
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perdagangan internasional adalah kegiatan untuk memperdagangkan 

berbagai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara 

untuk dapat dijual keluar negeri serta mendatangkan barang dan jasa dari 

luar negeri untuk kemudian didatangkan ke negera tersebut dengan tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan untuk menjual barang 

keluar negeri dinamakan dinamakan ekspor, sedangkan kegiatan untuk 

mendatangkan barang dari luar negeri dinamakan impor. Apabila ekspor 

lebih besar dari pada impor maka akan menyebabkan surplus pada neraca 

perdagangan, tetapi apabila impor lebih besar dari pada ekspor maka akan 

menyebabkan defisit pada neraca perdagangan (Archibald, 2011:1). 

Kondisi sumber daya yang terbatas tidak lagi menjadi penghalang 

untuk terpenuhinya kebutuhan suatu negara dengan adanya pertukaran dan 

perdagangan. Aktivitas ekspor dalam perdagangan internasional dapat 

menguntungkan bagi pemerintah, pemerintah memperoleh pendapatan 

berupa devisa.Semakin banyaknya aktivitas ekspor maka semakin besar 

devisa yang akan negara peroleh. Barang- barang yang diekspor berupa 

minyak bumi dan gas alam (migas) dan barang non minyak bumi dan gas 

alam. Ikatan terhadap ekspor dan pertumbuhan ekonomi sangat tidak bisa 

dipisahkan dalam waktu belakangan ini sudah menjadi perhatian berbgai 

kalangan. 
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Indonesia aktif pada kegiatan ekspor di bermacam sektor yang ada 

pada perdagangan internasional. Sesuai pada kelebihan komperatif yang di 

punya Indonesia. Kegiatan perdagangan internasional di Indonesia di 

support dengan luasnya lahan yang ada di Indonesia sehingga memiliki 

tempat. Komoditas sektor perkebunan di Indonesia menjadi komoditas 

yang sering digunakan dalam ekspor. Beragam komoditas unggulan sektor 

perkebunan selaku salah satu andalan komperatif yang dimiliki oleh 

Indonesia yang juga didukung oleh luasnya lahan-lahan subur yang bagus 

untuk perkebunan. Perdagangan internasional memiliki beberapa 

komoditas ekspor yang menjdi primadona dai Indonesia yaitu dari sektor 

perkebunan.  

Melihat semakin bertambahnya luas areal perkebunan menjadi 

gambaran bahwa besarnya permintaan baik dalam negeri maupun luar 

negeri. Diambil dari situs resmi kementrian perdagangan republik 

Indonesia, selain kelapa dan karet alam komoditas karet termasuk kedalam 

10 komoditas yang di prioritaskan ekspor dari sektor perkebunan. 

Budidaya komoditi karet menyebar di sebagian besar provinsi 

(24 provinsi) di Indonesia. Berdasarkan data produksi karet di 

Indonesia rata-rata tahun 2018 terdapat 6 (enam) provinsi sentra 

produksi yang mempunyai kontribusi kumulatif hingga mencapai 

75,75%, yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, 

Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sumatera Selatan 

memberikan kontribusi terbesar yaitu 23,22 % terhadap total produksi 

Indonesia atau sebesar 702.610 ton. Peringkat kedua  adalah Sumatera 
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Utara sebesar 458.262 ton (15,14 %), diikuti Riau 360.042 ton (11,90 

%), Jambi 295.837 ton (9,76%), Kalimantan Barat 262.816 ton 

(8,68%), Kalimantan Tengah 212.792 ton (7,03 %), sementara sisanya 

sebesar 733.784 ton (24,25%) berasal dari provinsi lainnya. 

\ 

Gambar 1.1 Provinsi Sentra Produksi Karet 2018 

             Sumber : Outlook Karet 2018, Kementerian Pertanian, 2018 

Karet alam di Indonesia merupakan salah satu komoditi penting 

perkebunan yang merupakan sumber pendapatan devisa, kesempatan kerja 

dan pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar 

perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumberdaya hayati. 

