
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumberdaya alam

yang melimpah, terutama pada sektor pertanian. Sektor pertanian sangat

berpengaruh bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, salah satu faktornya

karena Indonesia merupakan negara agraris, yang masih ada sampai sekarang.

Peranannya terlihat nyata dalam penerimaan devisa negara melalui ekspor,

penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam  negeri, bahan

baku seperti industri dalam negeri, perolehan nilai tambah dan daya saing serta

optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan menurut sektor

pertanian terbagi menjadi beberapa sub sektor diantaranya, tanaman bahan

makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil lainnya, kehutanan, dan

perikanan. Berdasarkan Tabel 1, Produk Domestik Bruto (PDB) sub sektor

tanaman perkebunan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu juga dengan

kontribusi PDB sub sektor perkebunan terhadap sektor pertanian mengalami

peningkatan dari 15,47% pada Tahun 2010 menjadi 16,31% pada Tahun 2014.

Trend peningkatan PDB ini mengindikasikan bahwa sub sektor perkebunan

berpotensi besar untuk dikembangkan agar menjadi sub sektor yang unggul serta

menjadi kekuatan perekonomian di kancah dunia mengingat pertanian yang

dimiliki Indonesia.



Tabel 1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Sektor Pertanian (Miliar Rupiah) Tahun 2010-2014

Sub sector 2010 2011 2012 2013 2014
Tanaman Bahan
Makanan

151,50 154,15 158,91 161,92 164,08

Tanaman Perkebunan 47,15 49,26 52,32 54,62 57,24
Peternakan dan Hasil
Hasilnya

38,21 40,04 41,91 43,90 45,96

Kehutanan 17,24 17,39 17,42 17,44 17,47
Perikanan 50,66 54,18 57,70 61,66 65,95
Pangsa Perkebunan
terhadap pertanian
(%)

15,47 15,63 15,93 16,08 16,31

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016 (diolah)

Upaya untuk mendukung percepatan dan pembangunan ekonomi

dilakukan di semua sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Lada

menjadi salah satu komoditi yang terus dikembangkan sebagai komoditi ekspor

perkebunan (Ditjenbun, 2015). Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 yang

menunjukkan nilai ekspor dari dua belas komoditi primer perkebunan.

Tabel 2. Nilai Ekspor Komoditi Primer Perkebunan Tahun 2010-2014

No Komoditi
Nilai (Juta US$)

2010 2011 2012 2013 2014

1 Kelapa Sawit 13.469,0 17.261,0 17.602,2 15.838,9 17.464,9

2 Karet 7.326,6 11.135,8 7.861,9 6.907,0 4.741,6

3 Kakao 1.643,7 1.172,0 1.053,5 1.151,5 1.244,5

4 Kopi 814,3 963,4 1.249,5 1.174,0 1.039,6

5 Kelapa 702,6 1.060,7 1.245,3 762,4 1.347,3

6 Lada 245,9 214,6 423,5 347,0 323,8

7 Tembakau 195,6 137,5 159,6 199,6 181,3

8 The 178,5 152,1 156,8 157,5 134,6

9 Jambu Mete 71,6 67,7 95,4 90,8 108,4

10 Tebu 69,2 60,1 46,2 67,6 113,4

11 Cengkeh 12,6 15,1 24,8 25,4 33,8

12 Kapas 1,0 1,0 37,5 45,6 46,4
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Tabel 2, menunjukkan bahwa lada berada di urutan ke enam dari dua belas

komoditas perkebunan dalam nilai ekspor komoditi primer perkebunan Tahun



2010 sampai 2014. Hal ini menunjukkan bahwa lada merupakan salah satu

komoditas ekspor perkebunan yang layak untuk dikembangkan dengan melihat

potensi nilai ekspor yang cenderung meningkat selama periode lima tahun

terakhir. Lada merupakan salah satu komoditas andalan yang cukup nyata dalam

perekonomian Indonesia, yaitu sebagai penghasil devisa ekspor, sumber

pendapatan petani, penghasil bahan baku industri, penciptaan lapangan kerja dan

pengembangan wilayah. Selain itu, lada juga merupakan salah satu jenis rempah

yang sangat khas dan tidak dapat digantikan oleh rempah lainnya (Kementerian

Pertanian, 2013). Bahkan sejak zaman dahulu Indonesia dikenal sebagai produsen

lada utama di dunia, terutama lada hitam (Lampung black pepper) yang dihasilkan

di Lampung dan lada putih (Muntok white pepper) yang dihasilkan di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Kedua jenis lada ini digunakan sebagai standar

perdagangan lada dunia (Departemen Pertanian, 2009).

