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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem perekonomian 

terbuka, dimana Indonesia ikut dalam kegiatan perdagangan internasional (ekspor 

dan impor) barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lainnya. Dalam 

upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara umumnya akan 

melakukan ekspor. Apabila suatu negara menghasilkan barang dan jasa secara 

berlebih dengan demikian barang dan jasa tersebut akan diekspor ke negara lain 

yang tidak bisa menghasilkan barang tersebut secara efisien. Semakin tinggi 

ekspor suatu negara, maka pertumbuhan perekonomiannya akan meningkat 

sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di negara tersebut 

(Simanjutak et al, 2017).  

Tujuan dan manfaat dari kegiatan ekspor untuk mendukung upaya 

pengendalian harga dari ekspor dalam negeri, upaya menjaga kestabilan valuta 

asing, meningkatkan iklim usaha yang kondusif, upaya meningkatkan daya saing 

produk secara global, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Perdagangan internasional menciptakan kesempatan pada semua negara untuk 

memperoleh kesejahteraan hidup yang lebih baik, karena memberikan kesempatan 

untuk melakukan spesialisasi atau mengkhususkan diri dalam melakukan kegiatan 

yang dimilikinya (Mankiw, 2002).  
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Indonesia sebagai negara agraris sudah seharusnya ekspor hasil pertanian 

menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia yang memberikan 

kontribusi terhadap devisa negara. Sektor pertanian merupakan sektor penting 

dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Menurut Kementrian 

Pertanian (2017) komoditi hasil subsektor perkebunan Indonesia salah satunya 

adalah teh yang mempunyai kontribusi penting bagi negara yaitu sebagai sarana 

penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan petani, mendorong agroindustri 

pengembangan wisata, upaya pelestarian lingkungan, dan sumber devisa negara. 

Komoditi ekspor teh Indonesia umumnya dibagi menjadi dua jenis yaitu teh hijau 

(green tea) dan teh hitam (black tea) dalam 8 kode Harmonized System (HS). 

Perkembangan ekspor teh hijau dan teh hitam dapat dilihat pada Tabel 1-1. 

Tabel 1-1  

Ekspor Teh Hijau dan Teh Hitam Tahun 2014-2018 

TAHUN 
TEH HIJAU TEH HITAM 

VOLUME 

(Ton) 

NILAI 

(000 US$) 

VOLUME 

(Ton) 

NILAI 

(000 US$) 

2014 12.135 37.495 54.263 97.089 

2015 12.150 37.646 49.765 88.405 

2016 12.832 42.582 38.487 70.526 

2017 10.856 33.113 43.338 81.120 

2018 11.583 35.181 37.455 73.271 

   Sumber : Badan Pusat Statistika, 2018 (diolah) 

 

Berdasarkan Badan Pusat Statistika Indonesia data ekspor teh periode 

tahun 2014-2018, teh Indonesia sebagian besar di ekspor dalam bentuk teh hitam 

sekitar 80 persen mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Tahun 

2014 volume ekspor teh hijau sebesar 12.135 ton dengan total nilai sebesar 37.495 
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juta US$, sedangkan teh hitam sebesar 54.263 ton dengan nilai sebesar 97.089 

juta US$. Selama periode ini ekspor teh hijau mengalami penurunan dengan 

volume terendah pada tahun 2017 sebesar 10.856 ton dengan nilai sebesar 33.113 

juta US$, sebaliknya volume teh hitam justru meningkat sebesar 43.338 ton 

dengan nilai sebesar 81.120 juta US$. Selanjutnya pada tahun 2018 volume 

ekspor teh hijau mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 11.583 ton 

dengan total nilai sebesar 35.181 juta US$, sedangkan teh hitam mengalami 

penurunan volume menjadi sebesar 37.455 ton dengan nilai sebesar 73.271 juta 

US$. Berdasarkan Tabel 1-1 perkembangan volume ekspor teh Indonesia secara 

keseluruhan periode 2012-2018 dapat dilihat pada Grafik 1-1. 

