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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perekonomian global merupakaan suatu kegiatan ekonomi dan perdagang, 

dimana Negara-negara di dunia bergabung menjadi satu kekuatan pasar yang 

semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batasan territorial Negara. 

Globalisasi perekonomian mengharuskan untuk penghapusan batasan dan 

hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. 

Bagi suatu Negara, suatu perekonomian global atau lebih tepatnya 

perdagangan internasional dapat membantu Negara-negara untuk mempercepat 

perkembangannya khususnya yaitu melalui kegiatan ekspor. Semakin besar nilai 

ekspor suatu Negara berarti semakin baik pula pendapatan yang dihasilkan 

Negara tersebut. Hal ini dibuktikan dalam rumus pendapatan nasional dimana 

fungsi Y = C + I + G + ( x - m ), maka semakin besar pemasukan nilai ekspor 

dibanding nilai impor maka semakin besar pula pemasukan suatu Negara. 

Dalam perdagangan internasional, setidaknya ekspor mempunyai bebrapa 

keuntungan bagi Negara diantaranya meningkatkan cadangan devisa, perluasan 

lapangan kerja sebagai promosi pengenalan produk dalam negeri ke luar negeri 

dan banyak lagi manfaat perdangangan internasional lainnya. 

Indonesia merupakan Negara yang sudah lama telah melakukan 

perdagangan internasional. Peningkatan ekspor baik jumlah maupun jenis barang 

atau jasa selalu diupayakan dan digalakkan dengan berbagai strategi di antaranya 
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adalah pengembangan ekspor, terutama ekspor non migas, baik barang maupun 

jasa. Tujuan pengembangan ekspor ini adalah mendukung upaya peningkatan 

daya saing global Indonesia serta meningkatkan peranan ekspor dalam memacu 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Pada era perdagangan bebas, persaingan global semakin ketat memkasa 

Indonesia harus kompetitif untuk mempertahankan ekonomi. Ricardo dalam 

Jhingan (1993), menyatakan salah satu cara untuk mempertahankan pertumbuhan 

ekonomi suatau Negara dengan meningkatkan pembangunan pada sektor primer 

yaitu (pertanian). 

Arah pembangunan Sub sektor Perkebunan seperti yang ditetapkan oleh 

Direktorat Jendral Bina Produksi Perkebunan, adalah mewujudkan perkebunan 

yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi untuk kemakmuran rakyat secara 

berkeadilan dan berkesinambungan. Program pembangunan perkebunan yaitu 

melaksanakan pengembangan Agribisnis yang berbasis komoditas dan 

memantapkan ketahanan pangan. Salah satu langka yang ditempuh adalah 

meningkatkan produksi untuk mempertangguh daya saing, guna menghadapi 

perdangan bebas. 

Pala merupakan komoditas perkebunan yang diharapkan mampu 

meningkatkan nilai ekspor. Tanaman rempah asli Maluku ini dan telah 

diperdagangkan dan dibudidayakan secara turun temurun dalam bentuk 

perkebunan rakyat di sebagian besar kepulauan Maluku. Pala Indonesia memiliki 

nilai tinggi di pasar dunia karena aromanya yang khas dan rendemen minyaknya 

tinggi. Minyak pala merupakan salah satu minyak atsiri yang konsumsinya cukup 
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tinggi di pasar internasional. Minyak pala dikenal dengan nama oleum myristicae, 

oleum myrist atau minyak miristica. Minyak ini mudah menguap dan didapat dari 

hasil distilasi uap (penyulingan) biji pala dan fuli. Minyak pala merupakan 

komoditas ekspor yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi dan 

pendapatan. 

Indonesia memiliki sumber daya genetik pala yang besar dengan pusat 

keragaman tanaman yang berada di kepulauan Maluku. Keragaman tanaman 

tertinggi ditemukan di pulau Banda, Siau, dan Papua. Sebagai pusat keragaman 

genetik maka tanaman pala di Indonesia ini perlu di kelola, dikembangkan dan 

dimanfaatkan secara optimal untuk pertumbuhan dan sumber pendapatan. Ada 

enam jenis pala di Indonesia yaitu Myristica Fragrans, M. argentea, M. fattua, 

M.specioga, M. sucedona, M. malabarica, namun yang memilik nilai ekonomi 

tinggi adalah M. fragrans. 

