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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Dewasa ini, upaya penguatan ekonomi rakyat, dalam industrialisasi pertanian 

merupakan syarat utama. Industrialisasi menjamin iklim makro kondusif bagi 

pengembangan ekonomi rakyat secara riil, maka diperlukan syarat yang cukup 

berupa pengembangan organisasi bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah 

yang tercipta pada setiap rantai ekonomi dalam industrialisasi pertanian (Saragih, 

2001). 

Menurut Febriyanti SA (2008), sektor pertanian merupakan sektor yang 

memegang pernanan penting bagi perekonomian nasional. Dan subsektor 

perkebunan merupakan subsektor yang memiliki kontribusi devisa tertinggi dalam 

sektor pertanian. Selain sebagai kontributor devisa, subsektor perkebunan 

mempunyai peranan sebagai penyerap tenaga kerja dan berkontribusi bagi produk 

domestik bruto. 

Tabel 1 Ekspor, Impor, dan Neraca Subsektor Pertanian, Januari-Desember  
2014 

 
No 

 
Sub Sektor 

Ekspor Impor Neraca 
Volume 
(Ton) 

Nilai 
(USD 000) 

Volume 
(Ton) 

Nilai 
(USD 000) 

Volume 
(Ton) 

Nilai 
(USD 000) 

1 Tanaman 
Pangan 

367.690 206.147 18.169.821 7.658.856 -17.802.131 -7.452.681 

2 Hortikultura 433.342 512.190 1.646.485 1.632.166 -1.213.143 -1.119.975 

3 Perkebunan 35.027.211 29.721.915 1.232.500 2.777.185 33.794.711 26.944.729 

4 Peternakan 235.200 587.663 1.485.131 3.799.884 -1.249.930 -3.212.221 

TOTAL 36.063.443 31.027.942 22.533.937 15.868.091 13.529.506 15.159.851 

Sumber: Pusdatin (2015) 
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Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat, neraca perdagangan komoditas pertanian 

selama bulan Januari - Desember 2014 mengalami surplus sebesar USD 15,16 

milyar. Seluruh surplus neraca perdagangan komoditas pertanian diperoleh dari 

sumbangan sub sektor perkebunan sebesar USD 26,94 milyar, sementara sub sektor 

lainnya mengalami defisit. Sub sektor tanaman  pangan mengalami defisit sebesar 

USD 7,45 milyar, sub sektor hortikultura sebesar USD 1,12 milyar, dan sub sektor 

peternakan sebesar USD 3,21 milyar. Disimpulkan bahwa, dari sektor pertanian 

hanya subsektor perkebunan saja yang mengalami surplus dan subsektor lainnya 

mengalami defisit. Sehingga subsektor perkebunan merupakan subsektor yang 

sangat penting dalam kontributor ekspor sektor pertanian dan mempunyai peranan 

yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. 

Menurut Yuzi Zakariyah (2012) Teh merupakan salah satu komoditas 

perkebunan unggulan Indonesia yang diekspor ke pasar internasional. Teh adalah 

salah satu minuman favorit di dunia yang permintaannya tinggi, selain itu 

pengetahuan tentang khasiat mengkonsumsi teh menjadikan teh merupakan 

komoditas andalan ekspor bagi Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara 

eksportir teh terbesar keenam di dunia. Indonesia sendiri mempunyai banyak faktor 

yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas diantaranya adalah memiliki 

sumberdaya lahan yang cocok dengan syarat tumbuh teh dan memiliki luas lahan 

perkebunan teh yang sangat luas serta tenaga kerja perkebunan yang melimpah. 

Namun fakta yang ada saat ini mengupas bahwa terjadi penurunan Harga Domestik 

tanam teh yang terus berkurang dari tahun ke tahun. 
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Tabel 2 Negara Eksportir Teh Terbesar di Dunia, 2008-2012 
No  

Negara 
Ekspor (Ton) Rata-rata 

(Ton) 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Kenya 396.641 331.594 417.661 306.678 234.181 337.351 
2 China 302.020 307.434 307.777 327.650 319.357 312.848 
3 Sri Lanka 318.329 288.528 312.908 321.074 318.847 311.847 
4 India 203.207 203.863 234.560 322.548 225.082 237.852 
5 Vietnam 104.700 133.000 136.515 133.900 146.708 130.965 
6 Indonesia 96.210 92.304 87.101 75.450 70.071 84.227 
7 Lainnya 789.715 772.938 834.017 823.640 811.735 806.409 
 Dunia 2.210.822 2.129.661 2.330.539 2.310.940 2.125.530 2.221.498 

