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ABSTRACK 

This study aims to (1) find out the factors affecting the price of natural rubber of Lampung 

Province and (2) to analyze the position of Lampung province rubber competitiveness in the 

international  comparative and competitive advantages. This research was using time series 

data in forms of scunder starting from 1993 until 2015. This research was colled from 

January 2014 to November 2016. Data were analyzed using Multiple Linear Regression to 

fisure out of rubber busnis of lampung Province factors affecting rubber price of Lampung 

Province, while to analyze Lampung rubber competitiveness with comparatif advantage 

approach Revealed Comparative Advantage (RCA), and competitive advantage using Index 

of Specialization Trade approach (ISP).  The study shows that (1) Factors influencing rubber 

price in Lampung province by significance only international rubber price with coefficient 

value 1,078, while rubber plantation area of Lampung province, Lampung province rubber 

production, rupiah exchange rate and interest rate has no significant was low (2) Lampung 

rubber competitiveness in the international market in 2011 and 2013, because its RCA value 

is less than 1 for 2012, 2014 and 2015 rubber for competitiveness of rubber lampung through 

indicator ISP (competitive) Lampung rubber has competitiveness with RCA value greater 

than 1 (1.0903052, 1.5590452 and 1.65977466), and (3 ) Lampung itself for the last five 

years produced a negative number so that Lampung is not the main rubber exporter area in 

Indonesia, and Lampung rubber is entering the introduction cycle in the international 

market. 

Keywords : Competitiveness, Rubber,  Lampung,  Prices. 
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Yansen Atik 

 

 

ABSTRAK 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga karet alam Propinsi Lampung dan (2) menganalisis posisi daya saing 

karet provinsi Lampung dalam keunggulan komparatif dan kompetitif 

internasional. Penelitian ini menggunakan data time series dalam bentuk 

skunder mulai tahun 1993 sampai 2015. Penelitian ini dilakukan dari bulan 

Januari 2014 sampai November 2017. Data dianalisis dengan menggunakan 

regresi linier berganda untuk faktor  yang mempengaruhi harga karet  Lampung, 

sedangkan untuk menganalisis daya saing karet Lampung dengan pendekatan 

keunggulan komparatif revealed comparative advantage (RCA), dan 

keunggulan kompetitif dengan menggunakan index of specialization trade 

approach (ISP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga karet di provinsi Lampung hanya signifikan dengan harga 

karet internasional dengan nilai koefisien 1,078, sedangkan luas tanaman karet 

provinsi Lampung, produksi karet provinsi Lampung, nilai tukar rupiah dan 

tingkat suku bunga tidak signifikan adalah rendah ( 2) Daya saing karet 

Lampung di pasar internasional pada tahun 2011 dan 2013, karena nilai RCA-

nya kurang dari 1 untuk 2012, 2014 dan 2015 karet untuk daya saing karet 

lampung melalui indikator ISP (competitive) Karet Lampung memiliki daya 

saing dengan nilai RCA lebih besar dari 1 (1,0903052, 1,5590452 dan 

1,65977466), dan (3) Lampung bukan daerah eksportir karet utama di 

Indonesia, dan karet Lampung memasuki siklus pengenalan di pasar 

internasional. 

 

Kata kunci: Daya Saing , Harga, Karet Lampung 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Karet merupakan komoditas unggulan perkebunan sebagai sumber devisa 

bagi negara.  Karet alam yang dihasilkan dari tanaman Hevea brasiliensis 

memiliki banyak manfaat dan semua produk turunan karet alam hampir 

digunakan oleh semua orang di seluruh dunia.  Karet merupakan komoditas 

yang diperdagangkan di tingkat global.   

 

Jenis karet yang diperjualbelikan adalah: Crepes berasal dari lateks, lump 

karet, atau Ribbed Smoked Sheet (RSS) yang berkualitas rendah yaitu karet 

yang berwarna putih digiling mengunakan mesin pengiling menjadi lembaran 

tipis crepes, lateks adalah karet alam yang dicampur dengan ammonia.  

Lateks yang berasal dari pohon mempunyai kadar karet 25-29 persen.  Lateks 

kemudian dikentalkan dengan mengunakan mesin sentrifugal untuk 

meningkatkan kadar karet menjadi 60 persen.  Karet dengan kadar 60 persen 

disebut dengan karet pekat.  (Direktorat Jendral Perkebunan, 2010). 

 

Ribbed Smoked Sheet (RSS) adalah lateks yang digumpalkan dicampur 

dengan asam, kemudian dipanaskan dan diasap di ruang asap.  Technical 

Specified Rubber (TSR) yaitu lateks yang digumpalkan lalu dihaluskan dan 

dipanaskan.  TSR disebut juga Block Rubber.  Block Rubber atau TSR 
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memiliki sebutan yang berbeda-beda di setiap negara, contohnya TSR 

Malaysia disebut SMR (Standard Malaysian Rubber), TSR Singapura disebut 

SSR (Standard Singapore Rubber), TSR Indonesia disebut SIR (Standard 

Indonesian Rubber), dan TSR Thailand disebut TTR (Thai Tested Rubber) 

(Direktorat Jendral Perkebunan, 2010). 

Harga karet alam sangat ditentukan oleh kondisi pasar internasional.  Harga 

karet alam internasional dalam satu tahun terakhir (2014-2015) menunjukkan 

kondisi yang sangat fluktuatif.  Rata-rata harga karet internasional jenis 

TSR20 sebesar  1,54 $/kg.  Perkembangan harga karet internasional dalam 

bentuk bulanan pada tahun 2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 1.   

Tabel 1.  Perkembangan harga karet internasional tahun 2014-2015 

Bulan Tahun TSR20 Perkembangan 

   ($/kg) (%) 

Januari 2014 2,13 0 

Februari 2014 1,89 0,24 

Maret 2014 1,92 -0,03 

April 2014 1,78 0,14 

Mei 2014 1,70 0,08 

Juni 2014 1,71 -0,01 

Juli 2014 1,69 0,02 

Agustus 2014 1,66 0,03 

September 2014 1,53 0,13 

Oktober 2014 1,51 0,02 

November 2014 1,54 -0,03 

Desember 2014 1,48 0,06 

Januari 2015 1,42 0,06 

Februari 2015 1,41 0,01 

Maret 2015 1,43 -0,02 

April 2015 1,41 0,02 

Mei 2015 1,55 -0,14 

Juni 2015 1,59 -0,04 

Juli 2015 1,45 0,14 

Agustus 2015 1,32 0,13 

September 2015 1,25 0,07 

Oktober 2015 1,25 0 
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Tabel 1. lanjutan 

 
Bulan Tahun TSR20 Perkembangan 

   ($/kg) (%) 

November 2015 1,17 0,08 

Desember 2015 1,17 0 

Jumlah   36,96 0,96 

Rata-Rata  1,54 0,04 

 

Sumber : World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), 2015 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa di awal tahun 2014 hingga akhir tahun 2014 

kondisi harga karet alam jenis TSR20 terus memburuk. Harga terendah 

terjadi pada bulan Desember  sebesar  1,48 $/Kg. Begitupun juga terjadi pada 

tahun 2015 kondisi harganya lebih rendah jika dibandingkan dengan harga 

pada tahun 2014.  Meski menurun harga karet tahun 2015 hingga pertengahan 

tahun menunjukkan angka yang relatif berfluktuasi  Harga yang berfluktuasi 

ini menunjukkan bahwa harga karet sangat dipengaruhi oleh banyak faktor.  

Faktor langsung yang mempengaruhi harga karet internasional tentu saja 

adalah faktor permintaan dan penawaran. 

Internasional Rubber Consortium Limited (2012) menyatakan bahwa 

permintaan karet alam dari tahun ke tahun selalu meningkat.  Hal ini 

dikarenakan penggunaan karet semakin luas seiring dengan teknologi yang 

menciptakan produk-produk baru berbahan baku karet alam.  Tingkat 

konsumsi terhadap produk turunan karet juga terus mengalami peningkatan 

seiring laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk dunia.   

 

Menurut World Bank (2014), China merupakan negara konsumen karet alam 

terbesar (2.085 ton/tahun) disusul negara-negara Eropa (1.558 ton/tahun) dan 

Amerika Serikat (1.330 ton per tahun).  Negara Asia lainnya yang tergolong 



4 
 

tinggi dalam konsumsi karet alam adalah Jepang (796 ton/tahun).  Angka-

angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat karena negara-negara 

tersebut adalah negara industri yang tidak memiliki areal pertanaman karet 

yang memadai, sehingga mereka mendapatkan bahan baku karet murni dari 

kegiatan mengimpor dari negara lain. 

 

Penawaran karet alam di pasar internasional juga merupakan faktor langsung 

yang mempengaruhi harga karet dunia.  Penawaran karet alam hanya 

diperoleh dari negara-negara yang mengembangkan tanaman karet seperti 

Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Srilanka dan negara-negara Asia 

Tenggara lainnya.  Menurut World Bank (2014), Thailand merupakan negara 

produsen utama karet dengan produksi 2.900 ton/tahun disusul Indonesia 

dengan 2.270 ton/tahun, Malaysia 1.132 ton/tahun dan India 772 ton/tahun.  

