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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional berperan penting untuk memenuhi kebutuhan

negara di dunia. Terjadinya perdagangan internasional, maka diperlukan devisa.

Perdagangan internasional diartikan sebagai perdagangan antar atau lintas negara,

yang terdapat ekspor dan impor di dalamnya (Tambunan, 2001:1).Perdagangan

internasional menjadi hal yang penting bagi perekonomian setiap negara guna

mensejahterakan rakyatnya.Perdagangan internasional memiliki peran yang

penting karena suatu negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dalam negeri

(Setiawan dan Sonia, 2016).Perdagangan internasional seperti kegiatan ekspor dan

impor dilakukan masyarakat di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-

harinya.Ekspor dan impor menjadi salah satu kegiatan penting dalam

perekonomian negara. Devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor dipergunakan

untuk membiayai kegiatan impor bahan baku serta barang modal dalam proses

produksi guna membentuk suatu nilai tambah. Perdagangan Internasional dapat

menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia jika konsumsi akan

barang atau jasa tersebut melebihi anggaran yang ditetapkan pemerintah setiap

tahunnya.Konsumsi akan barang-barang di luar negeri dan minimnya produksi
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yang di lakukan Indonesia merupakan salah satu timbulnya masalah baru yang

harus dihadapi Indonesia (Ayu dan Sudirman, 2017).

Dengan adanya perdagangan internasional, maka setiap negara yang ada di

dunia dapat melakukan pertukaran sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing

negara, dengan tujuan agar tidak terdapat kelebihan ataupun kekurangan sumber

daya di masing-masing negara di dunia.Hubungan kerjasama antar negara yang

dilakukan Indonesia diawali pada masa orde baru yang ditandai dengan

perdagangan antar negara.Teori modern menyatakan bahwa adanya perbedaan

relatif faktor-faktor pemberian dan intensitas penggunaan pada produksi

menyebabkan terjadinya perdagangan internasional (Boediono,

2000:52).Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan perdagangan

internasional dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh

Indonesia.Harga barang-barang impor yang meningkat pesat namun cadangan

devisa dalam negeri mengalami penurunan serta kurs rupiah terhadap Indonesia

yang melemah menyebabkan pemerintah Indonesia semakin sulit untuk melakukan

impor sesuai dengan permintaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat Indonesia,akan tetapi perdagangan internasional tetap menjadi solusi

untuk memecahkan permasalahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena

dengan melakukan perdagangan internasional suatu negara juga dapat memperoleh

banyak keuntungan seperti memungkinkan suatu negara berspesialisasi dalam

menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang rendah, baik

dari segi biaya bahan baku maupun produksinya, serta ketika suatu negara tidak
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mampu menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri

maka negara tersebut akan melakukan impor barang dan jasa. Sistem yang

dilakukan perdagangan internasional yaitu dengan cara menginput barang-barang

yang datang dari luar negeri menuju ke suatu negara yang bertujuan untuk

memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam negara tersebut merupakan

pengertian impor (Hutabarat, 1997:403).

Kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa per-unit

dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan

negara-negara lain merupakan keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak yang

dimiliki suatu negara tidak akan selalu mengekspor semua barang yang

diproduksinya (Boediono, 2000:21).

Minyak bumi menjadi salah satu komoditas yang diekspor dan diimpor di

Indonesia dikarenakan minyak bumi adalah salah satu energi utama yang banyak

digunakan hampir di setiap Negara.Negara Indonesia merupakan salah satu

anggota OPEC(Organization of the Petroleum Exporting Countries) yang

merupakan salah satu pengekspor minyak bumi terbesar dunia.Sejak tahun 2004,

produksi minyak bumi di Indonesia tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dan

sekarang Indonesia beralih menjadi net importer minyak.Semakin berjalannya

waktu, produksi minyak bumi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

berbanding terbalik dengan besarnya konsumsi dalam negeri dari tahun ke tahun

selalu meningkat sehingga Indonesia harus keluar dari OPEC pada tahun

2009(Setiono, 2014).
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Bahwa minyak bumi menjadi salah satu komoditi utama yang diimpor