Indonesia merupakan pemasok utama biji pala dan produk turunannya 

untuk pasar Amerika Serikat. Kekurangan kebutuhan di Negara tersebut dipasok 

oleh Granada dan Sri Lanka. Selain itu pala Indonesia juga di pasarkan ke Inggris 

dan Jerman. 

Pala Indonesia mempunyai keunggulan dipasaran dunia karena memiliki 

aroma yang khas dan memiliki rendemen minyak yang tinggi. Buah ini dikenal 

sebagai tanaman rempah yang memiliki nilai ekonomis dan multiguna. Setiap 

bagian tanaman, mulai dari daging, biji, hingga tempurung pala dapat 

dimanfaatkan untuk industry makanan, minuman maupun kosmetika. Tanaman 
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pala sebagai sebagai salah satu tanaman perkebunan yang dapat menghasilkan 

devisa yang cukup besar. 

Meskipun pala perupakan termasuk komoditi unggulan, namun usaha tani 

pala rakyat masih memiliki banyak kekurangan diantaranya petani pala belum 

menerapkan teknologi budidaya sesuai anjuran dan gangguan hama penyakit. 

Dengan kondisi yang seperti itu sangat disayangkan Karena buah pala sangat 

diminati oleh pasar internasional. 

 

 

  Sumber : FAO diolah 2016 

Gambar 1.1  

 Volume ekspor dan impor pala IndonesiaTahun 1980 sampai 2015 

 

Dapat diketahui pada gambar diatas bahwa tren perkembangan ekspor pala 

Indonesia selama kurun waktu 1980 hingga 2015 menunjukkan hal yang cukup 

postif, dapat dilihat selama periode jika di dinilai secara rata-rata perkembangan 

selama periode 1980 hingga 2015 tersebut, perkembangan ekspor pala 

berfluktuatif tetapi cenderung meningkat di setiap tahunnya. Hanya saja pada 

tahun 1982 hingga tahun 1990 perkembangan pala Indonesia cenderung menurun 

hingga menembus di angka 3.000 ton. 
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Dan setelah tahun 1990 perkembangan ekspor pala telah bangkit kembali 

dari keterpurukannya dan mulai menunjukkan hal yang sangat positif, yaitu pada 

tahun 1992 ekpor pala Indonesia meningkat  lebih dari 100 persen yang semula 

3.000 ton dan pada tahun 1992 naik hingga di angka 8.000 ton. Dan disitu awal 

dari kestabilan ekspor pala walaupun juga mengalami terjadinya fluktuatif hingga 

tahun 2015 ekpor pala Indonesia tembus diangka 17.000 ton. 

Hal tersebut merupakan peningkatan yang harus di apresisi dan disyukuri, 

akan tetapi jika di bandingkan dengan Negara-negara produsen atau eksportir 

pala lainnya Indonesia di katakana sangat rendah hal tersebut dikarenakan 

mengaju pada produktivitas pala Indonesia yang dimana luas lahan tanam pala 

Indonesia merupakan yang terluas di dunia, tetapi dari sisi produktivitas 

Indonesia sangat rendah dan masuk di peringkat 21 dunia untuk urusan 

produktivitas.  

Untuk itu sangat disayangkan apabila pala Indonesia ini tidak bisa di 

kembangkan baik itu dari sisi teknologi tanamnya hingga akses ekspornya. 

