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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini setiap negara melakukan perdagangan 

internasional. Salah satu kegiatan perdagangan internasional yang sangat penting bagi 

keberlangsungan suatu negara dan diyakini merupakan lokomotif penggerak dalam 

pertumbuhan ekonomi  adalah ekspor, karena dapat menghasilkan keuntungan berupa  

devisa bagi negara. Oleh karena itu, kegiatan ekspor harus terus ditingkatkan karena 

suatu negara tanpa adanya jalinan kerjasama dengan negara lain akan sulit untuk 

memenuhi kebutuhannya sendiri.    

Sebagai negara agraris yang mempunyai tanah yang subur dan luas hendaknya 

pemerintah Indonesia lebih memperhatikan sektor pertanian dalam melaksanakan 

pembangunan disamping industrialisasi sehingga keduanya dapat berjalan beriringan. 

Menurut hasil penelitian Hidayat Amir (2004), menunjukkan bahwa ekspor pertanian 

dan ekspor non-pertanian sama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap 

pendapatan nasional, dan ekspor pertanian memiliki dampak yang lebih besar. Oleh 

karena itu, dengan berhasilnya pembangunan di sektor  pertanian diharapkan mampu 

mengatasi dua masalah sekaligus yaitu kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. 

Tanaman perkebunan merupakan pendukung utama sektor pertanian dalam 

menghasilkan devisa bagi negara. Ekspor komoditi pertanian Indonesia yang utama 

adalah hasil-hasil perkebunan. Hasil – hasil perkebunan yang selama ini telah 
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menjadi komoditi ekspor konvensional terdiri atas kelapa sawit, karet, teh, kopi dan 

tembakau. Tanaman karet (bevea brasiliensis) merupakan salah satu komoditas 

ekspor andalan. Indonesia bahkan pernah menjadi produsen karet alam nomor satu di 

dunia. Sebagian besar tanaman ini diusahakan oleh rakyat. Kedudukan Indonesia 

sebagai produsen karet alam dunia kini telah digeser oleh Malaysia dan Thailand, 

akibat luas areal yang kita miliki tidak diiringi dengan produksi besar dan mutu yang 

baik. (Dumairy 1999: 215) 

Ekspor karet alam dunia sampai saat ini masih di dominasi oleh tiga negara, 

yaitu Thailand, Indonesia dan Malaysia. Produk ekspor karet alam Indonesia yang 

diekspor terutama terdiri atas karet olahan berupa smoke sheet, SIR (Standart 

Indonesian Rubber) 10 dan SIR (Standart Indonesian Rubber) 20. Ada tujuh negara 

yang menjadi tujuan utama ekspor smoke sheet Indonesia, yaitu Amerika Serikat, 

China, Jepang, Federasi Rusia, Jerman, Singapura dan Belgia. Sedangkan  Ekspor 

SIR 10 Indonesia sebagian besar ditujukan ke tujuh negara, yaitu Amerika Serikat, 

Luxemburg, China, Belgia, Brazil, Jerman dan Singapura.  Sementara  Ekspor SIR 20 

Indonesia sebagian besar ditujukan ke tujuh negara, yaitu Amerika Serikat, Jepang, 

China, Singapura, Korea Selatan, Jerman dan Kanada  (A Husni Malian,144 : 2004) 
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Tabel 1.1 
Volume Dan Nilai Ekspor Karet Indonesia 2005.1-2010.4. 

 

Tahun 
Ekspor Pertumbuhan 

Volume 
(ribu ton) 

Nilai 
(ribu US $) 

Volume 
(%) 

Nilai 
(%) 

2005 1.953 2.461.684 - - 
2006 2.288 4.270.996 17,1 73,5 
2007 2.403 4.870.304 5,1 14,1 
2008 2.280 6.002.586 -5,1 23,2 
2009 1.966 3.168.573 -1,3 -47,2 
2010 2.359 7.306.143 19.9 130,6 

Sumber data : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai data diolah. 

Karet merupakan komoditi yang paling diandalkan di sektor agribisnis. Volume  

dan nilai ekspor karet Indonesia selama tahun 2005.1-2010.4 menunjukkan 

perkembangan yang fluktuatif, dimana peningkatan terjadi pada tahun 2005-2007. 

Sedangkan memasuki tahun 2008-2009 negatif pertumbuhannya berkaitan dengan 

adanya krisis di Amerika Serikat, dimana negara tersebut merupakan salah satu  

negara pengimpor karet terbesar dari Indonesia. Selain itu faktor penyebab lainnya 

diduga diakibatkan dari kondisi harga internasional, perubahan nilai tukar, serta 

gejolak inflasi. Namun pada tahun 2010 terjadi kenaikan atau perbaikan kondisi 

ekspor karet baik dari segi volume maupun nilai ekspornya. ( lihat tabel 1.1 )    

 Fluktuasi perkembangan ekspor karet di Indonesia banyak dipengaruhi 

kondisi internal dan eksternal negara. Kondisi  internal negara meliputi PDB, nilai 

tukar, serta gejolak inflasi. Sementara kondisi eksternal meliputi krisis yang terjadi di 

negara pengimpor karet terutama Amerika Serikat. 
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Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Karet Di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui dan menganalisis : 

1. Seberapa besar pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Nilai Tukar, 

dan Inflasi serta besarnya ekspor pada kuartal sebelumnya terhadap besarnya 

Ekspor Karet di Indonesia tahun  2005.1-2010.4? 

C. Batasan Masalah  

Fokus dan batasan penelitian perihal ekspor karet di Indonesia antara lain : 

1. Besaran ekspor karet yang digunakan merupakan ekspor karet secara 

keseluruhan  meliputi ekspor karet mentah, sintesis dan pugaran. Kurun 

waktu yang digunakan adalah dari tahun 2005-2010 data kuartalan. 

2. Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap variabilitas ekspor 

karet di Indonesia yaitu antara lain Produk Domestik Bruto (PDB), Nilai 

Tukar,  Inflasi serta ekspor pada kuartal sebelumnya. Faktor –faktor yang 

lain dianggap tetap ( cateris paribus ). 

3. Kurs nominal dinyatakan dalam direct term yaitu nilai mata uang rupiah 

per nilai mata uang dollar (Rp/$).  Jika ada kenaikan kurs berarti terjadi 

depresiasi mata uang rupiah terhadap dollar dan sebaliknya jika ada 

penurunan kurs berarti terjadi apresiasi mata uang rupiah terhadap dollar. 

4. Satuan nilai ekspor yang digunakan adalah dollar ($) dan Produk 

Domestik Bruto (PDB) berdasarkan harga konstan 2000.  
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D. Tujuan dan Manfaat  

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui : 

1. Seberapa besar pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Nilai Tukar dan 

Inflasi serta besarnya ekspor pada kuartal sebelumnya terhadap besarnya ekspor 

komoditi karet di Indonesia tahun  2005.1-2010.4 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Diharapkan dapat memberikan masukan serta informasi yang bermanfaat 

terutama tentang ekspor karet. 

2. Diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi terhadap 

perkembangan industri karet. 

3. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian dimasa yang akan datang. 


