras oleh
Konsumen di Pasar Pa’Baeng-Baeng, Maka-sar” yang
dilaksanakan tanggal 15 Juni 2009 sampai 15 Agustus
2009 oleh Hastang, Veronica Sri Lestari, Arie Prayudi
memperlihatkan jenis penelitian eksplanasi dengan
data kuantitatif. Sumber data yang digunakan terdiri
atas data primer dan sekunder, yang selanjutnya
dianalisis dengan regresi linear berganda.
Hasil yang diperoleh menunjukkan bah-wa
pendapatan berpengaruh signifikan terhadap jumlah
permintaan telur ayam ras, dimana jumlah keluarga
dan harga telur ayam ras tidak ber-pengaruh signifikan
terhadap jumlah permintaan telur ayam ras, jika dilihat
secara parsial, tetapi secara serentak harga, pendapatan
dan jumlah anggota keluarga memberikan pengaruh
signi-fikan terhadap jumlah permintaan telur ayam ras
oleh konsumen di Pasar Pa‟Baeng-Baeng, Maka-ssar
IV. HIPOTESIS PENELITIAN
1.

2.

3.

Ho

:

Ha

:

Ho

:

Ha

:

Ho

:

Ha

:

Tidak ada pengaruh signifikan harga terhadap
permintaan CPO
Ada pengaruh signifikan harga terhadap
permintaan
Ada pengaruh signifikan pendapatan terhadap
permintaan CPO
Tidak ada pengaruh signifikan pendapatan
terhadap permintaan
Ada pengaruh signifikan harga dan pendapatan
secara serentak terhadap permintaan CPO
Tidak ada pengaruh signifikan harga dan
pendapatan
secara serentak terhadap permintaan CPO

V. PEMBAHASAN
Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis
deng-an Uji t, Uji F dan Koefisien Determinasi (R2)
meng-gunakan SPSS, yaitu :
1. Analisa regresi berganda.
Untuk melakukan peramalan dibuat persamaan
berikut :
LNY’ = LNbo + b1 LNX1 + b2 LNX2
LNY’ = - 5,243 - 0,152 LNX1 + 0,804 LNX2
Konstanta bo = - 5,243
Artinya jika harga dan pendapatan distribusi
nilainya 0, maka permintaan nilainya negatif –
0,005 (antilog)
Koefisien b1 = -0,152, artinya jika variabel
pendapatan nilainya tetap dan harga ditingkatkan
1%, maka permintaan menurun 0,152%.
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Koefisien b2 = 0,804, artinya jika variabel harga
nilainya tetap dan pendapatan ditingkatkan 1%,
maka permintaannya meningkat 0,804%.
2. Uji t
Uji t digunakan untuk menganalisis signifikan atau
tidaknya pengaruh variabel independen se-cara
parsial terhadap variabel dependen.
a. Pengujian harga (X1)
Ho : b 1 = 0
Artinya harga tidak berpengaruh siginifikan terhadap permintaan
Ha : b 1 ≠ 0
Artinya harga berpengaruh siginifikan terhadap
Permintaan. Pada taraf signifikansi 0,05 terlihat
thitung 0,608 dan tkritis 2,262. Dalam pengambilan
keputusannya berlaku ketentuan berikut :
t hitung ≤ t kritis, maka Ho diterima
t hitung > t kritis, maka Ho ditolak
Untuk itu, bila thitung 0,608 < tkritis 2,262, maka
hipotesis diterima. Hal ini mengartikan harga tidak
berpengaruh signifikan terhadap permintaan.
Oleh karena itu, pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi variabel harga terhadap
permintaan CPO adalah:
Dari tabel coefficient diketahui probabilitas 0,558>
0,05, maka Ho diterima, yaitu harga tidak
berpengaruh terhadap permintaan CPO
b. Pengujian Pendapatan (X2)
Ho : b 2 = 0
Artinya Pendapatan tidak berpengaruh terhadap
Permintaan
Ha : b 2 ≠ 0
Artinya
Pendapatan
berpengaruh
terhadap
permintaan.
Pada taraf signifikansi 0,05 terlihat thitung 3,942 dan
tkritis 2,262. Dalam pengambilan keputusannya
berlaku ketentuan berikut :
t hitung ≤ t kritis, maka Ho diterima
t hitung > t kritis, maka Ho ditolak
Untuk itu, bila thitung 3,942 > tkritis 2,262, maka Ho
ditolak. Hal ini mengartikan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap permintaan.
Oleh karena itu, pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi variabel harga terhadap
permintaan CPO adalah :
Dari tabel coefficient diketahui probabilitas 0,003 >
0,05, maka Ho diterima, yaitu harga tidak
berpengaruh signifikan terhadap permintaan CPO.

