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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Perdagangan Internasional merupakan salah satu upaya untuk 

mengatasi masalah bagi suatu negara dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakatnya. Banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari aktivitas 

perdagangan luar negeri, salah satunya adalah memungkinkan suatu 

negara untuk berspesialisasi menghasilkan barang dan jasa secara lebih 

murah, baik dari segi biaya, bahan maupun cara berproduksi. Keuntungan 

suatu negara melakukan spesialisasi adalah ketika suatu negara mengalami 

kekurangan dalam komoditas tertentu maka akan melakukan kegiatan 

impor untuk memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, apabila suatu negara 

berpotensial untuk memasok komoditas tertentu, maka negara tersebut 

akan melakukan ekspor. Indonesia adalah salah satu negara yang cukup 

aktif dalam melakukan perdagangan internasional dengan mengandalkan 

ekspor hasil komoditi sebagai penggerak pertumbuhan.  

Keunggulan Indonesia sebagai negara agraris, peran sektor 

pertanian dan agribisnis dapat menjadi alat dalam pembangunan 

perekonomian nasional. Pertanian merupakan salah satu sektor yang 

penting di Indonesia, hal ini terlihat dari peranan sektor pertanian terhadap 

penyediaan lapangan kerja, penyediaan pangan, serta penyumbang devisa 

melalui ekspor dan sebagainya. Salah satu sub sektor di sektor pertanian 

adalah sub sektor perkebunan. Sub sektor ini semakin penting dalam 
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meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Pada sub sektor 

perkebunan terdapat banyak komoditas yang ditawarkan dan menjadi 

pilihan ekspor ke negara-negara lain, baik negara-negara maju maupun 

negara-negara berkembang.  

Salah satu komoditas utama yang menjadi unggulan dari sektor 

perkebunan Indonesia adalah kakao. Indonesia sendiri adalah negara 

produsen utama kakao dunia. Tercatat seluas 1,4 juta hektar dengan 

produksi kurang lebih 500 ribu ton pertahun, menempatkan Indonesia 

sebagai negara produsen terbesar ketiga dunia. Sedangkan produsen kakao 

terbesar dunia terdapat di Benua Afrika. Benua Afrika mampu menguasai 

produksi kakao sebesar 69,7 persen pada tahun 2007 dari total produksi 

dunia (International Cacao Organization, 2008). Negara di Benua Afrika 

yang merupakan produsen terbesar adalah Cote d’Ivoire (Pantai Gading) 

dan Ghana.  

Kakao Indonesia sudah termasuk dalam komoditas andalan dalam 

kegiatan ekspor Indonesia karena selain komoditas ini memiliki 

keunggulan komparatif, kakao Indonesia juga memiliki beberapa 

kelebihan antara lain cita rasa biji kakao Indonesia yang tinggi serta biji 

kakao Indonesia tidak mudah meleleh sehingga cocok bila dipakai untuk 

blending atau sebagai bahan campuran (Farida Milias Tuty, 2009). 

Beberapa negara tujuan ekspor kakao Indonesia antara lain adalah 

Tiongkok, Thaliand, Malaysia, dan Amerika Serikat. Hampir seluruh hasil 

produksi kakao Indonesia digunakan untuk memenuhi pasar ekspor yang 
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mencapai 80 persen dari total produksi biji kakao. Budaya Indonesia yang 

tidak mengkonsumsi kakao dengan jumlah banyak dan industri 

pengolahan biji kakao yang kurang mendukung menjadikan komoditi 

kakao lebih banyak di ekspor dari pada dijual di pasar domestik. 

Banyaknya hasil produksi kakao yang diekspor ke berbagai negara tentu 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi ekspor kakao Indonesia antara lain nilai tukar rupiah, 

produksi kakao dan luas lahan.  

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut maka penulis 

tertarik memilih skripsi berjudul “Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, 

Peoduksi Domestik Kakao, dan Luas Lahan Terhadap Ekspor  Kakao 

Indonesia Tahun 1995-2015”.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Apakah nilai tukar rupiah, produksi domestik kakao, dan luas 

lahan secara serempak berpengaruh terhadap ekspor kakao di 

Indonesia tahun 1995-2015 ? 