Hal ini ditunjukkan oleh jumlah petani yang terlibat dalam usaha karet 

alam yang mencakup 1,91 juta kepala keluarga, sehingga banyak 

penduduk menggantungkan hidup dari tanaman ini. Karet termasuk salah 

satu komoditi non migas yang tumbuh baik di Indonesia yang selain 

dipandang sebagai sumber penting dari kesempatan kerja bagi 

pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, juga merupakan komoditi yang 

menyumbangkan devisa cukup besar. 
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 Karet alam merupakan salah satu komoditi industri hasil 

tanaman tropis yang prospektif. Komoditas karet alam memiliki 

berbagai macam kegunaan terutama sebagai bahan baku berbagai 

produk industri. Industri otomotif khususnya sektor industri 

pembuatan ban merupakan produk yang berbahan baku karet alam 

paling tinggi yakni berkisar 75 persen dan sisanya untuk produksi 

produk lainnya seperti benang karet, bahan jadi karet untuk industri 

otomotif, industri alas kaki, industri mobil, industri pesawat, 

kebutuhan kesehatan, property/bangunan dan farmasi (Zuhra, 2006). 

Agribisnis Indonesia masih menghadapi berbagai masalah kompleks. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa produktivitas kebun karet 

masih kalah dengan negara pesaing yaitu Thailand, Vietnam dan 

Kambodja, bahkan Malaysia. 

Ada dua tipe karet yang dikenal luas, karet alam dan karet 

sintetis. Karet alam dibuat dari getah (lateks) dari pohon karet, 

sementara tipe sintetis dibuat dari minyak mentah. Kedua tipe ini dapat 

saling menggantikan dan karenanya mempengaruhi permintaan 

masing-masing komoditi; ketika harga minyak mentah naik, 

permintaan untuk karet alam akan meningkat. Namun ketika gangguan 

suplai karet alam membuat harganya naik, maka pasar cenderung 

beralih ke karet sintetis. Bagian ini mendiskusikan sektor karet alam 

Indonesia. Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir karet 

alam terbesar di dunia. 
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Berdasarkan data negara produsen karet terbesar dunia tahun 2009-

2018, Thailand merupakan negara dengan produksi karet tertinggi 

Produksi karet alam negeri gajah putih tersebut mencapai 3.393.800  ton 

dimana kontribusinya mencapai 37%, dan Indonesia merupakan negara 

dengan produksi karet tertinggi kedua yakni 2.982.000 ton dimana 

kontribusi terhadap produksi karet yaitu 33%, dan di urutan ketiga yaitu 

negara Malaysia yakni  996.200 ton dimana kontribusinya terhadap 

produksi karet yaitu 11%, dan di urutan ke empat yaitu India yakni 

892.700 ton dengan kontribusi yaitu 10% dan yang terakhir yaitu negara 

Vietnam yakni 811.600 ton dengan kontibusi yakni 9%. 

 

Gambar 1.2 Negara Produsen Karet Terbesar Dunia 2009-2018 

Sumber : Kementerian Perindustrian, 2018 

 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekspor karet alam 

Indonesia ke negara mitra dagang utama. Selain diakibatkan karena 

adanya perubahan pendapatan luar negeri (Gross Domestic Product/GDP) 

negara mitra dagang utama, nilai tukar negara mitra dagang utama juga 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ekspor karet alam 

lndonesia.  

Thailand 
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Tabel 1.1 Kontribusi Ekspor Karet Alam Indonesi Terhadap Total Ekspor                

Tahun 2013- 2018 (dalam %) 

Tahun       Ekspor        Ekspor    Ekspor      Ekspor      Ekspor   Ekspor 

                  Karet/Total       ke            ke              ke               ke            ke 

                   Ekspor         AS        Singapura   Jerman    Korea     Kanada                                                   

2013             0,70            0,19           0,12          0,05           0,03          0,10 

2014             0,65            0,18           0,11          0,04           0,03          0,09 

