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ABTRAKSI 

Hampir ~emua negara dl dunia tenna~uk negara lndonesia menerapkan 
slstem perekonomian terbuka. Penerapan sistem ekonomi terbuka adalah dengan 
melakukan perdagangan intemasional balk itu ekspor dan tmpor migas maupun 
non mibras Minyak Pelumas merupakan bagian dari migas. ~egara IndonesIa 
walaupun mampu rnemproduksi minyak pelumas namun masih melakukan impor 
minyak pelumas karcna hebe-rapa alasan. 

Produksi minyak pelumas dl lndonesia secara keseluruhan masih belum 
mampu mengimbangi tingkat konsumsi minyak pelumas di Indonesia secara 
keseluruhan. Hal tersebut mcrupakan salah satu alasan yang meJatarhelakang! 
penelitian menbrenai anlisls variabeI-vanabel ekonomi yang rnempengarunl 
kenalkkan volume impor minyak pelumas di Indonesia tahun 1986 -, 2001. Tujuan 
dari penelitian ini adaiah untuk mengetabui variabel~vruiabel yang mcmpengarubi 
volume impor minyak pelumas di Indonesia tahun 1986 2001. 

Pembahasan mengenai irnpor minyak pelumas. dipengaruhj olch harga 
barang itu sendin, harga barang pengganti (substltuslt tingkat peodapatan. dan 
tingkat konsumsi dari barang tersebut, sehingga dalam penehtian im digunakan uj! 
statistlK dan analisis fC'btfcsi hnier berbvanda. Hipotesis dan penelitian ini adalah 
diduga rDB merupakan variabel yang mempunyai pengaruh domlnan terhadap 
volume impor mjnyak pefumas di lndonesia pada periode tahun 1986 2001. 

Bcrdasarkan perhitungan diketahui bahwa keempat variabel sepcrtl harga 
minyak pelwnas impor di Indonesia. harga minyak pelumas datam negen, PDB, 
dan konsumsl minyak pdumas untuk kendaraan bennotor di Indonesia 
mempunyat kontribusi (berpengaruh) terhadap variahel volume impor minyak 
pelumas di indonesia sebesar 86,3 % dan sisanya 13,7 % dipengaruhi oleh 
varjabeJ lain selain variabel-variabel tersebut diata~, sedangkan vanabel komums! 
minyak pelumas untuk kendaraan bermotor di indonesia merupakan vanabel yang 
mempunyal pengarun domman terhadap volume impor minyak pelumas di 
Indonesia pada talmo 1986-200 T yaitu sebesar 55.4 %, 

Mtlthat hasH penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambi! suil1u 
kesimpulan sebagai bcrikut : 

1. 	 Hipotesls yang menyatakan diduga harga minyak pelumas impor dj 
Indonesia, PDB, harga minyak pelumas dalam neg.:ri dan konsumsi 
minyak pelumas untuk kendaraan bcrmotor di Indonesia mempunyai 
pengaruh baik secara bersama-sama maupun sccara individu terhadap 
volume lmpor minyak pelumas dilndonesia adalah benar. 

2. 	 Hipotesi<; yang menyatakan dlduga vRnabel PDB mcrupakan van abel yang 
dominan terhadap voiume impor minyak pelumas di indonesia pada tahun 
1986 - 21lO I adalah tidak benar, 

Berdasarkan hal tersebut mala dapat dlsarankan bahwa dalam usaha 
menekan tingklt impor minyak pelumas dj rndonesia hendaknya pemerintan. 
konsumen, dan produs("'1t, bekcrjasama dalam segal a hal agar minyak pclumas 
proouksi dalam negeri dapa1 lebih ditingkalkan baik itu secara kualitas. maupun 
luan1itas" 
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