 Sumber: Pusdatin (2015)  

Pada Tabel  2 dapat dilihat bahwa terdapat dua negara eksportir teh terbesar 

di dunia yang memberikan kontribusi sebesar 29,27 persen terhadap total ekspor 

teh di dunia, yaitu Kenya dan China. Kenya berada di posisi pertama negara 

eksportir teh terbesar di dunia dengan rata-rata kontribusi sebesar 15,19 persen dari 

total ekspor teh dunia. Rata-rata ekspor teh dari Kenya mencapai 337,35 ribu ton 

per tahun. Peringkat kedua ditempati oleh China yang memberikan kontribusi 

sebesar 14,08 persen dengan rata-rata ekspor 312,85 ribu ton per tahun. Sri Lanka 

dan India berada di peringkat ketiga dan keempat dengan kontribusi masingmasing 

sebesar 14,04 persen dan 10,71 persen dari total ekspor teh dunia Sedangkan 

Indonesia berada pada posisi ke enam dengan kontribusi sebesar 4,59 persen 

dengan rata-rata ekspor 90 ribu ton per tahun. Indonesia sebagai eksportir terbesar 

keenam teh di dunia dalam meningkatkan ekspor, sebaiknya mempertimbangkan 

potensi ekonomi dan non ekonomi.  
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Dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa ekspor teh Indonesia semakin menurun dari 

tahun ke tahun yaitu pada tahun 2008 ekspor teh Indonesia sebesar 96.210 ton dan 

harus turun yaitu pada tahun 2012 hanya sebesar 70.071 ton. Hal ini menyebabkan 

pangsa ekspor teh indonesia menurun sementara produk teh impor semakin banyak 

memasuki pasar domestik dan berdampak  pada penururnan devisa negara, maka 

perlu dilakukan suatu kajian untuk mengetahui trend ekspor teh Indonesia apakah 

mengalami fluktuasi yang cenderung naik atau turun dan mencari faktor-faktor apa 

saja yang dapat mempengaruhi ekspor teh Indonesia. sehingga dapat 

menyimpulkan problematika ekspor teh Indonesia dan merumuskan strategi-

strategi dalam peningkatan ekspor teh Indonesia di tahun-tahun berikutnya. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Kondisi topografi alam indonesia sangat baik untuk pengembangan sektor 

pertanian karena kondisi alam yang mendukung dan juga area lahan pertanian yang 

melimpah dan sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani. Dan penyumbang 

sektor pertanian tertinggi di Indonesia yaitu pada subsektor perkebunan. Oleh 

karena itu perlu menetapkan komoditi unggulan nasional sebagai pembangunan 

pertanian dimasa mendatang. Pengembangan komoditi ini bertujuan untuk 

meningkatkan produktivitas pada subsektor perkebunan sehingga devisa negara 

dan pasar ekspor juga mengalami peningkatan. Dan teh merupakan salah satu 

komoditi unggulan nasional yang mempunyai prospek yang unggul. 
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Tabel 3 Perkembangan Harga Domestik dan Produksi Perkebunan Besar Teh 
Indonesia menurut Status Pengusahaan (Ha) 2006-2015 

Tahun Harga Domestik (Ha) Produksi (Ton) 
PBN PBS Jumlah PBN PBS Jumlah 

2006 40.130 38.270 78.400 77.050 38.386 115.436 
2007 41.688 35.848 77.536 81.250 35.250 116.500 
2008 38.946 28.227 67.173 78.354 37-024 115.378 
2009 38.706 28.224 66.930 71.565 35.785 107.350 
2010 38.295 28.037 66.332 68.017 32.048 100.065 
2011 37.640 28.835 66.475 61.110 33.986 95.096 
2012 37.202 28.148 65.350 57.146 34.526 91.672 
2013 37.672 28.731 66.403 55.715 38.404 94.119 
2014 37.398 28.143 65.541 65.343 38.170 103.513 
2015 33.124 28.219 61.343 46.591 36.551 83.143 

Sumber: BPS (2016) 

 Pada Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa Harga Domestik perkebunan 

besar teh Indonesia menurut status pengusahaan pada tahun 2006 hingga tahun 

2015 terus menurun setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2006 Harga Domestik 

perkebunan besar teh sebesar 78.400 Ha dan pada tahun 2015 sebesar 61.343 Ha. 