Gabungan Pengusaha Karet Indonesia-GAPKINDO (2013) menyebutkan 

bahwa penawaran karet alam di pasar dunia sangat dipengaruhi oleh tingkat 

produksi masing-masing negara produsen.  Namun, laju peningkatan produksi 

karet alam pada umumnya masih sangat kecil bila dibandingkan dengan laju 

permintaan karet di pasar dunia. 

 

Peran penting dan strategisnya komoditas karet alam  ini tidak hanya 

dirasakan oleh negara-negara produsen karet alam tetapi juga dirasakan oleh 

negara-negara konsumen/pengimpor.  Negara-negara konsumen mempunyai 

kepentingan yang kuat akan kesinambungan pasokan karet alam sebagai 

bahan baku industri strategis seperti industri ban, otomotif, industri peralatan 

militer, industri sarana medis dan lain-lain.  Di satu pihak, negara-negara 
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produsen menginginkan harga yang tinggi, namun negara-negara konsumen 

menginginkan harga yang rendah.  Oleh karena itu, keseimbangan antara 

produksi karet alam dengan konsumsi sangat menentukan terciptanya harga 

yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Harga  karet alam 

Indonesia  juga tak lepas dari perkembangan harga karet internasional. Oleh 

karenanya Indonesia sangat berkepentingan besar atas perubahan harga yang 

terjadi. (Direktorat Jendral Perkebunan, 2012). 

 

Keunggulan Indonesia dalam peningkatan produksi karet untuk masa yang 

akan datang adalah masih tersediannya lahan tropis yang cukup luas dan 

sesuai untuk tanaman karet.  Karet alam merupakan kekayaan alam yang 

sebagian besar diusahakan oleh masyarakat petani di pedesaan.  Makin 

pentingnya peranan karet dalam kebutuhan hidup manusia memicu 

perkembangan ekonomi karet dari sisi produksi yang cenderung terus 

mengalami peningkatan.  Produksi, luas lahan, dan produktivitas  karet 

Indonesia tahun 2005-2015 dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Berdasarkan pada Tabel 3 di bawah ini, perkembangan luas areal perkebunan 

karet di Indonesia dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan.  Pada 

tahun 2014 lahan perkebunan karet Indonesia tercata seluas 3,61 juta hektar, 

selanjutnya pada tahun 2015 luas areal perkebunan karet Indonesia meningkat 

sebesar 0,43 persen atau menjadi 3,62 juta hektar.   
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Tabel 3.  Produksi dan luas lahan karet Indonesia tahun 2005 – 2015 

Tahun Produksi 
Pertum 

buhan 

Luas 

Lahan 

Pertumbu

han 

Produk-

tivitas 

     Pertum-       

    buhan 

 (000 Ton) (%)    (000 Ha) (%) (Ton/Ha) (%) 

2005 2.270,90 9,03 3.279,40 0,52 0,69 9,02 

2006 2.637,00 13,88 3.309,10 0,9 0,8 13,1 

2007 2.755,20 4,29 3.413,70 3,06 0,81 1, 26 

2008 2.751,30 -0,14 3.424,20 0,31 0,8 -0,45 

2009 2.440,30 -12,74 3.477,30 1,53 0,7 -14,49 

2010 2.734,90 10,77 3.445,40 -0,93 0,79 11,59 

2011 2.990,18 11,45 3.456,10 0,31 0,89 11,17 

2012 3.012,25 0,73 3.506,20 1,42 1,07 16,82 

2013 3.237,43 6,95 3.555,94 1,39 1,08 0,92 

2014 3.153,18 -2,67 3.606,24 1,39 1,05 -2,85 

2015 3.231,85 2,43 3.656,05 1,36 1,07 1,86 

Jumlah 31214,49 43,99 38.129,63     11,28      9,75      46,70 

Rerata 2.837,68 3,99 3.466,33     1,02     0,88       4,67 

Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan, 2015 

 

Luas lahan perkebunan karet di Indonesia cenderung mengalami peningkatan.  

Namun peningkatan luas lahan perkebunan tidak diiringi dengan peningkatan 

produksi dan produktivitas karet.  Produksi dan produktivitas karet Indonesia 

cenderung berfluktuatif.  Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

semakin mahalnya upah tenaga kerja, pupuk, dan obat-obatan (Direktorat 

Jendral Perkebunan, 2015). 

 

Meski memiliki lahan yang luas, produktivitas karet Indonesia paling rendah 

dibandingkan dengan negara produsen lain, seperti Malaysia dan Thailand.  

Produktivitas karet Indonesia hanya 1,092 kilogram per hektar pada tahun 

2013, sedangkan Malaysia 1.450 kg per hektar dan Thailand 1.705 kg per 

hektar.  Hal ini dikarenakan banyak petani yang belum mau melakukan 

peremajaan karet, khawatir kehilangan pendapatan selama beberapa tahun.  

Padahal pohon karet yang ada sudah tua  tidak produktif.  
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 Hal ini menandakan bahwa pohon karet memang sudah tidak layak lagi 

untuk diambil getahnya (sadap), sehingga produksi karet dalam negeri tidak 

meningkat.   

 

Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan di Provinsi 

Lampung yang tersebar hampir di seluruh Provinsi Lampung.  Menurut Dinas 

Perkebunan Provinsi Lampung (2013), luas areal tanaman karet di Provinsi 

Lampung sebanyak 133.168 hektar dikelola oleh perkebunan besar negara, 

perkebunan besar swasta, dan perkebunan rakyat.   

 

Rata-rata produksi, luas areal perkebunan dan produktivitas karet Provinsi 

Lampung selama kurun waktu 2005-2015 sebesar 43.994 ton, 80.187  hektar 

dan  0,60 ton/hektar.  Luas areal perkebunan karet Provinsi Lampung 

cenderung mengalami peningkatan, diiringi dengan adanya peningkatan 

produksi dan produktivitas karet (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 

2015) 

 

Tanaman karet yang belum menghasilkan di Provinsi Lampung seluas 57.214 

hektar, tanaman menghasilkan 73.640 hektar dan tanaman rusak 2.314 hektar.  

Banyak petani yang mulai melakukan peremajaan karet pada tanaman yang 

sudah rusak.  Petani tahu benar bahwa dengan melakukan peremajaan, maka 

produktivitas karet di Provinsi Lampung dapat meningkat  dengan resiko 

petani akan kehilangan pendapatan selama beberapa tahun.  Hal ini 

mengakibatkan luas areal tanaman karet yang belum menghasilkan jumlahnya 

terus meningkat (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 2015).   
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Menurut Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (2015), produksi karet 

perkebunan rakyat dari tahun 2015 sebesar 43.309 ton.  Produksi karet alam 

Provinsi Lampung semakin membaik seiring tercukupinya kebutuhan air bagi 

tanaman karet.  Meningkatnya produksi karet alam merupakan kekuatan 

mendasar dalam meningkatkan ekspor karet alam Provinsi Lampung ke pasar 

internasional.  Faktor penyebab meningkatnya produksi karet alam sangat 

tergantung dari rangsangan harga karet alam Indonesia dan pasar 

internasional.   

 

Petani karet sama halnya seperti pada usahatani lainnya, petani karet sangat 

terangsang terhadap harga jual karetnya.  Harga yang layak membuat petani 

lebih bergairah dalam meningkatkan produktivitas dan berharap dapat 

meningkatkan pendapatannya.  Sebaliknya jika harga jual  rendah, petani 

cenderung kurang merawat tanamannya karena memperhitungkan biaya yang 

dikeluarkan.  Rata-rata harga ekspor karet Provinsi Lampung tahun 2000-

2015 sebesar 1.929,73 US $/Ton.  Perkembangan harga ekspor karet Provinsi 

Lampung tahun 2000-2015 dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4  menunjukkan bahwa harga ekspor karet alam Provinsi Lampung 

cenderung berfluktuasi.  Hal ini disebabkan oleh  permintaan dan penawaran 

serta krisis ekonomi yang melanda negara-negara tujuan ekspor karet Provinsi 

Lampung.  Ekspor karet alam asal Lampung ditujukan ke sejumlah negara 

seperti China, Jepang, Jerman, Polandia, Italia, India, Argentina, Amerika 

Serikat, Taiwan, Perancis, dan Irlandia.  Bagi sektor pertanian, perluasan 
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pasar tentu akan berdampak positif.  Perluasan pasar tersebut jelas akan 

memberi tekanan pada kenaikan harga serta stabilitas harga  karet. 

