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ABSTRAKSI 


Di era globalisasi, hampir semua negara menganut sistem per
ekonomian terbuka, jika tidak bagi negara-negara yang masih menganut 
sistem perekonomian tertutup, maka negara terse but akan mengalami 
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan perekonomiannya 
tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Indonesia pada awal pemerin
tahan Orde Baru perdagangan internasional khususnya ekspor ditekankan 
pad a minyak bumi dan gas alam (migas). Pada saat itu pemasukan devisa 
terbesar adalah migas, sehingga sebagian besar pembiayaan pembangunan 
nasional diambil dari hasil ekspor migas. Setelah lama menjadi tumpuan 
ekspor Indonesia, terjadi penurunan harga minyak bumi di pasar inter
nasional. Fenomena ini menyebabkan menurunnya penerimaan negara dari 
sektor migas. Penurunan ini secara terus-menerus pada kontribusi nilai 
ekspor migas terhadap nilai total ekspor Indonesia. 

Ketidakstabilan harga ekspor komoditi migas membuat pemerintah 
melakukan tindakan guna menghindarkan memburuknya perekonomian 
Indonesia yang sangat tergantung pada mig as sehingga harus didiversi
fikasi, khususnya pengalihan orientasi komoditi unggulan ekspor dari 
komoditi migas kepada komoditi non migas. Ditinjau dari segi geografis, 
daerah tropis, Indonesia mempunyai tanah yang subur serta lahan dan butan 
yang luas dengan berbagai kekayaan alam dan keanekaragaman produk 
pertanian, se.hingga sangat menguntungkan dan memungkinkan menjadi 
penghasil berbagai jenis produk pertanian. Komoditi utama yang menjadi 
and alan ekspor non migas adalah kayu lapis, karet alam, tekstil, kopi, teh, 
dan lain-lain. 

Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pad a salah satu 
komoditi and alan Indonesia dalam ekspor non migas. Komoditi tersebut 
adalah karet alam dengan salah satu mitra dagang utama, yaitu Amerika 
Serikat. Hal-hal yang ingin diteliti mengenai faktor yang mempengaruhi 
volume ekspor karet alam Indonesia ke Amerika Serikat adalah produksi 
karet alam dalam negeri, harga karet alam dalam negeri, harga karet sintetis 
Amerika Serikat, kurs US$, harga karet alam New York, produksi karet 
sintetis dunia dan produksi ban Amerika Serikat. 

Berdasarkan hasil regresi linear berganda mununjukkan ekspor karet 
alam Indonesia dipengaruhi secara bersama-sama oleh ketujuh variabel 
tersebut, namun karena secara parsial produksi karet alam dalam negeri, 
harga karet alam dalam negeri, harga karet sintetis Amerika Serikat, kurs 
US$ yang signifikan maka diduga terjadi multikolinieritas dalam model. 
Tindakan perbaikan dilakukan dengan mengeluarkan variabel harga karet 
alam New York, produksi karet sintetis dunia dan produksi ban Amerika 
Serikat dari model, setelah perbaikan dilakukan variabel-variabel tersebut 
signifikan mempengaruhi baik secara bersama-sama maupun parsial, 
sedangkan variabel yang dominan mempengaruhi ekspor karet alam ke 
Amerika Serikat adalah produksi karet alam dalam negeri dengan koefisien 
par sial sebesar 8,736. 
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