Perkebunan lada di Indonesia dibedakan menjadi perkebunan rakyat (PR)

dan perkebunan besar swasta (PBS). Dari kedua jenis perkebunan tersebut,

perkebunan rakyat menguasai 99,87% dan 0,13% dari perkebunan besar swasta.

Luas lahan dan produksi lada di Indonesia dalam lima tahun terakhir terjadi

fluktuasi luas areal lada dan peningkatan produksi, dapat dilihat lebih jelasnya

pada Tabel 3 berikut ini.



Tabel 3. Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Lada di Indonesia Tahun
2010 – 2014

No Tahun Luas Lahan (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas
(Ton/Ha)

1 2010 179.318 83.664 0,466
2 2011 177.490 87.089 0,490
3 2012 177.787 87.841 0,494
4 2013 171.920 91.039 0,529
5 2014 172.615 91.941 0,532

Sumber : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2016

Pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa luas lahan selama lima tahun terakhir

mengalami fluktuasi, yang cenderung mengalami penurunan sebesar 1,46%.

Meskipun luas lahan mengalami fluktuasi yang cenderung menurun, dilihat dari

produksi, justru lima tahun terakhir mengalami peningkatan produksi sebesar

2,12% . Begitupula dengan produktivitasnya yang mengalami peningkatan dalam

lima tahun terakhir.

Perkembangan volume ekspor lada Indonesia pada lima tahun terakhir

mengalami peningkatan sebesar 2,51%.  Pada nilai ekspor lada Indonesia

mengalami peningkatan dari Tahun 2010 sampai 2014 sebesar 135,09%.

Begitupula dengan harga ekspor yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Volume, Nilai Ekspor dan Rata-Rata Harga Ekspor Lada  Indonesia
Tahun 2010-2014

No Tahun Volume Ekspor
(Ton)

Nilai (US$) Harga Ekspor
(US$/Ton)

1 2010 62.599 245.924.000 3.928,56

2 2011 36.487 214.681.000 5.883,76

3 2012 62.608 423.477.000 6.763,94

4 2013 47.908 346.976.000 7.242,54

5 2014 34.733 323.802.000 9.322,60

Sumber : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2016



Melihat sebagaimana berfluktuasinya volume ekspor lada Indonesia, hal ini

akan mempengaruhi pendapatan yang diterima negara. Jika volume ekspor

meningkat begitupula dengan nilai ekspor, maka pendapatan negara juga akan

meningkat. Perkembangan volume ekspor lada Indonesia yang tidak stabil ini juga

akan berpengaruh terhadap volume ekspor lada Indonesia ke negara-negara tujuan

lainnya.

Di kawasan ASEAN, Indonesia merupakan salah satu negara produsen dan

eksportir terbesar lada (Ditjen Perkebunan, 2011). Beberapa tahun terakhir

kontribusi lada mengalami penurunan dan digantikan oleh Vietnam. Jika pada

Tahun 2000 Indonesia menjadi eksportir lada utama di ASEAN, maka sejak

Tahun 2001 posisi tersebut digantikan oleh Vietnam (Pusdatin, 2015). Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Lima Negara ASEAN Sebagai Eksportir Lada Terbesar di Pasar
Dunia Tahun 2013

No Negara Volume Ekspor (Ton) Presentasi (%)

1 Vietnam 132.763 68,53

2 Indonesia 47.908 24,73

3 Malaysia 12.099 6,25

4 Kamboja 736 0,38

5 Thailand 210 0,11

Sumber : Food and Agriculture Organization (FAO), 2016 (diolah)