 

Tabel 4.  Perkembangan harga ekspor karet Provinsi Lampung 

Tahun 
Harga Ekspor Karet 

Lampung 
Perkembangan 

 (US $/Ton) (%) 

2000 641,38 7,75 

2001 598,35 -7,19 

2002 896,36 33,25 

2003 982,31 8,75 

2004 1.184,46 17,07 

2005 2.651,32 55,33 

2006 1.945,38 -36,29 

2007 2.722,59 28,55 

2008 2.722,13 -0,02 

2009 1.533,06 -77,56 

2010 3.604,37 57,47 

2011 4.596,79 21,59 

2012 3.242,02 -41,79 

2013 3.344,99 2,48 

2014 3.585,58 3,40 

2015 3.734,42 8,20 

Jumlah 40.524,24 -16,76 

Rata-rata 1.929,73 -0,80 

Sumber :    Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi   

Lampung, 2015 
 

Karet Indonesia khususnya karet yang berasal dari Provinsi Lampung harus 

mampu bersaing dengan karet dari negara lain.  Jika karet Provinsi Lampung 

memiliki daya saing di pasar Internasional diharapkan akan lebih banyak lagi 

negara yang membeli karet dari Indonesia khususnya Provinsi Lampung dan 

para pengusaha akan lebih bersemangat lagi untuk memproduksi karet dengan 

mutu yang lebih baik dengan biaya produksi yang lebih rendah agar 

memperoleh laba dan dapat mempertahankan kelangsungan produksinya. 
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Berdasarkan faktor permintaan dan penawaran, seharusnya harga karet tetap 

tinggi karena tingkat permintaan cenderung meningkat tajam sedangkan 

penawaran cenderung tetap.  Akan tetapi pada kenyataannya, harga karet 

cenderung fluktuatif.  Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak faktor lain 

yang juga mempengaruhi harga karet.  Berdasarkan uraian tersebut, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga karet alam Provinsi 

Lampung ? 

2. Bagaimanakah posisi daya saing karet Provinsi Lampung di pasar 

internasional jika dilihat dari keunggulan komparatif dan  kompetitifnya ? 

B. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga karet alam Provinsi 

Lampung. 

2. Menganalisis posisi daya saing karet Provinsi Lampung di pasar 

internasional jika dilihat dari keunggulan komparatif dan  kompetitifnya. 

 

C.   Kegunaan Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi : 

1. Para pelaku usaha yang bergerak dalam sektor budidaya karet dan 

perusahaan-perusahaan eksportir karet alam di Provinsi Lampung. 

2. Pemerintah dan instansi terkait, sebagai bahan pertimbangan dalam 

merumuskan kebijakan untuk meningkatkan harga karet alam Provinsi 

Lampung guna menunjang peningkatan devisa negara. 
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3. Peneliti lain, sebagai sumber pustaka dan bahan pembanding pada waktu 

yang akan datang. 



12 

 

 
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Agroindustri Karet Alam 

 

Agroindustri karet merupakan industri unggulan berbasis sumber daya 

alam yang memerlukan peningkatan produksi dan produktivitas. Hal ini 

dikarenakan, industri karet alam Indonesia menghadapi permasalahan 

rendahnya produktivitas pada sisi hulu dan lemahnya industri hilir. Dari 

sisi produktivitas hulu, memiliki angka 901 dan 935 kg/Ha/Tahun (Dirjen 

Perkebunan, 2010).  Namun, angka ini masih jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan negara penghasil karet lain seperti Thailand, 

Malaysia dan India. Angka produktivitas Thailand pada tahun 2008 

menunjukkan angka 1.698 kg/Ha/Tahun, Malaysia sebesar 1.430 

kh/Ha/Tahun dan India 1.930 kh/Ha/Tahun (Damardjati dan Jacob, 

2009).  

 

Hendratno (2010) mengemukakan bahwa berdasarkan luas lahan, 

Indonesia memiliki lahan karet terbesar di dunia. Namun dalam hal 

produktivitas masih tergolong rendah. Disamping angka produktivitas 

industri hulu yang rendah, industri karet alam Indonesia sebagian besar 

diekspor ke luar negeri. Hal ini dilakukan eksportir karena selain harga 
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luar negeri lebih tinggi, daya serap industri hilir karet nasional masih 

rendah. Hal ini mengakibatkan tingginya ketergantungan pada ekspor 

karet mentah.  

 

Arifin (2005) menyarankan perlunya integrasi antara peningkatan 

produksi melalui pengenalan varietas klon baru dengan penggunaan 

lahan yang memenuhi persyaratan manajemen sumber daya 

berkelanjutan dan kualitas lingkungan. Sedangkan di sisi tengah yaitu 

usaha karet alam dihadapkan pada permasalahan kelangkaan bahan baku 

pada saat harga dan permintaan karet dunia meningkat serta kontinuitas 

bahan baku yang berkualitas dan sesuai dengan kaidah pengolahan bahan 

olah karet rakyat (bokar) yang baik. Selama ini pengolahan paska panen 

karet rakyat belum memenuhi kaidah pengolahan bahan olah karet. Pada 

saat yang bersamaan perlu peningkatan daya saing yang berkelanjutan 

(sustainable competitive advantage). 

 

Menurut Kemenperin (2012), karet merupakan salah satu komoditi 

perkebunan penting, baik untuk sumber pendapatan, kesempatan kerja, 

pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar 

perkebunan karet, maupun pelestarian lingkungan dan sumberdaya 

hayati. Tanaman karet merupakan tanaman perkebunan yang tumbuh 

subur di Indonesia. Tanaman ini menghasilkan getah karet (lateks) yang 

dapat  diperdagangkan di masyarakat berupa lateks segar, slab/koagulasi, 

ataupun sit asap/sit angin. Selanjutnya, produk-produk tersebut 
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digunakan sebagai bahan baku pabrik crumb rubber (karet remah), yang 

menghasilkan berbagai bahan baku untuk berbagai industri hilir, seperti  

ban, bola, sepatu, karet, sarung tangan, baju renang, karet gelang, mainan 

dari karet, dan berbagai produk hilir lainnya.  

 

Tersedianya lahan yang luas memberikan peluang untuk menghasilkan 

produksi karet alam dalam jumlah besar. Di sisi lain, produksi karet alam 

juga dapat ditingkatkan dengan perbaikan teknologi pengolahan karet 

untuk meningkatkan efisiensi, sehingga lateks yang dihasilkan dari getah 

bisa lebih banyak dan menghasilkan material sisa yang semakin sedikit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pohon Industri Karet 

Sumber : ( Kemenperin, 2012) 
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Untuk mengantisipasi kekurangan karet alam yang akan terjadi, 

diperlukan suatu inovasi baru dari hasil industri karet dengan 

mengembangkan nilai tambah yang bisa di peroleh dari produk karet itu 

sendiri. Nilai tambah produk karet dapat diperoleh 

melalui pengembangan industri hilir dan pemanfaatan kayu karet sebagai 

bahan baku industri kayu. Gambar 1 menunjukkan bahwa cukup banyak 

ragam produk yang dapat dihasilkan dari karet, namun sampai saat ini 

potensi kayu karet tua belum dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Pemanfaatan kayu karet merupakan peluang baru untuk meningkatkan 

margin keuntungan dalam industri karet. 

Menurut Hendratno (2010), kayu karet yang dapat berasal dari 

kegiatan rehabilitasi kebun ataupun peremajaan kebun karet tua/tidak 

menghasilkan lateks lagi. Umumnya kayu karet yang diperjual belikan 

adalah dari peremajaan kebun karet yang tua yang dikaitkan dengan 

penanaman karet baru lagi. Kayu karet dapat dipergunakan sebagai bahan 

bangunan rumah, kayu api, arang, ataupun kayu gergajian untuk alat 

rumah tangga (furniture). Kayu karet sebenarnya juga banyak diminati 

oleh konsumen baik dari dalam negeri maupun luar negeri, karena 

warnanya yang cerah dan coraknya seperti kayu ramin.  

 

Sebagai salah satu komoditi industri, produksi karet sangat tergantung 

pada teknologi dan manajemen yang diterapkan dalam sistem dan proses 

produksinya. Produk industri karet perlu disesuaikan dengan kebutuhan 

pasar yang senantiasa berubah. Status industri karet Indonesia akan 
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berubah dari pemasok bahan mentah menjadi pemasok barang jadi 

atau setengah jadi yang bernilai tambah lebih tinggi dengan melakukan 

pengeolahan lebih lanjut dari hasil karet. Kesemuanya ini memerlukan 

dukungan teknologi industri yang lengkap, yang mana diperoleh melalui 

kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang dibutuhkan.  

 

Permasalahan produktivitas lahan merupakan permasalahan utama dalam 

pengembangan industri karet, termasuk kualitas bahan baku olahan yang 

masih rendah. Untuk itu strategi percepatan hilirisasi karet adalah  

dengan peremajaan karet tua dan tidak produktif terutama pada 

perkebunan karet rakyat dengan stimulasi subsidi; peningkatan kualitas 

bahan olah karet yang dihasilkan petani sesuai dengan SNI yang 

disyaratkan industri pengolahan melalui pelatihan dan pendampingan, 

serta peningkatan efisiensi rantai nilai pengolahan karet dan penguatan 

kelembagaan petani melalui pola plasma antara perkebunan rakyat 

dengan perkebunan besar dalam peningkatan hasil dan harga. Sementara 

strategi perluasan terutama dilakukan dengan pengembangan industri 

perbenihan bermutu baik di sentra-sentra produksi karet serta 

diversifikasi usahatani karet melalui integrasi dengan tanaman  

pangan dan ternak untuk peningkatan pendapatan keluarga petani  

(Arifin, 2005). 

