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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Keunggulan indonesia sebagai negara agraris peran sektor pertanian dan 

agribisnis dapat dijadikan tonggak bagi pembangunan perekonomian nasional. 

Sektor pertanian dapat mengikuti perkembangan tuntutan perekonomian 

Indonesia yang  terus tumbuh dan berkembang, serta mampu memenuhi 

perekonomian kerakyatan yang berkelanjutan. Hal itu terbukti ketika terjadinya 

krisis ekonomi yang sempat melanda di Indonesia, sektor pertanian mampu 

menghasilkan devisa, sehingga sektor pertanian harus dipacu perkembangannya 

melalui pembangunan pertanian (Muhammad  Chadhir, 2015). 

 Keuntungan negara melakukan spesialisasi adalah ketika suatu negara 

tidak dapat menghasilkan suatu barang dan jasa di dalam negeri, untuk memenuhi 

kebutuhannya akan mengimpor barang dan jasa tersebut. Apabila suatu negara 

dapat menghasilkan barang dan jasa secara berlebih, untuk bisa mendatangkan 

suatu devisa maka barang dan jasa akan di ekspor ke negara yang kekurangan atas 

barang dan jasa tersebut. Semakin tinggi ekspor di suatu negara maka 

pertumbuhan perekonomiannya akan meningkat yang nantinya akan memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat (Wanda Simanjutak dan Niluh Karmini, 2017). 

 Nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan nilai impor, menunjukkan 

majunya perekonomian suatu negara baik dari segi kegiatan perdagangan 

internasional maupun sumbangannya terhadap pembiayaan pembangunan. Secara 
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Umum aktivitas perdagangan berupa ekspor dan impor. Indonesia pengekspor 

hampir seluruh lini dari sektor pertaniannya, termasuk perkebunan yang 

merupakan bagian dari sektor tersebut (Ida Ayu Diah Fitri dan Ida Bagus, 2015). 

 Perkebunan merupakan salah satu sub sektor yang mempunyai peranan 

penting dalam pembangunan. Komoditi hasil perkebunan Indonesia salah satunya 

adalah teh, komoditi teh mempunyai kontribusi penting dalam menghasilkan 

devisa negara. Sehingga komoditi tersebut mempunyai peranan yang cukup 

penting dalam penerimaan negara melalui ekspor non migas (Muhammad 

Chadhir, 2015). 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia Februari 2018 

mencapai US$ 14,10 miliar atau menurun 3,14 persen dibanding ekspor januari. 

Ekspor non migas Februari 2018 mencapai US$ 12,71 miliar, turun 3,96 persen 

dibanding januari 2018. Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri 

pengolahan Januari-Februari 2018 naik 5,86 persen dibanding periode yang sama 

tahun 2017. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Berat dan Nilai Ekspor Teh Tahun 2012-2016 

Tahun Berat (Ton) Nilai Ekspor (Juta US$) 

2012 70,07 156,74 

2013 70,84 157,5 

2014 66,4 134,58 

2015 61,92 126,05 

2016 51,32 113,11 

Sumber : BPS (2016) 

 Ekspor dan impor teh Indonesia secara umum dibedakan menjadi dua 

yaitu teh hitam (Black Tea) dan teh hijau (Green Tea). Berdasarkan tabel 1.1 total 

berat ekspor teh tahun 2012-2013 mengalami peningkatan sebesar 1,09 persen, 

namun pada kisaran tahun 2013-2016 cenderung mengalami penurunan yaitu 
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sekitas 10,07 persen per tahun. Pada tahun 2012 total berat ekspor mencapai 70,07 

juta ton dengan total nilai sebesar US$ 156,74 juta, menurun menjadi 51,32 juta 

ton pada tahun 2016 dengan nilai total US$ 113,11 juta. 