3. Uji F (Pengujian Harga dan Pendapatan se-cara
serentak terhadap Permintaan CPO).
Dilakukan uji koefisien regresi secara serentak
untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh
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variabel independen secara serentak terhadap
variabel dependen. Pengujiannya adalah :
Ho : b 1 = b 2 = b 3 = 0
Artinya Harga, Pendapatan secara serentak tidak
berpengaruh signifikan terhadap per-mintaan
Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0
Artinya Harga, Pendapatan secara serentak
berpengaruh signifikan terhadap perminta-an.
Pada taraf signifikasi 0,05 terlihat Fkritis/tabel 4,256
dan Fhitung 48,207. Dalam pengambilan keputusannya berlaku ketentuan berikut :
F hitung ≤ F kritis, maka Ho diterima
F hitung > F kritis, maka Ho ditolak
Untuk itu, bila Fhitung 48,207 > Ftabel 4,256, maka Ho
ditolak. Hal ini mengartikan harga dan pen-dapatan
secara serentak berpengaruh terhadap permintaan.
Oleh karena itu,
pengambilan keputusan
berdasarkan signifikansi harga dan pendapatan secara serentak terhadap permintaan
CPO adalah :
Dilihat tabel ANOVA diketahui probabilitas
sebesar 0,000 < 0,05, sehingga Ho ditolak.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga dan
pendapatan secara serentak berpengaruh terhadap
permintaan CPO.
4. Analisa Koefisien Determinasi (R2)
Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa
besar persentase pengaruh variabel independen
secara serentak terhadap variabel dependen.
Dari tabel Model Summary diketahui nilai R2
(adjusted R Square) 0,896, yang diartikan bahwa
pengaruh dari variabel independen 89,6% dan
sisanya (10,4%) dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak diteliti.
Dari hasil tersebut diperoleh persamaan regresi
berikut :
LNY’ = - 5,243 - 0,152 LNX1 + 0,804 LNX2
Dari persamaan di atas dapat dihitung elastisitas
harga permintaan (Ep) dan elastisitas pendapatan
pada tingkatan harga rata-rata (Rp. 5,056.17) dan
elastisitas pendapatan (EI) dari permintaan pada
tingkat pendapatan rata-rata (Rp.15,992,044.33).
Logaritma natural Harga (Ln 5,056.17) = 8,528 dan
Logaritma Natural pendapatan (Ln 15,992,044.33)
= 16,588, sehingga LNY’ = -5,243 - 0,152 (8,528)
+ 0,804 (16,588) = 6,797
Ep = (-0,152)(8,528/6,797) = -0,191, jika di antilog
= 0,826
Nilai Ep = 0,826, berarti setiap pening-katan
(penurunan) harga 1% akan menurunkan
(meningkatkan) kuantitas permintaan 0,826%.
Karena nilai absolut elastisitas harga permintaan
lebih kecil dari satu (0,826 < 1), maka disim-