 

Grafik 1-1 

Perkembangan Volume Ekspor Teh Tahun 2012-2018  

 

Sumber: Badan Pusat Statistika (2018), diolah 
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Perkembangan ekspor teh secara keseluruhan sangat fluktuatif dengan 

kecenderung menurun dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu produksi teh 

Indonesia yang menurun beberapa tahun terakhir yang dikarenakan oleh kualitas 

teh buruk, tanaman teh yang sudah rusak, dan penurunan lahan perkebunan teh 

(Kementrian Pertanian, 2014). Memahami faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi nilai ekspor teh di Indonesia, maka hal ini akan dapat mewakili 

seluruh permasalahan volume ekspor teh Indonesia. Penelitian mencoba untuk 

melihat faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor teh Indonesia di pasar 

internasional selama periode 1990-2018. Penelitian ini mengangkat judul 

“Analisis Determinan Volume Ekspor Teh Indonesia Periode 1990-2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dimuka, maka dapat dirumuskan bahwa rumusan 

masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh simultan variabel produksi teh Indonesia, konsumsi teh 

Indonesia, harga teh internasional, nilai tukar, dan luas lahan terhadap volume 

ekspor teh Indonesia selama periode 1990-2018 ? 

2. Bagaimana pengaruh parsial variabel produksi teh Indonesia, konsumsi teh 

Indonesia, harga teh internasional, nilai tukar, dan luas lahan terhadap volume 

ekspor teh Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang selama 

periode 1990-2018 ? 

3. Variabel apa yang paling utama dalam mempengaruhi volume ekspor teh 

Indonesia selama periode 1990-2018 ?  
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, didapatkan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui arah dan besarnya pengaruh simultan variabel produksi teh 

Indonesia, konsumsi teh Indonesia, harga teh internasional, nilai tukar, serta 

luas lahan terhadap volume ekspor teh Indonesia selama periode 1990-2018. 

2. Mengetahui arah dan besarnya pengaruh parsial variabel produksi teh 

Indonesia, konsumsi teh Indonesia, harga teh internasional, nilai tukar, serta 

luas lahan terhadap volume ekspor teh Indonesia dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang selama periode 1990-2018. 

3. Mengetahui variabel yang paling utama dalam mempengaruhi variabel 

volume ekspor teh Indonesia selama periode 1990-2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian secara teoritis dan 

praktis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi instansi terkait 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai 

peranan komoditi teh, sebagai pertimbangan menentukan kebijakan dalam 

upaya pengembangan dan peningkatan ekspor teh Indonesia di masa 

mendatang. 

2. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi serta sebagai bahan 

perbandingan terhadap penelitian sejenis di waktu yang berbeda. 
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3. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini merupakan kesempatan untuk dapat menerapkan teori 

yang diperoleh ke dalam praktik nyata dan memperdalam pengetahuan 

teoritis mengenai perdagangan baik di dalam negeri maupun diluar negeri. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari 

tahun 1990-2018 dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), 

Kementrian Pertanian, World Bank, World Bank Commodity, Food and 

Agriculture Organization (FAO), International Tea Committee (ITC), Dewan 

Teh Indonesia (DTI), Asosiasi Teh Indonesia (ATI), dan publikasi dari 

penelitian terdahulu, jurnal, buku, serta media internet. Data yang digunakan 

yaitu data volume ekspor teh Indonesia, produksi teh Indonesia, konsumsi teh 

Indonesia, harga teh internasional, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika 

Serikat, dan luas lahan perkebunan teh. 

2. Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda dengan 

pendekatan Model Koreksi Kesalahan (ECM), peneliti memodifikasi formulasi 

model estimator dari penelitian terdahulu, sebagai berikut: 

𝛥𝐿𝑜𝑔(𝑉𝐸𝑇𝑡) =  𝛾0 + 𝛾1𝛥𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑇𝑡) + 𝛾2𝛥𝐿𝑜𝑔(𝐶𝑇𝑡) + 𝛾3𝛥𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑋𝑡)

+ 𝛾4𝛥𝐿𝑜𝑔(𝐾𝑈𝑅𝑆𝑡) +  𝛾5𝛥𝐿𝑜𝑔(𝐿𝐿𝑡) + 𝛾6𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑇𝑡−1)

+ 𝛾7𝐿𝑜𝑔(𝐶𝑇𝑡−1) + 𝛾8𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑋𝑡−1) + 𝛾9𝐿𝑜𝑔(𝐾𝑈𝑅𝑆𝑡−1)

+ 𝛾10𝐿𝑜𝑔(𝐿𝐿𝑡−1) + 𝛾11𝐸𝐶𝑇𝑡 + ԑ𝑡                                  
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di mana: 

𝑉𝐸𝑇   = Volume Ekspor Teh Indonesia (Ton/Tahun) 

𝑃𝑇   = Produksi Teh Indonesia (Ton/Tahun) 

𝐶𝑇      = Konsumsi Teh Indonesia (Ton/Tahun) 

𝑃𝑋       = Harga Teh Internasional (US$/Kilogram) 

𝐾𝑈𝑅𝑆     = Nilai Tukar (Rp/US$) 

𝐿𝐿    = Luas Lahan Perkebunan Teh (Ha) 

𝐸𝐶𝑇   = Error Correction Term,  𝐸𝐶𝑇 = 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑇𝑡−1) +

                  𝐿𝑜𝑔(𝐶𝑇𝑡−1) + 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑋𝑡−1) + 𝐿𝑜𝑔(𝐾𝑈𝑅𝑆𝑡−1) +

                  𝐿𝑜𝑔(𝐿𝐿𝑡−1) − 𝐿𝑜𝑔(𝑉𝐸𝑇𝑡−1) 

𝛥    = Operator Pembedaan (differencing) 

𝛾11         = λ; λ = Koefisien penyesuaian (adjustment) 

𝛾0    = λβ0; β0 = Konstanta jangka panjang 

𝛾1, 𝛾2, 𝛾3, 𝛾4, 𝛾5  = Konstanta regresi jangka pendek PT, CT, PX, KURS, dan                                 

                                 LL 

𝛾6      = -λ(1-β1; β1) = Konstanta regresi jangka panjang PT 

𝛾7     = -λ(1-β2; β2) = Konstanta regresi jangka panjang CT 

𝛾8       = -λ(1-β3; β3) = Konstanta regresi jangka panjang PX 

𝛾9     = -λ(1-β4; β4) = Konstanta regresi jangka panjang KURS 

𝛾10   = -λ(1-β5; β5) = Kontanta regresi jangka panjang LL 

𝜀    = Unsur kesalahan 

t    = Tahun 
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F. Sistematika Penulisan 

  Untuk memperoleh gambaran singkat mengenai penelitian ini, maka 

sistematika penulisan 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 landasan teori yang mendukung masalah 

yang sedang dikaji serta penjelasan mengenai penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini mengenai jenis penelitian, jenis data dan sumber data, 

metode penelitian, serta teknik analisa data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berupa 

perkembangan ekspor teh Indonesia di pasar internasional dan 

pengaruh produksi teh Indonesia, konsumsi teh Indonesia, harga 

teh internasional, nilai tukar rupiah, dan luas lahan perkebunan 

teh terhadap volume ekspor teh Indonesia dalam jangka pendek 

dan jangka panjang serta dilengkapi pembahasan atas hasil olah 

data. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai simpulan berdasarkan hasil analisis data 

dan pembahasan serta saran yang direkomendasikan kepada pihak 

terkait untuk dijadikan referensi atau evaluasi dimasa mendatang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