Tabel 5 menunjukkan bahwa Tahun 2013, presentasi volume ekspor lada

Indonesia yang dipasarkan ke pasar dunia memang jauh dibandingkan Vietnam,

namun permintaan ekspor lada Indonesia ke pasar dunia masih diminati oleh

masing-masing negara. Perkembangan volume ekspor lada Indonesia yang

berfluktuasi (Tabel 4) turut mempengaruhi volume ekspor lada Indonesia ke

negara-negara tujuan yang dikelompokkan menjadi pasar ASEAN dan pasar luar



ASEAN. Lada Indonesia di ekspor ke beberapa negara tujuan dengan volume

ekspor yang berbeda-beda. Salah satunya yang paling banyak mengimpor lada

Indonesia ialah negara Amerika Serikat, Vietnam, Singapura, India, Jerman,

Jepang, Australia, Inggris dan negara lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Volume Ekspor Lada Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor Tahun
2010-2014

Negara

Tujuan

Volume Ekspor (Ton)

2010 2011 2012 2013 2014

ASEAN 19.680,262 9.301,140 20.960,660 18.283,902 14.620,564

Vietnam 13.585,727 4.448,181 16.632,944 11.648,375 5.914,520

Singapura 4.654,318 3.916,127 3.399,700 5.936,052 8.069,992

Malaysia 1.440,318 936,832 896,966 694,475 636,052

Importir

Lainnya
0 0 31,050 5,000 0

Luar ASEAN 42.918,738 27.185,860 41.647,340 29.624,098 20.112,436

Amerika 25.079,396 15.064,733 22.808,090 14.623,541 6.098,727

India 4.490,602 3.519,607 5.333,881 3.213,698 3.926,494

Jerman 2.221,870 1.255,074 2.213,338 2.059,734 2.338,985

Jepang 1.290,131 1.020,644 1.125,480 1.255,731 1.047,230

Australia 922,261 384,310 378,389 205,152 180,927

Inggris 60 11,594 201,167 79,719 39,460

Importir

Lainnya
10.185,348 5.929,898 9.586,995 8.186,523 6.480,613

Sumber : UNComtrade, 2016

Tabel 6, menunjukkan volume ekspor lada Indonesia ke negara tujuan

ekspor sangat berfluktuasi jumlahnya. Tahun 2011 sampai 2014, di pasar luar

ASEAN, Amerika merupakan negara konsumen lada terbesar di dunia, diikuti

dengan negara pengimpor lada terbesar lainnya yaitu India. Sedangkan di pasar

ASEAN, Vietnam sebagai pengimpor lada Indonesia terbesar, diikuti negara



Singapura dan Malaysia. Namun, pada Tahun 2014 ekspor lada Indonesia ke

negara tujuan yang paling tinggi yaitu ke negara Singapura dengan jumlah volume

ekspor 8.069,992 ton.

Kesebelas negara yang tergabung di ASEAN, tiga negara yaitu Vietnam,

Singapura dan Malaysia merupakan negara yang mengimpor lada Indonesia

dengan permintaan yang cukup banyak setiap tahunnya. Vietnam sendiri

merupakan negara yang paling banyak mengimpor lada Indonesia diikuti negara

Singapura dan Malaysia. Sedangkan, negara importir lainnya hanya mengimpor

sedikit lada Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, importir lainnya hanya

memberikan sedikit kontribusi. Kontribusi Vietnam, Singapura, Malaysia dan

negara importir lainnya dalam mengimpor lada Indonesia dapat dilihat pada Tabel

7 berikut ini.

Tabel 7. Kontribusi Volume Ekspor Lada Indonesia ke Vietnam, Singapura

dan Malaysia

Negara Tujuan
Kontribusi (%) Kontribusi

Rata-Rata2010 2011 2012 2013 2014

Vietnam 69,04 % 47,82 % 79,37 % 63,70 % 40,45 % 60,07 %

Singapura 23,64 % 42, 10 % 16,25 % 32,48 % 55,20 % 33,94 %

Malaysia 7,32 % 10,08 % 4,28 % 3,80 % 4,35 % 5,97 %

Importir Lainnya 0 % 0 % 0,1 % 0,02 % 0 % 0,024 %

Sumber : UNComtrade, 2016 (diolah)

Dilihat dari perkembangan negara importir lada di ASEAN Tahun 2010

hingga 2014, Vietnam merupakan negara importir terbesar ASEAN dalam periode

5 tahun terakhir (Lampiran 4). Selain negara importir terbesar, Vietnam juga

merupakan negara produsen lada terbesar di ASEAN (Lampiran 5). Singapura

sendiri merupakan negara reexport yang berarti negara yang mengimpor lada dari

negara lain dan mengekspor kembali lada yang sudah diolah ke negara lain.



