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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan di sektor perdagangan sangat penting dalam upaya 

mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan usaha, dan 

memperluas kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Sejalan dengan 

laju pertumbuhan dan perubahan struktural ekonomi nasional, maka penting 

pula peranan sektor perdagangan dengan cara memperlancar arus barang dan 

jasa dan mengusahakan dan menjaga tingkat harga menjadi relatif stabil. 

Pada dewasa ini suatu negara tidak dapat memenuhi send iri seluruh 

kebutuhannya tanpa kerja sama dengan negara lain. Adanya kemajuan 

teknologi yang sangat cepat dapat membantu mengatasi adanya kebutuhan 

tersebut. Di sisi lain semakin meningkatnya produksi barang-barang dan jasa-

jasa yang dibutuhkan tersebut memerlukan distribusi dan regulasi untuk 

ekspor atau impor. Barang-barang yang tidak dapat diperoleh di dalam negeri 

akan semakin meningkatkan perdagangan antar negara dengan cepat. 

Globalisasi dan liberalisasi perdagangan membuka pasar dunia bagi 

produk-produk, dan sebaliknya pasar domestik pun akan makin terbuka pula 

bagi produk-produk internasional. Pada pasar ekspor, kesempatan untuk 

memanfaatkan pasar dunia yang berkembang karena hilangnya hambatan 

perdagangan akan makin besar. Menurut perkiraan para pakar di lembaga-

lembaga multilateral, seperti IMF dan Bank Dunia, negara-negara industri 
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baru dan negara-negara berkembang akan menikmati peningkatan 

perdagangan lebih besar dibandingkan dengan negara-negara maju. Selain 

merupakan pasar bagi negara-negara industri, negara-negara industri baru dan 

negara-negara berkembang lainnya juga menjadi pasar yang makin potensial 

karena proses industrialisasi dan peningkatan daya beli rakyat. 

Perdagangan internasional dirasakan semakin sangat berarti bagi 

pembangunan di setiap negara di dunia. Setiap negara telah mengakui bahwa 

perdagangan internasional itu menguntungkan dan meningkatkan 

pembangunan nasional melalui proses peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Seperti yang dikemukakan oleh Haberier, bahwa perdagangan internasional 

telah memberikan sumbangan luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi di negara 

kurang berkembang di abad ke 19 dan 0, selain itu dapat diharapkan 

pertumbuhan tersebut akan sama di masa yang akan datang dan bahwa 

perdagangan bebas dengan sedikit perbaikan atau penyimpangan tidak 

mendasar atau marginal adalah kebijaksanaan yang terbaik dilihat dari sudut 

pembangunan ekonomi (Jhingan, 1993 : 263-264).  

Perdagangan internasional menciptakan keuntungan dengan 

memberikan peluang bagi setiap negara untuk mengekspor barang-barang 

yang diproduksinya menggunakan sumber daya yang langka di negara 

tersebut. Dari perdagangan luar negeri, maka negara memperoleh keuntungan, 

pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah output dan 

laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat output yang lebih tinggi lingkaran 

setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pertumbuhan ekonomi dapat 

ditingkatkan. 
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Ekspor non migas yang menjadi unggulan Indonesia adalah industri 

tekstil, pakaian jadi dan kulit, dimana sektor tersebut memberikan kontribusi 

sebesar 29,3%, diikuti sektor bahan galian non logam, serta makanan dan 

minuman. Tekstil sebagai komoditi ekspor non migas menjadi andalan 

perekonomian Indonesia. Produk tekstil Indonesia telah menembus pasar 

Eropa dan Amerika. Nilai ekspor komoditi tekstil dari tahun ke tahun semakin 

meningkat.  

Perkembangan nilai ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) 

berdasarkan kuota dan non kuota tahun 2000 lebih meningkat dibandingkan 

dengan tahun 1999, yaitu mengalami peningkatan sebesar 13,89% dari US$ 

7,2 milyar pada tahun 1999 menjadi 8,2 milyar pada tahun 2000. Peningkatan 

nilai ekspor tersebut, untuk TPT kuota 17,50% sedangkan untuk TPT non 

kuota mengalami peningkatan sebesar 10,17% dengan kotribusi nilai ekspor 

TPT sebesar 44% dan non kuota sebesar 56% pada tahun 1999 dan pada tahun 

2000 kontribusi nilai ekspor kuota sebesar 46% dan non kuota sebesar 54%. 