Indonesia dari tahun ketahun dan mengimpor minyak bumi yang relatif tinggi

diikuti dengan penurunan produksi menjadi masalah yang dihadapi Indonesia

karena pemerintah Indonesia harus memenuhi konsumsi minyak bumi di Indonesia

dengan cara mengimpor minyak bumi dari negara-negara lain dan bahwa jumlah

impor minyak bumi mempunyai hubungan yang negatif dengan sisi permintaan

harga minyak mentah dunia (Utama, 2014). Minyak dari pasar internasional yang

dibeli Indonesia dikarenakan kondisi produksi yang menurun mau tidak mau

pemerintah Indonesia harus membeli minyak bumi dengan harga yang tidak dapat

di intervensi dan harga minyak bumi dunia dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan

negara-negara penghasil minyak.Negara-negara yang menjadi pemasok minyak

bumi terbesar adalah Timur Tengah, Amerika Serikat, dan Rusia.Banyaknya

memasok minyak bumi mengakibatkan pasokan yang disediakan menjadi sangat

penting dalam pemenuhan minyak dunia.Kondisi geopolitik negara-negara

pemasok minyak mentah dunia juga mempengaruhi harga minyak bumi(Ayu dan

Sudirman, 2017).

Pada Tabel 1.1 ditunjukkan perkembangan jumlah impor minyak bumi di

Indonesia, dimana pada tahun 2004 menjadi tahun yang mengalami peningkatan

jumlah impor minyak bumi yaitu sebesar 14,58 persen dan tahun 2006 menjadi

tahun terendah jumlah impor minyak bumi yaitu sebesar -9,22 persen.

Meningkatnya konsumsi akan minyak bumi di Indonesia menyebabkan terjadinya
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peningkatan impor minyak bumi yang digunakan sebagai konsumsi bahan bakar

minyak yang diikuti oleh menurunnya produksi minyak dalam negeri.

Tabel 1.1
Perkembangan Volume Impor Minyak Bumi di Indonesia Tahun 2001-2006

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah

Kesanggupan dan kemampuan dalam menghasilkan barang-barang yang dapat

bersaing dengan buatan luar negeri menentukan besarnya jumlah impor di

Indonesia serta nilai kurs rupiah tidak semata-mata bergantung pada impor, tetapi

juga oleh tingkat konsumsi (Efendi, 2009).

Pada Grafik 1.2. ditunjukkan bahwaperkembangan harga minyak mentah

dunia mengalami kenaikan pada kurun waktu2001-2006. Pada tahun 2001harga

minyak mentah dunia yaitu sebesar 21,94 persen.Kemudian, perkembangan harga

minyak bumi dunia tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 64,27 persen

yang terjadi akibat dari banyaknya permintaan akan minyak  mentah di pasar

Tahun
Volume Impor Minyak Bumi

(000 ton)
Laju Perkembangan

(%)

2001 25956,0 1,96

2002 30996,2 19,4

2003 30475,1 -1,68

2004 34920,6 14,58

2005 36737,4 5,20

2006 33348,9 -9,22
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internasional atau di negara-negara penghasil minyak terbesar. Kondisi ini menjadi

kesempatan untuk para pemasok minyak bumi untuk meningkatkan harga jual di

pasar internasional.

Grafik 1.2
Perkembangan Harga MinyakMentah Dunia 2001-2006

Sumber: Kementrian Ekonomi Sumber Daya Mineral

Jumlah impor tidak akan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar (kurs) karena

jika kebutuhan masyarakat meningkat, negara tersebut akan terus melakukan

impor (Efendi, 2009). Nilai tukar mata uang atau kurs menjadi alat bertransaksi

suatu negara dengan negara lain dikarenakan transaksi dengan luar negeri dapat

berjalan dengan baik karena menggunakan kurs. Perubahan kursakan memberikan

dampak positif pada devisa, karena semakin banyak valuta asing atau devisa yang

dimiliki oleh suatu negara maka semakin besar kemampuan negara tersebut
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melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional serta makin kuat pula

nilai mata uang negara tersebut. Disamping itu, dengan semakin tingginya nilai

tukar mata uang negara itu sendiri menunjukkan bahwa semakin kuat

perekonomian negara bersangkutan, sehingga memperoleh devisa yang lebih

banyak. Apresiasi nilai tukar dalam suatu negara akan menaikkan harga barang

impor bagi partner dagang mereka (Agustina dan Reny, 2014).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis tertarik

untuk  meneliti tentang faktor- faktor apa saja yang akan mempengaruhi Impor

Minyak Bumi di Indonesia dalam skripsi dengan judul “ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR MINYAK BUMI DI

INDONESIA TAHUN 2000-2015”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ada  pengaruh Harga Minyak Mentah Dunia terhadap Impor Minyak

Bumi di Indonesia pada tahun 2000 – 2015 ?