2. Seberapa besar pengaruh jangka pendek dan jangka panjang 

dari variabel nilai tukar rupiah, produksi domestik kakao, dan 

luas lahan terhadap ekspor kakao di Indonesia tahun 1995- 

2015 ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah variabel nilai tukar rupiah, produksi 

kakao domestik, dan luas lahan berpengaruh secara serempak  

terhadap ekspor kakao di Indonesia tahun 1995-2015. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jangka pendek dan 

jangka panjang dari nilai tukar rupiah, produksi kakao 

domestik, dan luas lahan terhadap ekspor kakao di Indonesia 

tahun 1995-2015. 

D. Manfaat Penelitian  

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan faktor- 

faktor yang mempengaruhi ekspor kakao di Indonesia dan 

merupakan salah satu syarat untuk memeperoleh gelar sarjana 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.  

2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan 

dalam mengambil kebijakan yang lebih baik di masa yang 

akan datang, terutama terkait dengan ekspor kakao di 

Indonesia. 
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3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan mengenai ekspor kakao Indonesia di 

pasar  Internasional. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini sebagai bahan rujukan 

dan bahan pertimbangan untuk topik penelitian yang serupa. 

E. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Error 

Correction Mechanism (ECM). ECM merupakan analisis data time series 

yang digunakan untuk variabel-variabel yang memiliki ketergantungan 

yang sering disebut dengan kointegrasi. Metode ECM digunakan untuk 

menyeimbangkan hubungan ekonomi jangka pendek variabel-variabel 

yang telah memiliki keseimbangan atau hubungan ekonomi jangka 

panjang.  

Analisis menngunakan ECM akan melalui 3 langkah analisis data 

yaitu (1) uji stasioner data, (2) uji kointegrasi untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan jangka panjang antara varabel X dengan variabel Y, 

dan (3) menyusun Error Correction Model (Gujarati, 2006). Model 

persamaan regresi Error Correction Model (ECM) yaitu sebagai berikut :  

Model Jangka Panjang : 

LogY*t   +  X1t +   X2t +  X3t +    

Error Correction Model merupakan mekanisme koreksi kesalahan 

dilakukan dengan meminimalkan fungsi biaya. Proses minimasi, penataan 
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dan parameterisasi akan menghasilkan persamaan Error Correction Model 

jangka pendek standar sebagai berikut :  

ΔLogYt = α1 ΔX1t +α2 ΔX2t + α3 ΔX3t – λ(LogYt-1 – β0 – β1 X1t-1 – β2 X2t-1 

– β3 X3t-1) + νt 

Secara apriori, α1, α2, dan α3 didefinisikan sebagai koefisien regresi 

jangka pendek, β1, β2, dan β3 adalah koefisien regresi jangka panjang. λ  

adalah koefisien penyesuaian, nilainya berkisar 0-1 (0 < λ < 1). Koreksi 

kesalahan terdiri dari dua elemen, yaitu koreksi yang dilakukan dengan 

mempertimbangkan kondisi sekarang (jangka pendek) dan koreksi yang 

dilakukan terhadap kesalahan masa lalu. Penataan dan parameterisasi 

persamaan Error Correction Model jangka pendek standar akan 

menghasilkan model estimator Error Correction Model :  

ΔLogYt = γ0 + γ1 ΔX1t +γ2 ΔX2t + γ3 ΔX3t + γ4 X1t-1 + γ5 X2t-1 + γ6 X3t-1 + 

γ7 ECT + ωt 

di mana:  

Y = Ekspor Kakao 

X1 = Nilai Tukar (US $) 

X2 = Produksi Domestik Kakao (ha) 

X3 = Luas Lahan Kakao (ha) 

γ0  = λβ0 

γ1  = α1; γ2 = α2; γ3 =α3 koefisien pengaruh jangka pendek 

γ4 =-λ(1-β1); γ5 = -λ(1-β2); γ6 = -λ(1-β3) untuk mencari koefisien  

 jangka panjang 

γ7  = λ 

ECT = X1t-1 + X2t-1 + X3t-1 - LogYt-1 
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F. Sistematika Penulisan  

Penyusunan penelitian ini menggunakan sistematika sederhana 

dengan tujuan agar lebih mudah menerangkan segala permasalahan yang 

menjadi pokok pembahasan sehingga lebih terarah pada sasaran. Kerangka 

sistematika penulisan ini terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu :  

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode analisis data, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari 

penelitian, penelitian terdahulu, dan hipotesis.  

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

dan  metode analisis data. 

BAB IV   : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi data penelitian, 

hasil analisis data, dan interpretasi ekonomi. 

BAB V  : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh penulisan 

dan saran-saran.  