 

Menurut Anwar (2009), terdapat dua jenis karet yaitu karet alam dan 

karet sintetis. Karet alam yaitu karet yang dihasilkan oleh perkebunan 

karet, sedangkan karet sintetis merupakan karet yang sudah diproduksi di 
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pabrik. Perbedaan antara keduanya  dapat dilihat dari masing-masing 

kelebihan dan kekurangan dua jenis karet tersebut. Adapun kelebihan-

kelebihan yang dimiliki karet alam adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki daya elastis atau daya lenting yang sempurna, 

b. Memiliki elastisitas yang baik sehingga pengolahannya mudah, 

c. Mempunyai daya aus yang tinggi, 

d. Tidak mudah panas, dan 

e. Memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keretakan. 

 

Ada beberapa macam jenis karet alam yang dikenal diantaranya 

merupakan bahan olahan. Bahan olahan ada yang setengah jadi dan 

sudah jadi. Ada juga karet yang diolah kembali berdasarkan bahan karet 

yang sudah jadi. Adapun jenis-jenis karet yang dikenal luas antara lain 

(Anwar,2009) : 

a. Bahan olah karet (lateks kebun, sheet angin, slab tipis, dan lump 

segar).  

b. Karet konvensional (Ribbed Smoked Sheet, White Crepe, Pale Crepe, 

Estate Brown Crepe, Compo Crepe)  

c. Lateks pekat, 

d. Karet bongkah atau block rubber, 

e. Karet spesifikasi teknis atau crumb rubber, 

f. Karet siap olah atau tyre rubber, dan 

g. Karet reklim atau reclaimed rubber. 
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2. Teori Permintaan dan Penawaran 

 

a. Permintaan  

 

Menurut Sukirno (2005), teori penawaran dan permintaan adalah 

penggambaran atas hubungan-hubungan di pasar, antara para calon 

pembeli dan penjual dari suatu barang. Model penawaran dan permintaan 

digunakan untuk menentukan harga dan jumlah barang yang terjual di 

pasar. Model ini sangat penting untuk melakukan analisis ekonomi mikro 

terhadap perilaku dan interaksi para pembeli-penjual, juga sebagai titik 

tolak bagi berbagai model dan teori ekonomi lainnya. Model ini 

memperkirakan bahwa dalam suatu pasar yang kompetitif, harga akan 

berfungsi sebagai penyeimbang antara jumlah yang diminta oleh 

konsumen dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen, sehingga 

terciptalah keseimbangan ekonomi antara harga dan jumlah barang. 

Model ini mengakomodasi kemungkinan adanya faktor-faktor yang dapat 

mengubah keseimbangan, yang kemudian akan ditampilkan dalam 

bentuk terjadinya pergeseran dari kurva permintaan atau penawaran. 

 

Menurut Rahardja dan Manurung (2008), teori permintaan menerangkan 

tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Permintaan 

itu sendiri adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli 

oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. 

Permintaan itu sendiri dipengaruhi beberapa faktor antara lain: (1) harga 

barang itu sendiri, (2) harga barang lain yang berkaitan, (3) tingkat 

pendapatan, (4) selera konsumen,  (5) jumlah penduduk serta perkiraan di 
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waktu yang akan datang, (6) distribusi pendapatan, dan (7) usaha-usaha 

produsen meningkatkan penjualan. Menurut  Rahardja dan Manurung 

(2008), rumus  fungsi dari permintaan yaitu : 

Qd = F (Px, Py, I,S, N,Pp, Yd, Pro) ................................................(2.1) 

Dimana, 

Qd =  Permintaan barang 

Px =  Harga barang itu sendiri 

Py =  Harga barang lain yang berkaitan 

I =  Pendapatan masyarakat 

S =  Selera 

N =  Jumlah Penduduk 

Pp =  Perkiraan di waktu yang akan datang 

Yd =  Distribusi pendapatan 

Pro =  Promosi 

 

Sukirno (2005) mengemukakan bahwa hukum permintaan pada 

hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan hubungan antara 

barang yang diminta dengan harga barang tersebut, dimana hubungan 

berbanding terbalik yaitu ketika harga meningkat atau naik maka jumlah 

barang yang diminta akan menurun dan sebaliknya apabila harga turun 

jumlah barang yang diminta meningkat.  

 

Bila harga sebuah komoditi turun maka garis anggaran konsumen akan 

bergeser ke kanan, dari posisi awalnya (GA1) ke posisi yang baru (GA2) 

akibat meningkatnya daya beli sejumlah pendapatan tunai konsumen. 

Dengan memiliki daya beli lebih besar, konsumen dapat membeli lebih 

banyak X dan atau Y. Garis anggaran yang baru adalah tangen kurva 

indiferen yang lebih tinggi (misal B). Untuk barang normal ekuilibrium 

baru tercapai di sisi kanan ekuilibrium awal. Hal ini menunjukkan 

semakin besar penurunan harga komoditi semakin banyak komoditi 
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X1 

X2 

GA1 

tersebut dibeli. Pada titik A konsumen membeli sejumlah X1  pada harga 

P1, pada titik B dengan harga Y2 yang lebih rendah kuantitas X yang 

dibeli bertambah menjadi X2 dan seterusnya. 

 

Kurva permintaan untuk komoditi normal selalu memiliki slope negatif. 

Hal ini mengimplikasikan the law of demand (kuantitas yang dibeli akan 

meningkat jika harga turun). Dalam pendekatan kurva indiferen, kurva 

permintaan diturunkan dari teorema Slutzky yang menyatakan bahwa 

efek substitusi dari perubahan harga selalu negatif (relatif terhadap harga: 

bila harga naik, jumlah yang diminta menurun dan sebaliknya).  

 

 
Gambar 2. Kurva Permintaan 

 Sumber : Rahardja dan Manurung (2008) 
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Bila harga X turun dari P1 ke P2  jumlah yang diminta akan meningkat 

dari Q1 ke Q2. Ini adalah efek harga total yang terdiri dari dua efek yang 

berbeda yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi adalah 

meningkatnya jumlah komoditi yang dibeli konsumen pada saat harga 

komoditi tersebut turun setelah pendapatan disesuaikan sedemikian rupa 

sehingga daya beli konsumen sama seperti keadaan semula. Menurut 

Rahardja dan Manurung (2008),  Compensated budget line ( garis 

anggaran terkompensasi) merupakan tangen dari kurva indiferen (I) pada 

titik A di sebelah kanan tangen mula-mula,  sebab garis tersebut paralel 

terhadap garis anggaran baru yang lebih curam daripada garis anggaran 

lama ketika harga X turun. Gerakan dari titik A ke B menunjukkan efek 

substitusi perubahan harga di mana konsumen membeli lebih banyak X 

yang sekarang harganya lebih murah daripada Y. Compensating 

variation adalah perangkat analisisi yang memungkinkan isolasi efek 

substitusi namun tidak menunjukkan keseimbangan baru konsumen. 

Keseimbangan baru konsumen dicapai pada titik B pada kurva indiferen 

II yang lebih tinggi.  

 

Menurut  Sukirno (2005), konsumen pada kenyataannya memiliki daya 

beli yang lebih tinggi. Bila X adalah barang normal , konsumen akan 

membelanjakan sebagian peningkatan pendapatan riilnya untuk membeli 

X sehingga menggeser X1 ke X2. Inilah yang disebut sebagai efek 

pendapatan dari perubahan harga. Efek pendapatan dari perubahan harga 

adalah negatif  dan ini memperkuat efek substitusi negatif. Bila 

karakteristik barang inferior, maka efekpendapatan dari perubahan harga 
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akan positip di mana bila daya beli meningkat semakin sedikit jumlah X 

yang dibeli. Untuk beberapa barang inferior efek subtitusi negatifnya 

lebih besar daripada efek pendapatan positifnya sehingga efek harga total 

menjadi negatif. Jadi efek substitusi negatif dalam banyak kasus cukup 

kuat untuk membangun hukum permintaan. 

 

b. Penawaran 

 

Menurut Manurung dan Rahardja (2008), penawaran adalah jumlah 

barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh produsen pada 

berbagai tingkat hargadan pada waktu tertentu.  Menurut Manurung dan 

Rahardja (2008),  beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu 

harga barang itu sendiri, harga barang lain,faktor produksi/input, biaya 

produksi, teknologi, jumlah pedagang,tujuan perusahaan dan kebijakan 

pemerintah, sehingga  penawaran sebagai berikut : 

Qs =  F (Px, Py, Pi, C, Tkn, Ped, Tuj,Keb)..........................(2.2) 

Dimana, 

Qs : Jumlah barang atau jasa yang ditawarkan 

Px : Harga barang itu sendiri 

Py : Harga barang lain  

Pi : Faktor produksi/input 

C : Biaya produksi 

Tkn : Teknologi 

Ped : Jumlah pedagang 

Tuj : Tujuan Perusahaan 

Keb : Kebijakan pemerintah 
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Pada dasarnya hukum penawaran mengatakan bahwa semakin tinggi 

harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan 

ditawarkan oleh para penjual. Begitupun sebaliknya, makin rendah harga 

suatu barang maka akan semakin sedikit jumlah barang dan jasa tersebut 

yang ditawarkan (Sukirno, 2005). 