pulkan elastisitas permintaan produk CPO bersifat
inelastik.
Oleh karena elastisitas permintaan bersifat inelastik ∣EP∣ < 1, maka berhubungan positif
(searah) dengan penerimaan total, dimana bila
terjadi penurunan harga, maka penerimaan total
(TR) akan menurun. Begitu juga sebaliknya, jika
terjadi peningkatan harga, maka penerimaan total
akan meningkat. Dalam hal ini, elastisitas permintaan berhubungan dengan penerimaan marji-nal
(marginal revenue), yaitu jika elastisitas permintaan bersifat inelastik, maka penerimaan
marginal bersifat negatif, begitu juga dengan
penerimaan total akan menurun meskipun terdapat
peningkatan kuantitas produk yang terjual.
Perhitungan elastisitas pendapatan se-bagai berikut
:
EI = (0,804)(16,588/6,797) = 1,962, jika di
antilog
= 7,114
Nilai EI = 7,114 berarti setiap peningkatan
(penurunan) pendapatan konsumen 1% akan
meningkatkan (menurunkan) kuantitas permintaan
7,114%. Nilai elastisitas pendapatan dari permintaan bersifat positif (7,114 > 1), maka
disimpulkan sifat dari produk CPO merupakan
produk barang mewah atau produk kebutuhan
sekunder.
VI. PENUTUP
1. Kesimpulan
Dari pembahasan yang sudah dijabarkan,
dapat ditarik kesimpulan bahwa harga tidak berpengaruh terhadap permintaan CPO, dimana probabilitas 0,558 > (α = 0,05), sehingga Ho diterima; pendapatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap
kuantitas permintaan CPO, dimana probabilitas 0,003
< (α = 0,05), sehingga Ho ditolak; variabel harga dan
pendapatan secara serentak mempunyai pengaruh
signifikan dan positif terhadap permintaan CPO,
dimana probabilitas 0,000 < (α = 0,05), sehingga Ho
ditolak; serta nilai R2 (adjusted R Square) 0,896 menunjukkan pengaruh variabel independen 89,6% dan
sisanya (10,4%) dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak diteliti.
Dari output program SPSS, didapatkan persamaan regresi sebagai pendugaan adalah :
LNY’ = - 5,243 - 0,152 LNX1 + 0,804 LNX2
Dari persamaan tersebut terlihat elastisitas permintaan
produk CPO bersifat inelastik, dimana nilai Ep =
0,826, maka setiap peningkatan (penurunan) harga 1%
akan menurunkan (meningkatkan) kuantitas permintaan 0,826%. Hasil tersebut berhubungan positif
(searah) dengan penerimaan total, dimana bila terjadi
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penurunan harga, maka penerimaan total (TR) akan
menurun juga. Begitu sebaliknya jika terjadi peningkatan harga, maka penerimaan total akan meningkat.
Dalam hal ini, elastisitas permintaan berhubungan
dengan penerimaan marjinal (marginal revenue),
dimana jika elastisitas permintaan bersifat inelastik,
maka penerimaan marginal bersifat negatif, sehingga
penerimaan total akan menurun, meskipun terdapat
peningkatan kuantitas produk yang terjual.
Nilai elastisitas pendapatan (EI) = 7,114,
maka setiap peningkatan (penurunan) pendapatan konsumen 1% akan meningkatkan (menurunkan) kuantitas permintaan 7,114%. Nilai elastisitas pendapatan
dari permintaan bersifat positif (7,114 > 1), maka
disimpulkan bahwa sifat dari produk CPO merupakan
produk barang mewah atau produk kebutuhan sekunder.

[5]

Ashok, Jain.2009-10. Principle of Marketing. V.K. Enterprises:
India

[6]

Maruli Pardamean, 2008. Panduan Lengkap Pengelolaan Kebun
dan Pabrik Kelapa Sawit, Agromedia Pustaka: Jakarta.

[7]

Parluhutan Situmorang, Emiten Perkebunan Kelapa Sawit
“Bersiap Terdongkrak Kenaikan Harga CPO, Investor Daily
Indonesia, Rabu, 9 Januari 2013, [Online]. Tersedia :
http://www.investor.co.id/bedahemiten/bersiap-terdongkrakkenaikan-harga-cpo/52015#Scene_1

[8]

Produk Domestik Bruto Per Kapita, Produk Nasional Bruto Per
Kapita dan Pendapatan Nasional Per Kapita, 2000-2013
(Rupiah), Badan Pusat Statistik, [Online]. Tersedia:
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=11
&notab=76

[9]

Rosalina, Pasar Ekspor CPO Indonesia Masih Stagnan,
Tempo.co
bisnis,
Selasa,
01
April
2014,
[Online].Tersedia:http://www.tempo.co/read/news/2012/12/05/0
90446131/Pasar-Ekspor-CPO-Indonesia-Masih-Stagnan

[10]

Noverius Laoli, Kelapa Sawit Sumbang Rp 200 Triliun Devisa
Ekspor,
Kontan
Nasional,
Kamis,28
November
2013[Online].Tersedia:http://nasional.kontan.co.id/news/kelapasawit-sumbang-rp-200-triliun-devisa-ekspor

2. Saran

[11]

Paulus Yoga, Bank Mandiri Incar Kredit Kelapa Sawit Capai Rp.
41
Triliun,
infobanknews.com,
19
September
2011[Online].Tersedia:http://www.infobanknews.com/2011/09/b
ank-mandiri-incar-kredit-kelapa-sawit-capai-rp41-triliun/

[12]

Naik, Harga Jual CPO Astra Agro Lestari, Harian Umum Pelita,
Rabu,
02
April
2014,
[Online].Tersedia:
http://www.pelita.or.id/baca.php?id=7499

[13]

Laporan Tahunan, Astra International, 2001-2012 .
[Online].Tersedia:http://www.astra.co.id/index.php/investor_info
/annual_report

Dalam pemasaran CPO, pihak produsen dan
pedagang harus memperhatikan pendapatan dari
masyarakat, agar dapat meningkatkan penjualannya
dan juga perlu mengetahui faktor-faktor lain yang
dapat memengaruhi permintaan.
Melihat daerah elastisitas permintaan pada
titik inelastik, maka strategi paling efektif dalam meningkatkan penerimaan total dari produk CPO adalah
peningkatan harganya.
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