Perkembangan nilai ekspor TPT kuota dan nonkuota tahun 2001 

dibandingkan tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 6,73% dari US$ 8,20 

milyar menjdai US$7,65 milyar. Untuk nilai ekspor TPT kuota menurun 

sebesar 3,72% dari US$ 3,62 milyar menjadi US$ 3,62 milyar dan nilai ekspor 

TPT non kuota menurun sebesar 9,23% dari US$ 4,44 milyar menjadi 

US$4,03 milyar. Kontribusi nilai ekspor TPT kouta sebesar 47% dan non 

kuota sebesar 53% pada tahun 2001 (Anonim, 2002). 
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Peningkatan nilai ekspor TPT yang merupakan komodtas andalan ini 

perlu dipertahankan dan ditingkatkan antara lain dengan mengoptimalkan 

penggunaan kuotanya. Dalam rangka optimalisasi penggunaan kuota untuk 

meningkatkan perolehan devisa. Namun demikian sektor Industri penghasil 

komoditas ekspor di Indonesia masih dihadapkan kepada permasalahan-

permasalahan yang bersifat klasik dan dinamis yaitu daya saing, mutu dan 

biaya operasional perusahaan yang tinggi. Selain menghasilkan devisa ekspor 

yang sangat bermanfaat bagi pembiayaan kelangsungan pengembangan 

perekonomian bagi negara berkemabng seperti Indonesia, industri TPT masih 

merupakan industri yang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan. Hal 

tersebut sangat beralasan, menginat industri jenis ini pada umumnya masih 

bersifat padat karya sehingga mampu menyerap angkatan kerja dalam jumlah 

cukup banyak. Dilain pihak ketidakstabilan sektor moneter dan lembaga 

perbankan disertai dengan tingginya tingkat bunga mengakibatkan 

terganggunya akumulasi modal kerja dalam melakukan kegiatan perdagangan 

internasional. Pembiayaan ekspor sebagai bagian dari ongkos produksi 

menjadi meningkat tinggi dan tidak lancar. (Tungky Ariwibowo, 2003). 

Masalah lain yang diakibatkan ketidakstabilan sektor moneter dan 

perbankan adalah tingkat kepercayaan bank mitra dagang asing yang semakin 

menurun; sistem pembayaran luar negeri dalam bentuk L/C menjadi sulit 

dilaksanakan, karena persyaratan margin depost yang sangat tinggi (100% - 

130%). 
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Sementara itu, perubahan lingkungan perdagangan internasional yang 

mengarah ke ekonomi global mengakibatkan Indonesia dihadapkan kepada 

berbagai masalah pengembangan ekspor, yang sekaligus merupakan tantangan 

untuk dapat memanfaatkan peluang dalam era globalisasi tersebut. Suksesnya 

penurunan tarif dan penghapusan hambatan non tarif di negara-negara tujuan 

ekspor utama seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang yang mencapai 

angka rata-rata 0,5%, mengakibatkan persaingan sangat ditentukan oleh 

kualitas, harga, deliveri dan berbagai macam servis lainnya (Indonesian 

Magazine, 22 Nopember 2002). 

Berbagai kebijakan di bidang ekspor dilakukan untuk meniadakan 

ketentuan-ketentuan yang dianggap tidak sesuai atau tidak popular dengan 

kaidah-kaidah dalam perdagangan luar negerti antara lain seperti: 

penghapusan tata niaga ekspor beberapa komoditas, pencabutan Badan 

Pemasaran Bersama serta agen-agen Pemasaran luar negeri untuk sementara, 

meniadakan system kuota ekspor komoditas tertentu serta pengenaan royalties 

atau pajak yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Berbagai 

pertemuan dilakukan untuk membahas permasalahan-permasalahan aktual di 

bidang ekspor TPT serta secara proaktif mencari pemecahan bersama dan 

mengambil langkah- langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut termasuk 

penyempurnaan manajemen kuota, dapat mendorong peningkatan ekspor 

komoditi 

Dari uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul: "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

EKSPOR TEKSTIL INDONESIA TAHUN 1985 - 2005”.  
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B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah faktor- faktor perkembangan produksi tekstil, harga tekstil luar 

negeri, investasi pada industri tekstil, dan kurs valuta asing berpengaruh 

terhadap ekspor tekstil Indonesia tahun 1985 – 2005?. 

2. Faktor- faktor manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi 

ekspor tekstil Indonesia tahun 1985 – 2005?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh produksi tekstil, ha rga tekstil luar negeri, 

investasi pada industri tekstil, dan kurs valuta asing terhadap ekspor tekstil 

Indonesia tahun 1985 - 2005. 

2. Untuk rnengetahui faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap 

ekspor tekstil Indonesia tahun 1985 - 2005. 

  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam 

memberikan gambaran mengenai perkembangan ekspor tekstil Indonesia 

tahun 1985 - 2005.  

2. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis  
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB  I PENDAHULUAN   

  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, hipotesis, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Bab ini berisikan pengertian industri, industri tekstil, kebijakan 

ekspor, kuota ekspor, infant industri, investasi, dan kurs valuta 

asing, penelitian terdahulu kerangka pemikiran, hipotesis. 

BAB  III METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, definisi variabel dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisikan deskripsi data, hasil analisis dan 

pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan 

saran-saran yang perlu disampaikan. 

 

 