 

Menurut Sukirno ( 2005), teori produksi adalah teori yang menjelaskan 

hubungan antara kuantitas produk yang dihasilkan dan faktor-faktor 

produksi yang digunakan. Secara umum fungsi produksi dinyatakan 

dalam bentuk  : 

Q = f (K,L,T,N)................................................(2.3) 

Fungsi produksi output dipengaruhi oleh faktor kapital (K), faktor tenaga 

kerja (L), teknologi (T), dan tanah (N).  Faktor–faktor produksi yang 

bersifat tetap disebut input tetap, sedangkan faktor produksi yang 

berubah disebut dengan input vatiabel. 

 

Periode produksi dibedakan menjadi periode jangka pendek dan periode 

jangka panjang.  Periode jangka pendek merupakan periode dimana 

perusahaan tidak mempunyai cukup waktu untuk mengubah kapasitas 

pabrik, namun dapat mengubah tingkat penggunaan input tertentu. 

Misalnya menambah atau mengurangi tenaga kerja. Sedangkan dalam 

periode jangka panjang, perusahaan dapat mengubah semua input 

termasuk kapasitas produk berupa mesin dan peralatan produksi lain. 
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Produk marginal (Marginal Product = MP) yaitu tambahan output atau 

produk total akibat tambahan satu satuan tenaga kerja atau tambahan satu 

faktor produksi variable. 

                      MP = d(TP)/d(L).................................................(2.4) 

 

Produk rata-rata per tenaga kerja (Average Product= AP) merupakan 

pembagian produk total dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan 

untuk memproduksi. 

                       AP = TP/L........................................................(2.5) 

 

Menurut Manurung dan Rahardja (2008), biaya ekonomis adalah 

besarnya pengorbanan atas barang alternatif yang hilang dan tidak dapat 

diproduksi. Bila karyawan pabrik konveksi bekerja memproduksi baju, 

maka pada waktu yang sama karyawan tersebut tidak dapat memproduksi 

celana. Biaya ekonomis dibagi menjadi dua yaitu biaya eksplisit dan 

biaya implisit. Biaya eksplisit berupa pembayaran-pembayaran 

perusahaan untuk menyewa tenaga kerja, mesin-mesin, jasa transportasi 

dan membeli bahan baku. Sedangkan biaya implisit merupakan biaya 

faktor produksi milik sendiri, seperti modal sendiri yang dipakai hingga 

tidak perlu membayar bunga modal. 

 

Sedangkan Menurut Sukirno (2005), biaya produksi dapat dibagi menjasi 

beberapa macam yaitu biaya total (Total Cost = TC) merupakan 

penjumlahan biaya variabel  total (TVC) dan biaya tetap total (TFC). 
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Biaya variabel total (TVC) merupkan biaya yang berubah seiring 

perubahan output yang diproduksi. Misalnya pembayaran bahan baku, 

bahan bakar, tenaga kerja, dll. Sedangkan biaya tetap total (Total Fixed 

Cost = TFC) merupakan biaya yang tidak berubah karena perubahan 

output. Misalnya pembayaran sewa, penyusutan gedung dan peralatan-

peralatan lain, premi asuransi, gaji manager puncak.  Biaya total atau 

Total Cost(TC) dapat dirumuskan dengan (Sukirno, 2005) : 

                      TC = TVC+TFC..............................................(2.6) 

Biaya tetap rata-rata (AFC) merupakan pembagian biaya tetap total 

dengan kuantitas output yang dihasilkan (Q), secara matematis dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

                      AFC = TFC/Q.................................................(2.7) 

Biaya variable rata-rata (AVC) merupakan pembagian biaya variable 

total dengan output yang bersangkutan, secara matematis dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

                    AVC =TVC/Q...................................................(2.8) 

 

Kurva AVC berbentuk huruf U, mula-mula kurva  AVC turun mencapai 

hingga minimum,  karena hanya memerlukan tambahan faktor produksi 

variabel  yang lebih sedikit untuk memproduksi setiap tambahan output 

dan kemudian kurva AVC naik, karena ada pertambahan hasil yang 

semakin menurun yang memerlukan semakin banyak pengunaan faktor-

faktor produksi variabel untuk memproduksi setiap satu-satuan output 

tambahan. 
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Biaya total rata-rata yaitu pembagian biaya total (TC) dengan output total 

(Q). Biaya total rata-rata ini juga dapat diperoleh dengan menambahkan 

biaya tetap rata-rata (AFC) dengan biaya variable rata-rata (AVC), secara 

matematis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

                AC= TC/Q = AFC + AVC............................................(2.9) 

Dari soal diatas besarnya AC dapat dihitung dengan cara membagi biaya 

total dengan output yang dihasilakn.  Secara matematis dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

                      AC = TC/Q.........................................................(2.10) 

Kurva AC berbentuk huruf U yang terletak diatasnya kurva AVC. Jarak 

vertikal antara keduanya berupakan besarnya FC pada seiap tingkat 

output. 

 

Biaya marjinal merupakan tambahan biaya yang diperlukan untuk 

memproduksi satu satuan output tambahan, secara matematis dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

                                              MC =  dTC/dQ..................................................(2.11) 

Bila produk marjinal naik, maka biaya marjinal mengalami penurunan, 

dan bila produk marjinal turun maka biaya marjinal mengalami kenaikan 

pada penambahan dari penggunaan tenaga kerja. Kurva biaya marjinal 

berbentuk U, sedangkan kurva produk marjinal berbentuk U terbalik. 

Kurva biaya marjinal mencapai titik minimum pada saat kurva produk 

marjinal mencapai maksimum. 
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Menurut Sukirmo (2005), kurva MC memotong kurva AVC dan AC pada 

titik minimum. Bila besarnya biaya marjinal (MC) lebih kecil dari biaya 

total rata-rata (AC) maka AC akan turun. Bila biaya marjinal (MC) lebih 

besar dari biaya total rata-rata (AC), maka AC akan naik. Turunan dari 

kurva produksi dan kurva biaya yaitu berupa kurva penawaran, dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

Gambar 3. Kurva Penawaran 

Sumber : Sukirno (2005) 
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3. Teori Pembentukan Harga 

 

Menurut Sofjan (1997) , harga, nilai dan faedah (utility) merupakan 

konsep-konsep yang sangat berkaitan. Utility adalah atribut suatu produk 

yang dapat memuaskan kebutuhan, sedangkan nilai adalah ungkapan 

secara kuantitatif tentang kekuatan barang untuk dapat menarik barang 

lain dalam pertukaran.  Untuk mengadakan pertukaran atau untuk 

mengukur nilai suatu produk yaitu dengan menggunakan uang, bukan 

sistem barter. Jumlah uang yang digunakandalam pertukaran tersebut 

mencerminkan tingkat harga dari suatu barang.Harga adalah jumlah uang 

(ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.  

 

Harga menurut Kotler dan Amstrong (2001) adalah sejumlah uang 

yangditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Jadi, harga itu sendiri 

adalah sejumlah nilai atau uang yang harus dikeluarkan atau dikorbankan 

untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau mengkonsumsi barang 

atau jasa.Terbentuknya harga bisa dikaji atau dilihat dari beberapa 

pendekatan seperti : 

 

a. Pendekatan Permintaan dan Penawaran (Supply Demand Approach) 

 

Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada 

tingkat harga tertentu. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang 

diminta dapat digambarkan dalam bentuk kurva permintaan. 

Penawaran merupakan kebalikan dari permintaan, yaitu suatu jumlah 
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yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Pada 

umumnya harga yang lebih tinggi mendorong jumlah yang ditawarkan 

lebih besar. Hubungan antara harga dengan jumlah yang ditawarkan 

dapat digambarkan dalam bentuk kurva penawaran. 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001),harga akan ditentukan pada suatu 

titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Dari 

tingkat permintaan dan penawaran yang ada dapat ditentukan harga 

keseimbangan (equilibrium price) dengan cara mencari harga yang 

mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga 

terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. 

Jadi harga merupakan interaksi dari dua kekuatan yaitu permintaan dan 

penawaran yang ada di pasar 

 

b. Pendekatan Biaya (Cost Oriented Approach)  

 

Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan 

produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan 

markup pricing atau break even analysis. Harga yang ditawarkan oleh 

penjual tentunya terlebih dahulu didasarkan oleh semua biaya yang telah 

dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa serta ditambahkan 

sedikit keuntungan yang diharapkan sebelum produk dan jasa tersebut 

dilepaske pasar. 
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Harga keseimbangan atau harga ekuilibrium dalam ekonomi adalah 

merupakan harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan 

dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan 

di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli (konsumen) dan 

penjual (produsen) di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan 

sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik 

keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak 

pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. 

Masalah harga berhubungan dengan barang ekonomis, sebab barang 

ekonomis adanya langkah dan berguna dan untuk memperolehnya 

diperlukan pengorbanan uang dengan bantuan harga. Harga adalah 

perwujudan nilai tukar atas suatu barang/jasa yang dinyatakan uang. Oleh 

karena itu, harga merupakan nilai tukar obyektif atas barang/jasa dan 

nilai tukar obyektif itu sendiri adalah harga pasar atau harga 

keseimbangan. 