2015             0,53            0,10           0,07          0,03           0,03          0,12 

2016             0,49            0,11           0,07          0,02           0,02          0,09 

2017             0,44            0,10           0,07          0,02           0,02          0,07 

2018             0,41            0,10           0,06          0,01           0,02          0,07 

Sumber: Gapkindo 2018 dan BPS 2018 

Berdasarkan Tabel 1.1 kontribusi ekspor karet alam lndonesia terhadap total 

ekspor tahun 2013-2018 terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,70 

persen dan kontribusi ekspor karet alam Indonesia terhadap total ekspor tahun 

2013-2018  terkecil terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,41 persen. Kontribusi 

ekspor karet alam lndonesia ke Negara Korea tahun 2013-2018. 

Jika dilihat dari segi kualitas, getah karet Indonesia tidak kalah dengan 

getah karet terbaik dunia, dengan syarat apabila dilakukan peningkatan mutu 

produksi dengan baik. Karet Indonesia dapat mencapai ketahanan yang setara 

dengan getah karet negara pesaingnya, yakni Thailand dan Tiongkok.  Kadar air 

rendah menjadi salah satu kelebihan getah karet Indonesia. Berdasarkan 

keunggulan tersebut peluang biji karet Indonesia cukup terbuka lebar baik 

ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Perkembangan ekspor karet Indonesia 

saat ini masih didominasi oleh produk primer. 

Tabel 1.2 Nilai Ekspor Karet Indonesia (US$) Tahun 2015-2018 

Komoditi 2015 2016 2017 2018 

Karet 6.145.021.000 7.478.346.000 4.693.934.000 9.234.288.630 

Sumber : Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2017  

 

Berdasarkan Tabel 1.2 ,Peningkatan mutu produk  sangat diperlukan untuk 

dapat meningkatkan volume ekspor karet dari berbagai bentuk, tidak hanya getah 
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karet  mentah saja. Sebagai bagian dari 10 komoditas utama ekspor, ekspor karet 

Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. 

Peningkatan ekspor karet Indonesia selalu mengalami peningkatan dan trend 

positif. Meski begitu trend positif ekspor karet Indonesia masih dengan laju 

pertumbuhan yang relatif lambat. Hal ini ditengarai karena beberapa hal yang 

menjadi penyebabnya, yang paling utama adalah faktor kualitas karet Indonesia 

yang berkadar air lebih tinggi dari kualitas karet negara pesaing. Sehingga negara-

negara konsumen utama karet di dunia masih menimbang- nimbang dalam 

membeli karet Indonesia  melihat kualitas  yang sesuai dengan peruntukan bahan 

karet mentah tersebut akan dibuat apa di Negara masing- masing. Agribisnis 

Indonesia masih menghadapi banyak masalah kompleks. Indonesia mempunyai 

10 negara tujuan ekspor yakni Amerika, Singapura, Korea, Jerman,Kanada, 

Brazil, India, Jepang, Tiongkok, dan Belgia. Dan negara pengimpor karet alam 

Indonesia terbesar yakni Amerika, Singapura, Korea, Jerman dan Kanada.  

Produk Domestik Bruto (GDP) menjadi faktor yang berpengaruh terhadap 

aliran barang dan jasa antar negara. Produk Domestik Bruto merupakan nilai 

barang dan jasa suatu negara pada tahun tertentu atas faktor-faktor produksi 

masyarakat negara maupun milik penduduk masyarakat negara lain yang berada 

di negara tersebut. GDP dinilai berdasarkan harga tetap atau harga konstan dan 

harga berlaku atau harga pasar (Mankiw, 2007). Impor terjadi dikarnakan 

peningkatan pendapatan yang terjadi di dalam negeri sehingga daya beli 

masyarakat akan barang impor juga ikut meningkat (Sukirno, 2006). Apabila GDP 

negara pengimpor mengalami peningkatan maka kebutuhan masyarakat juga akan 

meningkat dan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam 
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negeri maka akan terjadi permintaan barang impor oleh negara lain. Selain Produk 

Domestik Bruto (GDP), nilai tukar disuatu negara terhadap mata uang asing juga 

menjadifaktor lain yang berpengaruh pada ekspor. Nilai tukar berpengaruh 

menentukan daya saing terhadap ekspor dan impor negara. 