2. Apakah ada  pengaruhKurs Valuta Asing terhadap Impor Minyak Bumi di

Indonesia pada tahun 2000 – 2015 ?

3. Apakah ada  pengaruh Cadangan Devisa terhadap Impor Minyak Bumi di

Indonesia pada tahun 2000 – 2015 ?
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4. Apakah ada  pengaruh Konsumsi BBM terhadap Impor Minyak Bumi di

Indonesia pada tahun 2000 – 2015 ?

5. Apakah ada  pengaruh Produksi Minyak Bumi terhadap Impor Minyak Bumi

di Indonesia pada tahun 2000 – 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka

dapat ditetapkan tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis Pengaruh Harga Minyak Mentah Dunia Terhadap Impor Minyak

Bumi di Indonesia.

2. Menganalisis Pengaruh Kurs Valuta Asing Terhadap Impor Minyak Bumi di

Indonesia.

3. Menganalisis Pengaruh Cadangan Devisa Terhadap Impor Minyak Bumi di

Indonesia.

4. Menganalisis Pengaruh Konsumsi BBM Terhadap Impor Minyak Bumi di

Indonesia.

5. Menganalisis Pengaruh Produksi Minyak Bumi Terhadap Impor Minyak

Bumi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat/ kontribusi

kepada:
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1. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam hal pengambilan

kebijakan terutama dalam Impor Minyak Bumi.

2. Bagi masyarakat, sebagai bahan referensi/ rujukan untuk penelitian yang akan

datang yang berkaitan dengan Impor Minyak Bumi

E. Metode Penelitian

E.1 Alat dan Model Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi

linier dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Adapun

model ekonometrika yang digunakan adalah sebagai berikut:

Mt = β0 + β1pt + β2Kurst + β3CDVt+β4Konst +β5Prodt+µ i………… (1)

Dimana:

IMP = Impor Minyak Bumi (Ribu Ton)
Pr = Harga Minyak Mentah Dunia (US$/Barrel)
Kurs = Kurs Valuta Asing (Rp/US$)
CDV = Cadangan Devisa (Juta US$)
Kons = Konsumsi BBM (Ribu Barrel)
Prod = Produksi Minyak Bumi(Ribu Barrel)
β1, β2, β3,β4,β5 = Koefisien Regresi
β0 = Intecept (Kosntanta)
t = data time series
µ i = Error (Perkiraan salah pengganggu)

E.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series yang

meliputi periode 2000 – 2015 di Indonesia. Data diperoleh dari  berbagai

sumber terbitan yang dipublikasikan oleh BPS yang meliputi Impor Minyak
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Bumi, Kurs Valuta Asing, Cadangan Devisa, dan Produksi Minyak Bumi.

Sedangkan yang dipublikasikan oleh Kementrian Ekonomi Sumber Daya

Mineral ialah variabel Harga Minyak Mentah Dunia, dan Konsumsi BBM.

F. Sistematika Penulisan

Sitematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan pendahuluan yang mencakup latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian

ini yaitu teori mengenai Impor Minyak Bumi, Harga Minyak

Dunia, Kurs Valuta Asing, Cadangan Devisa, Konsumsi,

Produksi serta berisi penelitian-penelitian sebelumnya,

kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang data dan sumber data. Metode

pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode

analisis data serta estimasi model regresi linier dengantime

series.
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BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berupa faktor-

faktor yang mempengaruhi impor minyak bumi di Indonesia

periode 2000 – 2015 serta dilengkapi dengan pembahasan atas

hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data dan

pembahasan. Dalam hal ini juga berisi saran yang di

rekomendasikan kepada pihak terkait atas dasar temuan untuk

dijadikan bahan referensi atau evaluasi di masa yang akan

datang.