 

Harga pasar tidak terbentuk secara otomatis akan tetapi melalui suatu 

proses mekanisme pasar yakni tarik menarik antara kekuatan pembeli 

dengan permintaannya dan kekuatan penjual dengan penawarannya. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka harga keseimbangan dapat 

diartikan harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan 

dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan 

di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli (konsumen) dan 

penjual (produsen) di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan 

sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik 
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keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak 

pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Kondisi dimana 

Keseimbangan pasar terjadi jika : 

                                                 Qd  = Qs......................................................(2.12) 

Keterangan : 

Qd = Jumlah Permintaan 

Qs = Jumlah Penawaran 

E = Titik Keseimbangan 

Pe = Harga Keseimbangan 

Qe = Jumlah Keseimbangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Harga Keseimbangan 

 Sumber : Kotler dan Amstrong (2001) 

 

 

Apabila harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual dirasa 

terlalu tinggi oleh pembeli maka barang dan jasa tersebut tidak dapat 

terjual.Istilah surplus dikenal dengan pengertian suatu keadaaan dimana 

terjadi kelebihan penawaran. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar (Kotler dan Amstrong, 

2001) : 

a. Permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan jumlah 

barang ataujasa terbatas. 

b. Tinggi rendahnya biaya produksi. 

c. Pandangan masa depan dari produsen atau konsumen. 

d. Produsen mengetahui selera konsumen. 

e. Penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan daya beli 

konsumenTetap atau berkurang 

 

Peranan harga pasar dalam perekonomian : 

a. Menunjukan perubahan kebutuhan masyarakat. 

b. Membantu menentukan penawaran. 

c. Menggerakkan pengusaha untuk berkreasi terhadap perubahan 

permintaan. 

 

Fungsi harga pasar adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan jenis barang yang akan diproduksi. 

b. Menentukan pembagian hasil produksi diantara para konsumen. 

c. Menentukan teknologi yang akan digunakan dalam proses produksi. 

 

4. Teori Perdagangan Internasional 

 

Dalam upaya peningkatan kemakmuran suatu negara dihadapkan pada 

keterbatasan dalam penyelesaiannya, sehingga membutuhkan hubungan 

ekonomi dengan negara lain di dunia (Halwani dan Tjiptoherijanto, 
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1993). Perkembangan ekonomi dunia yang begitu pesat bahkan telah 

meningkatkan hubungan saling ketergantungan dan mempertajam 

persaingan. Di satu pihak, hal itu merupakan tantangan dan kendala yang 

membatasi. Di pihak lain, hal tersebut merupakan peluang baru yang 

dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan 

nasional. 

 

Menurut Hasyim (1994), permintaan impor suatu negara terhadap suatu 

komoditas merupakan kelebihan konsumsi yang tidak diproduksi dalam 

negeri (excess demand).  Demikian halnya dengan ekspor yang 

disebabkan karena suatu negara dalam kondisi excess supply, sehingga 

kelebihan produksinya tidak dikonsumsi negara tersebut dalam bentuk 

stok. Mekanisme perdagangan antar negara dapat diilustrasikan seperti 

pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Model keterkaitan pasar negara eksportir, importir, dan pasar 

dunia 

Sumber : Hasyim, 1994 
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Tanpa perdagangan, keseimbangan di negara A dicapai pada kondisi Eᴬ  

dengan volume transaksi Qᴬ 0 dan harga Pᴬ . Di negara B keseimbangan 

dicapai pada kondisi Eᴮ  dengan volume transaksi Qᴮ 0 dan harga Pᴮ . 

Dengan sumsi harga domestik di negara A relatif lebih murah 

dibandingkan dengan harga domestik di negara B. Harga di atas Pᴬ , 

produsen di negara akan menghasilkan lebih banyak daripada yang dibeli 

konsumen di negara tersebut. Fungsi penawaran Sᴬ  di atas titik Eᴬ  

dapat mencerminkan excess supply di negara A. Sementara untuk harga 

di bawah Pᴮ , konsumen di negara B akan meminta lebih banyak 

daripada yang ingin dihasilkan produsen di negara tersebut. Jadi, fungsi 

Dᴮ  di bawah titik Eᴮ  dapat dapat mencerminkan excess demand 

function.  

 

Selanjutnya Hasyim (1994), menjelaskan dimisalkan terjadi perdagangan 

antara negara A dan B dengan asumsi biaya transportasi adalah nol. 

Penawaran ekspor pada pasar internasional digambarkan oleh S˟  yang 

tak lain adalah excess supply function dari negara A, dan permintaan 

impor digambarkan oleh Dᴹ  yang tak lain adalah excess demand 

function dari negara B. Keseimbangan di pasar dunia terjadi pada titik 

Eᵂ  yang menghasilkan harga dunia sebesar Pᵂ , dimana negara A 

mengekspor sebesar (Qᴬ 1 - Qᴬ 2) sama dengan jumlah yang diimpor 

negara B (Qᴮ 1 - Qᴮ 2). Jumlah ekspordan impor tersebut ditunjukkan 

volume perdagangan sebesar Qᵂ  pada pasar internasional. 
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Dengan dasar model tersebut, dapat dilihat adanya saling ketergantungan 

antar negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Jika terjadi 

peningkatan pendapatan atau penambahan daya beli konsumen,maka 

permintaan karet di negara meningkat sebagaimana ditunjukkan 

pergeseran kurva permintaan dari Dᴮ  menjadi Dᴮ 1. 

 Akibatnya harga domestik akan meningkat, karena harga domestik 

relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada pasar internasional, 

maka secara ekonomis adalah lebih menguntungkan mengimpor. Hal ini 

ditunjukkan oleh pergeseran kurva permintaan impor dari Dᴹ  menjadi 

Dᴹ 1 yang mengakibatkan harga di pasar internasional naik dari Pᵂ  

menjadi Pᵂ1.  

 

Kenaikan harga menyebabkan permintaan domestik di negara A turun 

dan di pihaklain penawaran menjadi meningkat, sehingga meningkatnya 

ekspor sebesar Qᴬ 1 - Qᴬ 4 sama dengan jumlah permintaan impor 

negara B (Qᴮ 3 - Qᴮ 4). Kenaikan ekspor ini ditunjukkan dengan volume 

perdagangan yang meningkat dari Qᵂ  menjadi Qᵂ1. Dengan demikian 

perubahan kondisi internal dalam suatu negara dapat ditransmisikan ke 

negara lainnya melalui perubahan harga di pasar internasional. Menurut 

Hasyim (1994) secara matematis, persamaan ekspor karet adalah sebagai 

berikut: 

                         QXt = QSt – QDt.................................................(2.13) 

Dimana : 

QXt =  Jumlah ekspor karet pada tahun ke-t 

QSt =  Jumlah produksi karet pada tahun ke-t 

QDt =  Konsumsi karet domestik pada tahun ke-t 
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Penawaran ekspor juga dipengaruhi oleh tingkat bunga dan nilai tukar 

valuta asing di negara pengekspor dan di negara pengimpor serta 

berbagai kebijakan pemerintah maupun kebijakan internasional yang 

nantinya akan mempengaruhi ekspor. Jika beberapa faktor tersebut 

digabungkan,maka akan kita peroleh persamaan ekspor karet sebagai 

berikut :                          

                 Xt =  f (Pt, PWt, ERt, Zt)..............................................(2.14) 

Dimana : 

Pt =  Harga karet tahun ke-t 

PWt =  Harga karet dunia tahun ke-t 

ERt =  Nilai tukar mata uang asing tahun ke-t 

Zt =  Faktor lain yang mempengaruhi penawaran ekspor tahun ke-t 

 

Permintaan dan penawaran akan barang ekspor akan menentukan harga 

rata-rata ekspor dan volume ekspor. Harga rata-rata ekspor dikalikan 

dengan volume ekspor akan menentukan penerimaan devisa dari ekspor. 

 

5. Teori Nilai Tukar 

 

Menurut Salvatore (1997), nilai tukar dikenal sebagai kurs dalam 

keuangan yaitu sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata 

uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari, antara dua 

mata uang masing-masing negara atau wilayah.Nilai tukar adalah harga 

suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata 

uang terhadap nilai mata uang lainnya. 

 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/introduction-to-forex-concepts-and.html
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Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar menurut Madura (2003), 

yaitu : 

a. Laju inflasi relatif 

Dalam pasar valuta asing, perdagangan internasional baik dalam bentuk 

barang atau jasa menjadi dasar yang utama dalam pasar valuta asing, 

sehingga perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar 

negeri dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs 

valuta asing.  

 

b. Tingkat pendapatan relatif 

Faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam pasar 

mata uang asing adalah laju pertumbuhan riil terhadap harga – harga luar 

negeri. Laju pertumbuhan riil dalam negeri diperkirakan akan 

melemahkan kurs mata uang asing. Sedangkan pendapatan riil dalam 

negeri akan meningkatkan permintaan valuta asing relatif dibandingkan 

dengan supply yang tersedia.    

 

c. Suku bunga relatif 

Kenaikan suku bunga mengakibatkan aktivitas dalam negeri menjadi 

lebih menarik bagi para penanam modal dalam negeri maupun luar 

negeri.Terjadinya penanaman modal cenderung mengakibatkan naiknya 

nilai mata uang yang semuanya tergantung pada besarnya perbedaan 

tingkat suku bunga di dalam dan di luar negeri, maka perlu dilihat mana 

yang lebih murah, di dalam atau di luar negeri. Dengan demikian sumber 

http://seputarforex.blogspot.com/2009/04/evaluating-forex-market.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/pasar-valuta-asing-valas.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/pasar-valuta-asing-valas.html
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dari perbedaan itu akan menyebabkan terjadinya kenaikan kurs mata 

uang asing terhadap mata uang dalam negeri. 

