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ABSTRA.KSI 

Indonesia sebagai negara berkembang disatu sisi sangat berkepentingan Wltuk 
memenuhi kebutuhan akan pangan dalam negeri (swasembada pangan), dipihak lain 
Indonesia juga sangat membutuhkan devisa I.U1tuk memenuhi kebutuhan akan barang 
impor. Pupuk urea sangaL dibutuhkan bagi Indonesia I.U1tuk tercapainya swasembada 
pangan, disamping sebagai komoditi ekspor yang potensial medatangkan devisa. Dalam 
deskripsi ini akan diadakan penelitian lebih jauh tenlang peranan pupuk urea sebagai 
komoditi ekspor dan difokuskan pada volume ekspor pupuk urea dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Faktor-faktor. yang diduga mampu mempengaruhi volume ekspor 
pupuk urea adalah harga FOB pupuk urea Indonesia, harga FOB pupuk urea negara 
pesaing dan produksi pupuk urea Indonesia 

Data yang digl.U1akan bempa data time series antara tahl.U1 1980 sampai dengan 
tahun 1995. Untuk pembuktian hipotesis yROg telah ditetapkan digl.U1akan alat bantu 
microstat untuk pengolahan data. Dari hasil pembuktian menWljukan seroua variabel 
bebas yang dimasukan dalam model secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap vari abe I terikatnya, sehingga hipotesis pertama terbukti 
kebenarannya. Variabel harga FOB pupuk urea Indonesia yang diduga memiliki 
pengaruh paling dominan terhadap volume ekspor pupuk urea Indonesia tidak terbukti 
kebenarannya. Justm produksi pupuk urea Indonesia yang memiliki pengaruh paling 
dominan terhadap volume ekspor pupuk urea Indonesia. disusul oleh harga FOB pupuk 
urea negara pesaing dan harga FOB pupuk urea Indonesia. 

Melihat besamya peranan produksi pupuk urea Indonesia menWljukan bahwa 
volume ekspor pupuk urea Bansal bergantung pada jumlab produksi pupuk urea setelab 
dikurangi konsumsi dalam negeri, dengan kata lain besamya volume pupuk urea yang 
dielcspor bergantWlg pada jwnlah konswnsi dalam negeri. Hal tersebut disebabkan 
kebijaksanaan pemerintah yang mengutamakan konsumsi dalam negeri jika dari pada 
konslUDSi ekspor. 
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