Tabel 1.3 Nilai Tukar Rupiah terhadap (US$) 

Tahun 2009-2018 

Tahun 

 

Nilai Tukar 

 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

9353,00 

8946,00 

9023,00 

9622,00 

12128,00 

12378,00 

2015 13726,00 

2016 13369,00 

2017 13480,00 

2018 14409,00 

                               Sumber : Bank Indonesia, 2018 

Pada Tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar 

terbilang terdeperesiasi. Akan tetapi pada tahun 2010 nilai tukar mendapati apresiasi 

yaitu dari tahu sebelumnya 2009 yaitu sebesar Rp. 9353,00/ US$ menjadi Rp. 

8946,00/ US$ pada tahun 2011. Tahun berikutnya nilai tukar rupiah terus 

terdepresiasi sampai dengan tahun 2018 hingga mencapai Rp. 14409,00 /US$  

Pertumbuhn ekonomi global yang mengakibatkan turunnya permintaan negera 

tujuan ekspor utama berpengaruh kepada kinerja ekspor yang mengalami penurunan. 

Oleh karena itu nilai tukar rupiah terhadap dollar sangat berdampak dengan 

permintaan ekspor dari Indonesia, tergolong ekspor komoditas utama seperti karet. 

Kebutuhan dan kualitas karet yang baik bagi industri negara- negara di Eropa, 

Amerika dan Asia sendiri masih sangat besar, melihat industri pengolahan karet 

dengan beragam inovasi sangat meningkat di negara-negara terserbut. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian 

berikut: 

1. Bagaimana perkembangan ekspor karet alam Indonesia ke negara 

mitra dagang utama tahun 2009-2018? 

2. Bagaimana pengaruh GDP negara mitra dagang utama terhadap ekspor 

karet alam Indonesia tahun 2009-2018? 

3. Bagaimana pengaruh nilai tukar negara mitra dagang utama terhadap 

ekspor karet alam Indonesia tahun 2009-2018? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui perkembangan ekspor karet alam Indonesia ke negara 

mitra dagang utama tahun 2009-2018 

2. Menganalisis pengaruh GDP negara mitra dagang utama terhadap 

ekpor karet Indonesia tahun 2009-2018? 

3. Menganalisis pengaruh nilai tukar negara mitra dagang utama terhadap 

ekspor karet Indonesia tahun 2009-2018 

 

D. Batasan Masalah 

Menurut penelitian yang berjudul ”Pengaruh Gross Domestic Bruto (GDP) 

dan Nilai Tukar Negara Mitra Dagang Utama Terhadap Ekspor Karet 

Alam Indonesia” terdapat batasan yang haru di tetapkan oleh penulis tguna 

mendapatkan kesesuaian hasil yang diinginkan oleh penulis terhadap 

penelitian yang dilakukan kali ini seperti berikut: 
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1. Pertama, Negara yang digunakan merupakan Amerika, Singapura, 

Jerman, Korea, Kanada 

2. Kedua, Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh beberapa variabel 

yakni GDP dan Nilai Tukar mitra dagang utama terhadap ekspor karet 

Indonesia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Untuk Perusahaan Industri: 

Penelitian ini di harap bagi perushaan industri itu sendiri yaitu untuk 

mngetahui bagaimana pengaruh GDP dan Nilai Tukar negara mitra 

dagang utama terhadap Ekspor karet alam Indonesia. 

2. Bagi Pemerintah: 

Penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan dan pemahaman dari 

pengaruh Nilai Tukar, GDP terhadap Ekspor karet alam Indonesia. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan untuk melengkapi dan 

menambah ilmu pengetahuan terhadap penelitin ekonomi, terutama 

mengenai perdagangan ekspor karet Indonesia. 

 