 

d. Kontrol Pemerintah 

Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keseimbangan nilai tukar 

dalam berbagai hal termasuk: 

1) Usaha untuk menghindari hambatan nilai tukar valuta asing. 

2) Usaha untuk menghindari hambatan perdagangan luar negeri. 

3) Melakukan intervensi di pasar uang yaitu dengan menjual dan 

membeli mata uang.  

 

Sehingga  pemerintah mempunyai alasan untuk melakukan intervensi di 

pasar uang antara lain adalah :  

1) Untuk memperlancar perubahan dari nilai tukar uang domestik yang 

bersangkutan.  

2) Untuk membuat kondisi nilai tukar domestik di dalam batas-batas  

yang ditentukan.  

3) Tanggapan atas gangguan yang bersifat sementara. 

4) Berpengaruh terhadap variabel makro seperti inflasi, tingkat suku 

bunga dan tingkat pendapatan. 

 

e. Ekspektasi 

Faktor kelima yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing adalah 

ekspektasi atau nilai tukar di masa depan. Sama seperti pasar keuangan 

yang lain, pasar valas bereaksi cepat terhadap setiap berita yang memiliki 
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dampak ke depan. Sebagai contoh, berita mengenai melonjaknya inflasi 

di Amerika Serikat mungkin bisa menyebabkan pedagang valas menjual 

dollar, karena memperkirakan nilai dollar akan menurun di masa depan. 

Reaksi langsung akan menekan nilai tukar dollar dalam pasar. 

 

6. Konsep Daya Saing 

 

Daya saing merupakan kemampuan suatu komoditi untuk memasuki 

pasarluar negeri dan kemampuan untuk dapat bertahan di dalam pasar 

tersebut, dalam artian jika suatu produk mempunyai daya saing maka 

produk tersebutlah yang banyak diminati konsumen (Tambunan, 2001).  

Dilihat dari keberadaannya mengenai keunggulan dalam daya saing, 

maka keunggulan daya saing dari suatu komoditi dikelompokkan 

menjadi dua macam, yaitu keunggulan alamiah/keunggulan absolut 

(natural advantage) dan keunggulan yang dikembangkan (acquired 

advantage) (Firdaus, 2007). 

 

Pada saat ini keunggulan alamiah atau keunggulan absolut yang dimiliki 

oleh suatu negara untuk salah satu komoditinya tidak secara langsung 

menyebabkan komoditi tersebut akan menguasai pangsa pasar dunia, ini 

dikarenakan jumlah produsen tidak hanya satu negara, akan tetapi ada 

beberapa negara yang sama-sama menghasilkan komoditi tersebut 

dengan kondisi keunggulan alamiah yang sama.  Untuk dapat bersaing di 

pasaran dunia maka suatu komoditi harus memiliki keunggulan lain 

selain keunggulan alamiah, yaitu keunggulan komparatif dan kompetitif.   
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Menurut Tambunan (2003), analisis daya saing analisis keunggulan 

komparatif dapat menggunakan Revealed Comparative Advantag (RCA).  

Revealed Conparative Advantage  (RCA)  adalah indeks yang 

menyatakan keunggulan komparatif yang merupakan perbandingan 

antara pangsa ekspor suatu komoditi dalam ekspor total negara tersebut 

dibandingkan dengan pasar ekspor komoditi yang sama dalam total 

ekspor dunia.  RCA digunakan dalam studi-studi empiris untuk 

mengukur perubahan keunggulan komparatif atau tingkat daya saing dari 

suatu produk dari suatu negara terhadap dunia. Indeks RCA 

mengindikasikan bahwa jika pangsar ekspor dari suatu (atau kelompok) 

komoditi suatu negara di dalam ekspor dari komoditi yang sama di dalam 

total ekspor dunia negara tersebut memiliki keunggulan komparatif 

dalam produksi dan ekspor komoditi tersebut.  

 

Kelemahan metode RCA dikarenakan salah satu perbandingannya adalah 

pangsa pasar dunia dari komoditi yang diteliti dari negara bersangkutan.  

Pangsa pasar dunia yang besar belum menjamin apakah untuk komoditi 

dari negara tersebut mempunyai daya saing yang tinggi  (Tambunan, 

2003).   

Rumus RCA: 

                C = ( Xij / Xj ) / (Xiw/Xw).............................................(2.15) 

Keterangan : 

C   =  Nilai indeks RCA 

Xij = Nilai ekspor komoditi i dari negara j 

Xj  =  Nilai ekspor total komoditi i dari negara j 

Xiw =  Nilai ekspor komoditi i dari dunia 

Xw =  Nilai ekspor total komoditi i dari dunia 
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Menurut Tambunan (2003), keunggulan kompetitif suatu produk dapat 

diukur menggunakan analisis Indeks spesialisasi perdagangan (ISP). 

Indeks spesialisasi perdagangan (ISP) merupakan perbandingan antara 

selisih nilai ekspor dan nilai impor suatu negara dibadingkan dengan 

jumlah nilai ekspor dan nilai impor negara tersebut, atau dengan kata lain 

ISP merupakan perbandingan antara selisih nilai bersih perdagangan 

dengan nilai total perdagangan dari suatu negara.  Indeks ISP juga bisa 

digunakan untuk analisis proses tahapan industrialisasi dan 

perkembangan pola perdagangan komoditi tersebut.  Dasar pemikiran 

dari indeks ini sama seperti teori siklus produk, yang mana suatu produk 

bertahan  di pasar lewat beberapa tahun. 

 

Rumus ISP: 

    ... ............................(2.16) 

Keterangan : 

ISP = Indeks spesialisasi Perdagangan 

Nx’ = Nilai ekspor komoditas i dari Negara j 

Nm’= Nilai impor komoditas i dari Negara j 

 

Posisi daya saing dibagi menjadi 5 tahap (Tambunan, 2003), sesuai teori 

siklus produk, yakni sebagai berikut: nilai ISP antara -1 sampai +1.  

Apabila ISP berkisar antara -1 sampai dengan – 0,5 adalah komoditi 

tersebut tahap pengenalan.  Apabila antara -0,5 sampai dengan 0 adalah 

tahap subtitusi impor.  Apabila antara 0 sampai 0,8 adalah pada tahap 

perluasan ekspor, kemudian apabila nilainya mendekati +1 adalah pada 

''

''

NmNx

NmNx
ISP
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tahap pematangan dan apabila nilainya +1 sampai 0,00 adalah pada tahap 

kembali mengimpor. 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian tentang analsis exspor dan daya saing CPO Indonesia di pasar 

Internasional, oleh Ananto (2010).  Dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan adalah analisis korelasi berganda, Revealed Comparative 

Advantage (RCA) dan Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP).Hasil analisis 

RCA dari tahun 2004-2008  > 1 (satu), ini berarti Indonesia memiliki kinerja 

ekspor yang cukup baik, dapat juga dikatakan memiliki keunggulan 

komparatif, kemudian hasil analisis ISP menunjukan ternyata Indonesia di 

pasar internasional merupakan pengekspor minyak sawit, karena mempunyai 

nilai ISP untuk komoditas minyak sawit > 0 (nol), jadi Indonesia cenderung 

lebih banyak mengekspor dibandingkan mengimpor. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Safriansyah (2010) yang berjudul laju 

pertumbuhan dan analisa daya saing ekspor unggulan di propinsi Kalimantan 

Selatan.Metode penelitan yang digunakan yaitu ada sejumlah indikator atau 

metode yang digunakan mengukur tingkat daya saing, salah satunya adalah 

Revealed Comparative Advantage dan Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP). 

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu hanya 2 (dua) komoditi/produk 

unggulan yang memiliki tingkat daya saing berdasarkan alat analisis RCA 

terhadap komoditi yang sama di Indonesia. Produk ini ditunjukkan dengan 

indeks RCA yang lebih besar dari 1 Komoditi tersebut adalah Produk Kayu 

dan Produk Tambang. Kelima komoditi/ produk unggulan Propinsi 
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Kalimantan Selatan memiliki tingkat daya saing berdasarkan alat analisis 

Indeks Spesialisais Perdagangan (ISP) terhadap komoditi yang sama di 

Indonesia. 