Sedangkan Malaysia merupakan negara yang intens mengimpor lada Indonesia

setiap tahunnya dan juga negara produsen lada ke tiga di ASEAN.

Pada dasarnya, sebagian besar negara-negara di ASEAN seperti Indonesia,

Vietnam, Malaysia, Kamboja, Thailand, Filipina dan Brunei Darussalam sebagai

negara yang menghasilkan lada, menyebabkan banyaknya permintaan volume

ekspor lada untuk masing-masing negara di ASEAN, karena central penghasil

lada paling banyak yaitu di negara-negara ASEAN. Hal tersebutlah yang

mendasari beberapa negara di ASEAN mengimpor lada dari beberapa negara

lainnya, tujuan impor tersebut untuk memenuhi kebutuhan domestik, sedangkan

lada yang dihasilkan sendiri ditujukan untuk ekspor ke negara lainnya. Hal itulah

yang mendasari Vietnam dan Malaysia mengimpor lada Indonesia, padahal

Vietnam dan Malaysia merupakan negara eksportir lada terbesar di ASEAN.

Volume ekspor lada Indonesia ke Vietnam, Singapura dan Malaysia (Tabel

8) menunjukkan bahwa di Tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan ekspor lada

Indonesia ke Vietnam, Singapura dan Malaysia dan dilihat dari nilai tukar rupiah

terhadap dollar menunjukkan bahwa terjadi penurunan juga terhadap nilai tukar

rupiah. Sedangkan di Tahun 2011 sampai 2012, ekspor lada Indonesia ke

Vietnam, Singapura dan Malaysia mengalami peningkatan ekspor, diikuti nilai

tukar rupiah terhadap dollar meningkat. Tahun 2012 sampai 2014, ekspor lada

Indonesia ke Vietnam, Singapura dan Malaysia mengalami penurunan, namun

nilai tukar rupiah terhadap dollar mengalami peningkatan.

Jika dilihat berdasarkan teori, seharusnya apabila nilai kurs mata uang

meningkat maka negara eksportir akan meningkatkan ekspor ke negara tujuannya

dan akan terjadi peningkatan ekspor ke masing-masing negara. Berdasarkan data



pada Tabel 6 menunjukkan bahwa ekspor lada Indonesia ke Vietnam, Singapura

dan Malaysia mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Nilai tukar rupiah terhadap

dollar inilah yang diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

berfluktuasinya volume ekspor lada Indonesia ke Vietnam, Singapura dan

Malaysia (Pusdatin, 2015), dimana perkembangan nilai tukar rupiah terhadap

Dollar (US$) lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar (Rp/US$)
No Tahun Rp/US$

1 2010 9.127,92

2 2011 8.817,23

3 2012 9.428,00

4 2013 10.510,25

5 2014 11.939,52

Sumber : Bank Indonesia, 2016

Volume ekspor lada Indonesia ke Vietnam (Tabel 6) di Tahun 2010 ke 2011

mengalami penurunan, sedangkan harga ekspor lada Indonesia ke Vietnam

mengalami peningkatan. Sedangkan di Tahun 2011 ke 2012, volume ekspor lada

Indonesia ke Vietnam mengalami peningkatan, berbanding terbalik dengan harga

ekspor lada Indonesia ke Vietnam yang mengalami penurunan. Tahun 2012

sampai 2014 volume ekspor lada Indonesia ke Vietnam mengalami penurunan,

sedangkan harga ekspor lada Indonesia ke Vietnam mengalami kenaikan.

