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1.1 Latar Belakang

Karet alam adalah salah satu komoditi unggulan yang menjadi primadona

ekspor Indonesia. Tanaman karet dapat berproduksi sepanjang tahun di Indonesia

dan hampir semua daerah di Indonesia cocok untuk ditanami karet. Hal tersebut

yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara produsen karet di dunia

(Julivanto, 2010).

Karet alam merupakan komoditas ekspor yang mampu memberikan

kontribusi terhadap upaya peningkatan devisa Indonesia. Volume ekspor karet

Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Menurut

International Rubber Study Group (IRSG), konsumsi karet alam dunia selalu

mengalami kenaikan setiap tahun (Dishutbun, 2012). Permintaan karet yang

meningkat memacu peningkatan produksi karet di negara produsen karet di dunia

termasuk Indonesia. Produksi karet negara produsen mengalami pertumbuhan

yang sangat pesat mencapai 2.843 ribu ton pada tahun 2010 dibandingkan tahun

2006. Kondisi permintaan karet alam dunia meningkat seiring dengan

meningkatnya perekonomian dunia  khususnya China dan India  serta  tingginya

harga  minyak bumi memberikan peluang yang besar pada perkembangan  karet

alam (Hargianto dkk, 2013).

Volume ekspor karet di tahun 2013 tercatat meningkat sebesar 260.000 ton

atau 10,7 persen dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 2,44 juta ton,

sedangkan nilai ekspornya menurun sebesar 12,1 persen dibandingkan tahun 2012
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yang mencapai US$ 7,86 miliar (Tribunnews, 2014). Nilai ekspor karet menurun

dipicu oleh beberapa hal, salah satunya lantaran isu tingkat persediaan karet yang

tinggi di negara konsumen terutama Tiongkok, apalagi sektor karet kini ditempa

isu produk ramah lingkungan (JPNN, 2014). Nilai ekspor adalah nilai berupa

uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Besarnya volume ekspor karet ke pasar internasional yang tidak diimbangi dengan

harga yang memadai menyebabkan terhambatnya kinerja pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2010) tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi ekspor karet alam Indonesia menggunakan metode Ordinary Least

Square (OLS) dengan data sekunder yang diambil dari BPS tahun 2005 sampai

2008 dengan variabel independen adalah: volume produksi karet alam domestik,

volume konsumsi karet alam domestik, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar

Amerika Serikat, volume karet alam bulan sebelumnya, harga karet domestik,

harga karet alam dunia, dan harga karet sintetis dunia. Berdasarkan hasil

penelitian tersebut, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ekspor karet alam

Indonesia adalah volume produksi karet alam domestik, volume konsumsi karet

alam domestik, dan harga karet sintetis dunia.

Prospek perdagangan karet alam dunia sangat baik. Dalam jangka panjang,

perkembangan produksi dan konsumsi karet menurut ramalan ahli pemasaran

karet dunia yang juga Sekretaris Jenderal International Rubber Study Group, Dr.

Hidde P.Smit, menunjukkan bahwa konsumsi karet alam akan mengalami

peningkatan yang sangat signifikan dari 8,5 juta ton di tahun 2005, naik menjadi

9,23 pada tahun 2006, dan diprediksi menjadi 11,9 juta ton pada tahun 2020.
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Sementara itu produksi karet alam dunia sebesar 8,5 juta ton pada tahun 2005,

naik menjadi 9,18 juta ton pada tahun 2006, diprediksi menjadi 11,4 juta ton di

tahun 2020. Timbulnya peningkatan konsumsi karet alam di negara-negara Asia

disebabkan makin meningkatnya perkembangan industri ban dan komponen

industri lainnya. Konsumsi karet alam dan karet sintetik dunia yang pada tahun

2004 baru mencapai 20,03 juta ton akan meningkat mencapai 28,67 juta ton pada

tahun 2020, diantaranya 11,9 juta ton karet alam. Indonesia diharapkan dapat

memasok 3,5 juta ton pada tahun 2020. Harga karet alam di pasar dunia juga

diprediksikan tetap bertahan pada level diatas US$ 1 per kg, bahkan pada tahun

2013 diperkirakan bisa menembus US$ 2,4 per kg dan bahkan level harga tersebut

telah dicapai pada tahun 2006 ini. Pada tahun 2020 diperkirakan harga karet alam

di pasaran dunia tetap bertahan pada angka US$ 1,9 per kg (Kantor Dagang dan

Ekonomi Indonesia, 2010). Kondisi tersebut dapat dijadikan peluang bagi

Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspor karet mengingat bahwa konsumsi

karet dunia semakin meningkat.

Analisis data runtun waktu (Time Series) adalah serangkaian data hasil

pegamatan terhadap suatu peristiwa, kejadian, gejala atau variabel yang diambil

dari waktu ke waktu dan dicatat menurut urut-urutan waktu terjadinya kemudian

disusun sebagai data statistik (Wei, 2006). Berdasarkan uraian tersebut, penulis

akan membuat model dan peramalan nilai ekspor karet alam Indonesia pada

periode Januari  2003 sampai Juli 2014 menggunakan metode Time Series. Hal

tersebut dilakukan  karena volume ekspor karet Indonesia meningkat sebesar 10,7

persen, sedangkan nilai ekspornya menurun sebesar 12,1 persen pada tahun 2013.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah:

1. Bagaimana bentuk model nilai ekspor karet alam Indonesia menggunakan

metode Time Series ?

2. Bagaimana menggunakan model yang diperoleh untuk meramalkan nilai

ekspor karet alam Indonesia menggunakan metode Time Series ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui model nilai ekspor karet alam Indonesia menggunakan

metode Time Series.

2. Untuk mengetahui peramalan nilai ekspor karet alam Indonesia

menggunakan metode Time Series.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan informasi bagi pembaca tentang pemodelan dan

peramalan nilai ekspor karet alam Indonesia.

2. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi perkebunan karet dalam upaya

peningkatan nilai ekspor karet alam Indonesia, karena di dalam penelitian ini

terdapat peramalan nilai ekspor karet alam sebagai pertimbangan untuk

melakukan ekspor secara optimal.

3. Menerapkan ilmu statistika khususnya masalah Time Series di dalam

pemodelan data ekspor karet.
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4. Sebagai bahan pembanding dan referensi bagi pembaca yang tertarik untuk

meneliti hal yang sama bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah data yang diperoleh mengenai

nilai ekspor karet Indonesia mulai periode Januari 2003 sampai Juli 2014.
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