Karena komoditas pala ini merupakan komoditas yang sangat menjanjikan buat 

perkembangan ekspor Indonesia khususnya di bidang primer atau pertania. Dan 

imbasnya akan dapat membantu meningkatkan devisa Negara. 
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 Sumber : FAO diolah 2018 

Gambar 1.2 

 Nilai Ekspor, Nilai Impor dan Neraca Perdagangan Pala Indonesia, 2011-

2015 

 

Dapat dilihat bahwa nilai ekspor Pala Indonesia dalam lima tahun terakhir 

mulai dari tahun 2011 gingga tahun 2015 menunjukkan tren yang menurun akan 

tetapi pada tahun 2011 hingga 2012 nilai ekspor Pala Indonesia mengalami 

kenaikan dan mengalami surplus dari US$ 135.933 Juta hingga US$ 140.018 

Juta. Dan untuk tiga tahun terakhir nilai ekspor Pala Indonesia terus mengalami 

penurunan hingga mencapai angka US$ 100.141 Juta pada tahun 2015. 

Hal tersebut merupakan kondisi yang terbalik jika melihat pada volume 

ekpor. Pada kurun waktu 5 tahun terakhir yakni tahun 2011 hingga tahun 2015 

pada nilai ekpor pala menunjukkan tren yang penurunan sedangkan dalam 

volume ekpor pala dalam kurun waktu yang sama yaitu 2011 hingga 2015 

menunjukkan tren yang meningkat. Dan hal tersebut membuat ketidak 

singkronan atau tidak berjalan searah antara volume ekspor pala dengan nilai 

ekspor pala. 
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Seiring berjalannya waktu terjadi kontadiksi pada komoditi ini, sehingga 

dirasa perlu untuk melakukan penelitian komoditi ekpor pala ini lebih mendalam. 

Dengan melihat arti pentingnya sektor pertanian tersebut dalam peningkatan 

devisa Negara diharapkan kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah baik itu 

berupa kebijakan fiska, kebijakan moneter dan kebijakan perdangangan tidak 

mengabaikan kebijakan pertanian. Dalam arti kebijakan-kebijakan pemerintah 

tidak mengesampingkan kebijakan sektor pertanian khususnya pada komoditi 

pala. 

Maka berdasarkan latar belakang tersebut muncul keinginan penulis untuk 

meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ekspor komoditi pala ini 

dengan judul penelitian “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekpor 

Pala Indonesia”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Ekspor merupakan salah satu jendela untuk menunjukkan keunggulan 

komparatifnya di banding dengan Negara lainnya. demikian pula dengan Pala 

yang merupakan produk komoditi asli dari Indonesia. 

 Berdasarkan uraian diatas menunjukkan potensi Pala Indonesia 

mempunyai prospek yang bagus di pasar internasional karena Pala itu sendiri 

merupakan tanaman atau rempah-rempah khas Indonesia tepatnya di Maluku, dan 

mempunyai kelebihan aroma dan rendemen minyak yang tinggi. Hal tersebut 

sangatlah menjajikan untuk pengembangan ekspor Pala di pasar Internasional. 

 Oleh karena itu, dari fakta-fakta deskripsi di atas, penulis merumuskan 

dalam rumusan masalah sebagai berikut :  

Apakah nilai tukar dan produksi Pala berpengaruh  terhadap nilai ekspor Pala 

Indonesia tahun 1980 sampai 2015 ? 

C. Batasan Masalah 

 Dalam ekspor Pala di Indonesia mempunyai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi nilai ekspor tersebut yaitu pada Nilai tukar terhadap Dollar dan 

Produksi Pala. 

D. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan alur rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

yaitu Melakukan analisis hubungan variabel antara nilai tukar dan Produksi Pala 

berpengaruh  terhadap nilai ekspor Pala Indonesia tahun 1980 sampai 2015. 
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E  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkaan bisa menjadi informasi dan refrensi bagi 

mahasiswa maupun instansi-instansi terkait khusunya departemen pertanian 

sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan tata niaga maupun 

kebijakan lainnya dan mengembangkan komoditas asli Indonesia ini. 

Hasil penelitian ini juga bisa dijadikan bahan rujukan bagi penilitian 

selanjutnya yang berkenaan dengan judul penelitian ini sehingga bisa 

meningkatkan daya guna penilitian ini. 

 