Volume ekspor lada Indonesia ke Singapura (Tabel 6) di Tahun 2010 ke

2012 mengalami penurunan, sedangkan harga ekspor mengalami peningkatan.

Tahun 2012 sampai 2014, volume ekspor lada Indonesia ke Singapura mengalami

peningkatan dan harga ekspor mengalami kenaikan. Begitupula dengan volume

ekspor lada Indonesia ke Malaysia (Tabel 6), Tahun 2010 sampai 2014, volume



ekspor lada Indonesia ke Malaysia mengalami penurunan dan harga ekspor

mengalami peningkatan.

Berdasarkan teori, semakin tinggi harga ekspor masing-masing negara maka

masing-masing negara importir akan menurunkan volume impornya begitupula

sebaliknya. Berdasarkan data pada Tabel 6, menunjukkan berfluktuasinya volume

ekspor lada Indonesia ke Vietnam, Singapura dan Malaysia setiap tahunnya.

Harga ekspor lada diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

berfluktuasinya volume ekspor lada Indonesia. Harga ekspor lada Indonesia ke

Vietnam, Singapura dan Malaysia dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Harga Ekspor Lada Indonesia ke Vietnam, Singapura dan Malaysia
(US$/Ton) Tahun 2010-2014

No Tahun Vietnam Singapura Malaysia

1 2010 3.872,54 4.719,04 3.395,69

2 2011 6.710,59 6.038,73 7.024,48

3 2012 6.067,96 7.006,86 8.681,33

4 2013 6.645,09 7.721,70 9.168,68

5 2014 7.983,40 10.320,71 10.711,82

Sumber : UNComtrade, 2016 (diolah)

Harga domestik lada Indonesia lima tahun terakhir ini mengalami

peningkatan, berdasarkan teori apabila harga domestik meningkat maka volume

ekspor akan mengalami penurunan, sedangkan apabila harga domestik menurun

maka volume ekspor akan mengalami peningkatan. Berdasarkan Tabel 6,

menunjukkan bahwa total volume ekspor lada Indonesia ke Vietnam, Singapura

dan Malaysia dari Tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan, di Tahun 2011 ke

2012 mengalami peningkatan dan Tahun 2012 sampai 2014 mengalami

penurunan. Harga domestik lada yang semakin meningkat ini diduga salah satu

faktor yang mempengaruhi berfluktuasinya volume ekspor lada Indonesia ke



Vietnam, Singapura dan Malaysia.  Perkembangan harga domestik lada Indonesia

lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Harga Domestik Lada Indonesia Tahun 2010-2014
No Tahun Harga (Rp/Kg)
1 2010 46.967

2 2011 58.899
3 2012 62.743
4 2013 70.518
5 2014 72.767

Sumber : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2016

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi masing-masing negara importir,

diketahui bahwa GDP/Capita (Gross Domestic Product) masing-masing negara

mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun permintaan impor lada Indonesia

berflutuasi jumlahnya. Berdasarkan teori, pertumbuhan ekonomi mempunyai

pengaruh positif terhadap penawaran ekspor. Apabila pertumbuhan ekonomi

masing-masing negara mengalami peningkatan, maka negara importir akan

mengimpor dalam jumlah yang tinggi pula, namun yang terjadi volume ekspor

lada Indonesia ke Vietnam, Singapura dan Malaysia berfluktuasi jumlahnya.

Maka dari itu Gross Domestic Product (GDP/Capita) diduga menjadi salah satu

faktor yang menyebabkan berfluktuasinya ekspor lada Indonesia ke Vietnam,

Singapura dan Malaysia. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Gross Domestic Product (GDP/Capita) Vietnam, Singapura dan Malaysia
Tahun 2010-2014

No Tahun
GDP/Capita (US$)

Vietnam
GDP/Capita (US$)

Singapura
GDP/Capita (US$)

Malaysia

1 2010 1.333,58 46.569,67 9.069,03
2 2011 1.542,67 53.093,67 10.427,75
3 2012 1.754,54 54.451,21 10.834,65
4 2013 1.907,56 55.617,61 10.971,41
5 2014 2.052,31 56.007,28 11.305,90

Sumber :World bank, 2016

Produksi lada yang meningkat dari tahun 2010 sampai 2014 (Tabel 3)

diharapkan terjadi peningkatan pula di volume ekspor. Namun yang terdapat pada



data di (Tabel 4) menunjukkan bahwa volume ekspor lada Indonesia mengalami

fluktuasi setiap tahunnya. Melihat kondisi tersebut maka, produksi lada Indonesia

diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi berfluktuasinya volume

ekspor lada Indonesia ke Vietnam, Singapura dan Malaysia.

