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ABSTRAK 


Perdagangan internasional merupakan salah satu sektor yang berpengaruh 
besar da1am suatu perekonomian terbuka. Perdagangan internasional yang terdin 
dari ekspor dan impor memberikan kClmtungan bagi negara yang terlibat 
didaiamnya. Impor merupakan kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan 
barang dari luaf negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi 
kctcmuan yang bcriaku. 

impor yang dilakukan Indonesia diantaranya adalah bahan bak"U dan 
pe.nolong yang sangat dibutuh.\an bagi pengembangan industri terutama industri 
keltas dan barang dari kertas. Peranan industri keltas dan barang dari keftas (ISie 
21) dalam pembangunan ekonomi cukup potensial dalam menyumbang devisa 
negarft. Hal ini, dilihat dan meningkatnya perkembangan industri kertas dan 
harang dari kertas dar! segi produksi maupun segi ekspoL 

I3erbagai fenomena ya..t1g teIjadi dalam perkembangan impor bfu'1an baku 
dan pcnolong dianggap scbagai sualu fcnomcna yang mcnarik karcna scialna 
kurun waktu 14 tahun telah reIjadi perubahan situasi dan kondisi yang bisa 
mempengaruhi permintaan impor bahan baku dan penolong. Berbagai macam 
variabei yang mempengaruhi volume impor bahan baku dan penoiong industri 
kertas dan bamng dari kertas yaitu harga bahan baku dan penolong impor, harga 
bahan baku dan penolong dalam negeri~ value added industri kertas dan barang 
(iari kertas Indonesia. 

Derdasarkan hasil penelitian yang dilaku.,\:an penuiIs terhadap vanabel 
lcrikal icmyala harga bahan baku dan pcnolong impor, harga bahan baku dan 
penolong dalam negeri, vaiue added industri kertas dan barang dari kertas sesua! 
teon mempengaruhi volume impor bahan baku dan penolong industri kertas dan 
barang dari kertas indonesia. Dengan teknik anaHsis regresi linier berganda 
i:ilenggunakan ordinary ieast square melalul SPSS 11.0, selama peTIode 
penclitian 1988 - 2001, menunjukkan bahwa variabel bebas harga bahan baku dan 
penolong impor, harga hahan haku dan penolong datam negeri, value added 
industri kertas dan barang dari kertas Indonesia mempu..'1yai pengaruh yang 
signifikan sccara bersama-sama lerhadap variabcl terikatnya yailu volume impor 
nahan baku dan Dello1om:! industri kertas dan baranQ dan kert..as indonesia. Se!am

!.. t--, ~, 

itu juga diperoleh hasil bah\va harga bahan baku dl:'.n penolong dalam negeri 
secara parsiai mempunyai pengaruh yang dorninan diantara variabel-variabel 
bebas lain yang diajukan. 
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