Pada kurun waktu 10 tahun dapat dilihat bahwa penurunan areal perkebunan besar 

teh sebesar 21,76 persen. Penurunan areal lahan perkebunan teh sangat signifkan 

hal ini berdampak langsung pada produksi teh Indonesia yang juga mengalami 

penurunan, dimana selama tahun 2006 hingga tahun 2015 terjadi penurunan dari 

115.436 ton menjadi 83.143 ton yaitu mengalami penurunan sebesar 27,97 persen. 

Hal ini juga dapat mempengaruhi subsistem pemasaran teh Indonesia.  

 Dewasa ini pasar teh indonesia cenderung terus menurun dan 

mengakibatkan penurunan ekspor teh Indonesia. Penurunan ekspor teh Indonesia 

disebabkan oleh banyak faktor, oleh karena itu penting untuk mengetahui trend 

ekspor teh Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ekspor 
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teh Indonesia. Faktor-faktor yang diduga diantaranya adalah volume produksi teh 

Indonesia, Harga Domestik, harga ekspor, dan nilai tukar rupiah terhadap dollar. 

Berdasarkan penjelasan diatas, timbul permasalahan yang akan dikaji yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana trend ekspor teh Indonesia?  

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor teh Indonesia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas maka tujuan penelitian adalah: 

1. Menganalisis trend ekspor teh Indonesia. 

2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ekspor teh 

Indonesia.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi penulis, dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai 

permasalahan yang telah diuraikan. Serta dapat meningkatkan kemampuan 

penulis dalam membuat sebuah naskah ilmiah. 

2. Bagi instansi atau perusahaan, penelitian ini dapat bermanfaat dalam 

pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam hal ekspor teh Indonesia 

terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor teh Indonesia. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan 

rujukan dan pembanding. 
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1.5. Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Agar tidak menimbulkan pembiasan dalam memahami permasalahan, maka 

peneliti membuat Batasan istilah sebagai bahan acuan yaitu sebagai berikut : 

1. Teh berdasarkan varietasnya, teh terbagi menjadi varietas Sinesis dan varietas 

Assamica. Indonesia umumnya membudidayakan teh varietas Assamica. 

2. Trend adalah kecenderungan  

3. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke 

negara lain. Volume ekspor teh Indonesia diukur dalam satuan ton (ton). 

4. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna 

suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Volume produksi teh Indonesia 

diukur dalam satuan ton (ton). 

5. Analisis trend adalah suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk 

melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. 

6. Analisis regresi linear adalah suatu metode Untuk mengukur besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi 

variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. 

7. Perdagangan international adalah perdagangan yang dilakukan antar negara 

yang didasarkan pada keunggulan absolute. Harga ekspor diukur dalam 

satuan Rupiah (Rp) 

8. Produk domestik bruto adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang 

diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Harga domestik diukur 

dalam satuan Rupiah (Rp) 
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9. Teori penawaran adalah jumlah suatu komoditi yang akan atau ingin dijual 

oleh perusahaan. 

10. Nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau 

nilai dari suatu mata uang terhadap nilai mata uang lainnya. Nilai tukar 

Rupiah terhadap Dollar Amerika diukur dalam satuan Rupiah (Rp). 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi 

pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka kiranya perlu dibuat suatu ruang 

lingkup penelitian yaitu : 

1. Ruang lingkup penelitian ditinjau dari ekspor teh Indonesia pada tahun 2006-

2015.  

2. Penelitian ini akan membahas analisis trend dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi ekspor teh Indonesia pada tahun 2006-2015 (Y) yaitu dengan 

variabel bebas yang diduga adalah  volume produksi (X1), Harga Domestik 

(X2), harga ekspor (X3), dan nilai tukar rupiah terhadap dollar (X4). 
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