Perkembangan volume ekspor diharapkan terus mengalami peningkatan,

namun, volume ekspor lada Indonesia ke Vietnam, Singapura dan Malaysia

mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal itu disebabkan adanya beberapa faktor-

faktor yang diduga mempengaruhi volume ekspor lada Indonesia ke Vietnam,

Singapura dan Malaysia. Kenaikan dan penurunan volume ekspor lada ini akan

berpengaruh terhadap pendapatan devisa negara ekspor. Berdasarkan fenomena

empiris di atas perlu dilakukan penelitian terkait “Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Ekspor Lada Indonesia ke Vietnam, Singapura dan

Malaysia”.

1.2. Perumusan Masalah

Setiap negara yang melakukan perdagangan internasional memiliki

keunggulan dan keterbatasan masing-masing negara baik dalam sumber daya

maupun teknologi untuk memenuhi kebutuhannya. Suatu negara yang kurang

efisien dalam memproduksi sebuah barang akan melakukan perdagangan dengan

negara lain yang lebih efisien dalam memproduksi suatu barang yang memiliki

keunggulan komparatif di negara tersebut (Salvatore, 1997). Maka perdagangan

internasional akan mendorong suatu negara untuk memiliki keunggulan

komparatif maupun kompetitif di dunia untuk dapat memiliki kekuatan daya saing

di perdagangan internasional.



Proses penguasaan perdagangan, ASEAN memiliki sektor pertanian di sub

sektor perkebunan yang merupakan salah satu sumber pendapatan devisa negara.

ASEAN yang terdiri dari negara-negara agraris yang luas dan terdiri dari banyak

pulau dan banyak penduduk yang sebagian memiliki mata pencaharian dengan

cara bertani atau berkebun, menjadikan sektor pertanian di sub sektor tanaman

perkebunan sangatlah vital bagi masyarakat ASEAN sendiri. Salah satu sub sektor

tanaman perkebunan yang sedang berkembang saat ini ialah komoditas lada.

Ketidakstabilan ekspor lada Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor

seperti harga ekspor, produksi, nilai tukar, GDP/Capita dan harga domestik,

dimana faktor-faktor tersebut diduga mengakibatkan perubahan volume ekspor ke

Vietnam, Singapura dan Malaysia. Perubahan-perubahan yang terjadi tentu akan

memberikan pengaruh terhadap pendapatan negara Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, untuk itu masalah yang akan dikaji dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan ekspor lada Indonesia ke Vietnam, Singapura

dan Malaysia dan beberapa variabel determinan ekspor lada Indonesia

periode 2001-2014 ?

2. Bagaimana pengaruh harga ekspor, produksi, nilai tukar, GDP/Capita dan

harga domestik terhadap ekspor lada Indonesia ke Vietnam, Singapura dan

Malaysia periode 2001-2014 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan

diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :



1. Untuk mengetahui perkembangan ekspor lada Indonesia ke Vietnam,

Singapura dan Malaysia dan beberapa variabel determinan ekspor lada

Indonesia periode 2001-2014.

2. Untuk mengestimasi pengaruh harga ekspor, produksi, nilai tukar,

GDP/Capita dan harga domestik terhadap ekspor lada Indonesia ke

Vietnam, Singapura dan Malaysia periode 2001-2014.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan terutama yang

berkaitan dengan topik penelitian.

2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan

pemikiran dan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekspor.

3. Bagi pembaca, sebagai bahan pustaka dalam menambah wawasan
pengetahuan dan diharapkan dapat menjadi inspirator untuk bisa melakukan
penelitian serupa atau sejenis.