 Perubahan harga ekspor dapat meningkatkan atau menurunkan barang 

yang ditawarkan. Harga relatif suatu barang dapat menjadi lebih mahal atau lebih 

murah dikarenakan adanya perubahan nilai tukar. Jika nilai tukar rupiah 

mengalami apresiasi akan menyebabkan turunnya nilai ekspor, karena harga 

produk domestik relatif mahal, begitupun sebaliknya apabila nilai tukar rupiah 

mengalami depresiasi maka nilai ekspor akan meningkat karena di pasaran 

internasional produk domestik menjadi kompetitif. Perubahan posisi ekspor inilah 

yang kemudian berguna untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan 

(Huda,2017). 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang dimuka, penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor 

Teh Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan ekspor komoditas teh di pasar Internasional ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ekspor teh Indonesia di pasar 

Internasional ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini di harapkan dapat menjawab permasalahan diatas. Adapun 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis perkembangan produksi dan ekspor komoditas teh di pasar 

Internasional 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor komoditas teh 

Indonesia 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan 

dapan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam pengembangan ekspor teh 

Indonesia di masa yang akan datang, sehingga mampu bersaing di negara 

pengekspor lainnya 

2. Penulis, penelitian ini sangat bermanfaat untuk melatih kemampuan analisa 

serta untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya tentang 

perdagangan internasional 

3. Penulis selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi 

E. Metode Penelitian  

1.  Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

didapatkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank, 

Dirjen Perkebunan, Food and Agriculture Organization (FAO), publikasi dari 
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penelitian terdahulu, buku, media internet dan jurnal. Data yang digunakan antara 

lain ekspor teh Indonesia, total ekspor Indonesia, ekspor teh dunia,total ekspor teh 

dunia,  produksi teh Indonesia, harga internasional teh, harga domestik teh dan 

nilai tukar rupiah terhadap dollar. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data deret waktu (time series) dari tahun 1991-2016. 

2. Model Analisis 

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda dengan Model Penyesuaian Parsial (PAM), yang formulasi 

model estimatoernya adalah : 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ekonometrika. Model 

jangka pendek yang digunakan sebagai berikut : 

𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑃𝑅𝑂𝐷𝑡 + 𝛼2𝑃𝑋𝑡 + 𝛼3𝐾𝑈𝑅𝑆𝑡 +  𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑡−1 + 𝑣𝑡 

Keterangan : 

EXPORt : Volume ekspor teh Indonesia (Ton/Tahun) 

PRODt : Produksi teh (Ton/Tahun) 

PXt  : Harga Internasional teh (US$/Kg) 

KURSt : Nilai tukar (Rp/US$) 

     : (1 - ); 0 <  < 1;  = koefisien penyesuaian (adjustment) 

𝛼0   : kostanta jangka pendek 

𝛼1  : koefisien regresi jangka pendek produksi 

𝛼2   : koefisien regresi jangka pendek harga internasional 

𝛼3   : koefisien regresi jangka pendek kurs 

   : unsur kesalahan (error term) 
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t  : tahun t 

 

F. Sistematika Penulisan  

 

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi menjadi  lima 

bab yang secara garis besarnya disusun sebagai berikut:  

BAB I  : LATAR BELAKANG MASALAH  

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung masalah yang sedang 

dikaji, antara lain pengertian dan teori terkait pokok bahasan yang akan 

dijelaskan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan 

hipotesis penelitian.  

BAB III  : METODE PENELITIAN   

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, data dan sumber data, metode 

penelitian, serta teknik analisa data.  

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berupa perkembangan 

produksi teh Indonesia di pasar Internasional dan pengaruh produksi, 

harga internasional, harga domestik, dan nilai tukar rupiah terhadap  

volume ekspor teh Indonesia serta dilengkapi dengan pembahasan atas 

hasil diatas.   
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BAB V  : PENUTUP  

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan. 

Dalam hal ini juga berisi saran yang direkomendasikan kepada pihak 

terkait atas dasar temuan untuk dijadikan bahan referensi atau evaluasi 

di masa yang akan datang.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 