 

Anggit (2012), tentang analisis daya saing crude palm oil (CPO) Indonesia di 

pasar Internasional. Penelitian ini menganalisis trend volume ekspor tahun 

1991-2010 metode peramalan asosiatif yaitu analisis regresi linier dan 

menganalisis daya saing CPO menggunakan analisis keunggulan komparatif 

Revealid Comparative Advantage (RCA) dan analisis keunggulan kompetitif 

dengan  menggunakan analisis Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP). Hasil 

penelitian menunjukkan, tren volume ekspor crude palm oil Indonesia pada 

tiga tahun mendatang mengalami peningkatan yaitu, pada tahun 2013 sebesar 

10.360.656 kg, tahun 2014 sebesar 10.824.992 kg, dan pada tahun 2015 

sebesar 11.289.328 kg.  Daya saing crude palm oil Indonesia di pasar 

internasional, memiliki keunggulan kompetitif dengan ISP mendekati 1 yakni 

0,95 dan memiliki keunggulan komparatif yang rendah di pasar Internasional 

dengan indeks RCA sebesar 0,85. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ragimun (2012), yang berjudul analisis daya 

saing komoditas kakao Indonesia. Metode penelitin yang dilakukan adalah 

analisis Revealed Comparative Advantage (RCA) dan Indeks Spesialisasi 

Perdagangan (ISP).  Tahun 2002 sampai dengan 2011 daya saing kakao 

Indonesia masih cukup bagus, terbukti rata-rata Revealed Competitive 

Advantage (RCA) di atas empat.  Demikian juga dari hasil Indeks Spesialisasi 

Pasar (ISP) rata-rata mendekati satu, yang berarti spesialisasi Indonesia 
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merupakan negara pengekspor. Sedangkan Indeks Konsentrasi Pasar (IKP) 

diperoleh rata-rata kurang dari 0,35 yang berarti kerentanan terhadap negara 

tujuan ekspor kakao relatif kecil. 

 

Wahyuni (2013), penelitiannya yang berjudul faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga jual dangke di Kecamatan Cendana Kabupaten 

Enrekang. Penelitan ini menggunakan analisis regresi linear 

berganda.Hasilpenelitian secara simultan (uji f) faktor yang mempengaruhi 

harga jual dangke  adalah biaya produksi, jumlah pembelian (permintaan), 

lokasi dan jumlah produksi (penawaran). Secara parsial (uji t) faktor yang 

mempengaruhi harga jual dangke di Kecamatan Cendana Kabupaten 

Enrekang adalah faktor lokasi. 

 

Krisna dan Kesumajaya (2013), penelitian tentang analisis tingkat daya saing 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kayu olahan Indonesia ke 

negara Amerika Serikat. Teknik analisis adalah analisis RCA (Revealed 

Comparative Advantage) dan analisis regresi linear berganda. Rata-rata 

tingkat daya saing ekspor kayu olahan Indonesia adalah 4,4 yang berarti 

ekspor kayu olahan Indonesia memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan 

dengan ekspor kayu olahan Malaysia dan Thailand tahun 1992-2011. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu penelitian ini 

menggunakan model persamaan regresi linear berganda untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi harga karet di Provinsi Lampung. Data 

dianalisis menggunakan program Statistical Package for Social Science 

(SPSS) versi 17 for windows. Variabel penelitian yang digunakan dalam 
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penelitian ini diperoleh dari gabungan penelitian-penelitian terdahulu yang 

dianggap relevan dapat dimasukkan ke dalam model. Variabel terikat yang 

digunakan adalah harga ekspor karet Lampung, sementara variabel bebas 

yang akan digunakan yaitu harga karet internasional, luas areal perkebunan 

karet Provinsi Lampung, produksi karet Provinsi Lampung, nilai tukar rupiah 

terhadap dollar, tingkat suku bunga. Sehingga penelitian ini dirancang untuk 

menyempurnakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

karena peubah kebijakan pemerintah misalnya nilai tukar rupiah terhadap 

dollar dan tingkat suku bungatelah tergambar dalam penelitian ini. 

 

Adi Muhammad (2013), penelitiannya tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi ekspor CPO Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan 

metode penurunan model teoritis dan analisis regresi linier berganda dengan 

hasil koefesien determinasi (R
2
) sebesar 0,975 artinya 95,70  persen ekspor 

CPO Provinsi Lampung dipengaruhi oleh produksi CPO Provinsi Lampung, 

harga CPO domestik, harga CPO internasional, harga minyak kelapa dan 

pajak ekspor. Dalam penelitian ini disimpulkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi ekspor CPO secara positif yaitu produksi CPO Lampung, 

harga CPO internasional dan harga minyak kelapa. Sedangakan faktor yang 

mempengaruhi ekspor CPO secara negatif yaitu harga CPO domestik dan 

pajak ekspor. 

 

Widuri Prameswita (2014), penelitiannya tentang faktor-faktor yang 

mempengaharuhi volume ekspor kakau Provinsi Lampung. Metode dan 
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analisis dalam penelitian ini menggunakan turunan teori model dan analisis 

regresi linier berganda. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah produksi 

kakau, harga ekspor kakau, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah dan 

kenaikan tarif bea keluar. Dalam penelitian ini disimpulkan kesemua variabel 

bebas di atas berpengaruh nyata pada volume ekspor kakau hanya saja sifat 

hubugannya saja yang berbeda. Variabel  produksi kakau, harga ekspor 

kakau, tingkat suku bunga dan nilai tukar bertanda positif dalam arti setiap 

kenaikan satu satuan dari variabel bebas diatas akan menambah nilai volume 

ekspor kakau. Sebaliknya  variabel tingkat suku bunga dan pajak ekspor 

bertanda negatif dalam arti meningkatnya tingkat suku bunga dan pajak 

ekspor akan menurunkan volume eskpor kakau. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 

Karet merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan Provinsi 

Lampung yang diorientasikan pada pasar internasional dengan negara-negara 

tujuan ekspor ke China, Jepang, Jerman, Polandia, Italia, India, Argentina, 

Amerika Serikat, Taiwan, Perancis, dan Irlandia. Oleh karena itu, peluang 

besar bagi wilayah Provinsi Lampung untuk dapat memasok karet ke negara 

tersebut.  

 

Karet memberikan kontribusi yang positif  bagi perekonomian karena 

menghasilkan devisa bagi negara. Tanaman karet  tersebar di seluruh wilayah 

Provinsi Lampung baik yang dimiliki oleh rakyat, negara maupun swasta. 
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Luas areal perkebunan dan produksi karet Provinsi Lampung setiap tahunnya 

cenderung mengalami peningkatan.  

Karet sebagai komoditas strategis yang berorientasi pada pasar ekspor 

menjadikan harga ekspor karet Provinsi Lampung dipengaruhi dan  

ditentukan oleh perkembangan harga karet di pasar internasional . Harga yang 

berlaku untuk komoditas karet adalah harga sampai di atas kapal (Free On 

Board – FOB). Hal ini dikarenakan oleh para eksportir yang melakukan 

penjualan karet selalu berdasarkan atas perkembangan harga dunia. 

 Tingkat harga  ekspor karet Provinsi Lampung akan mempengaruhi besarnya 

penawaran ekspor karet Provinsi Lampung ke luar negeri. Semakin tinggi 

harga karet Provinsi Lampung akan mengakibatkan semakin meningkatnya 

penawaran ekspor karet Provinsi Lampung.  Semakin tinggi harga ekspor 

karet Provinsi Lampung, maka produsen akan terdorong untuk meningkatkan 

produksi karet untuk diekspor ke pasar internasional.  

 

Penyesuaian harga karet dilakukan dengan mengkonversi nilai mata uang 

negara pengekspor menjadi nilai mata uang asing yang lazim disebut dengan 

nilai tukar. Dalam perdagangan internasional peranan nilai tukar turut 

menentukan tingkat harga ekspor karet. Pengaruh nilai tukar adalah positif, 

apabila terjadi kenaikan nilai tukar mata uang negara pengimpor (depresiasi), 

maka harga ekspor karet Provinsi Lampung menjadi naik. Hal ini akan 

mendorong produsen lebih bergairah untuk meningkatkan produksi karet, 

yang akhirnya akan mendorong kenaikan penawaran ekspor karet Provinsi 

Lampung.  
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Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga 

keseimbangan (equilibrium price) karet dengan cara mencari harga yang 

mampu dibayar konsumen dan harga karet yang diterima produsen. Sehingga,  

harga ekspor karet Provinsi Lampung (Y) dipengaruhi oleh harga karet di 

pasar internasional (X1), luas areal perkebunan karet Provinsi Lampung (X2), 

produksi karet Provinsi Lampung (X3), nilai tukar rupiah terhadap dollar (X4), 

tingkat suku bunga (X5).  Jadi, fungsi harga ekspor karet Provinsi Lampung 

dapat dinyatakan : 

 

Y = f (X1, X2,X3,X4, X5)...........................................................................(2.17) 

 

 

Y = βο  + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4  + β5X5  + ei.....................................(2.18) 

 

Dimana :  

Y  = Harga Karet Provinsi Lampung (US $/Ton) 

X1=  Harga Karet Internasional (US $ / Ton) 

X2 = Luas Areal Perkebunan Karet Lampung (Ha / Tahun) 

X3 = Produksi Karet Provinsi Lampung (Ton / Tahun) 

X4 = Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar (Rp/US $) 

X5 = Tingkat Suku Bunga (Persen/Tahun) 

ei = Error 

 

Karet Indonesia khususnya karet yang berasal dari Provinsi Lampung harus 

mampu bersaing dengan karet dari negara lain.  Jika karet Provinsi Lampung 

memiliki daya saing di pasar Internasional diharapkan akan lebih banyak lagi 

negara yang membeli karet dari Indonesia khususnya Provinsi Lampung dan 

para pengusaha akan lebih bersemangat lagi untuk memproduksi karet dengan 
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mutu yang lebih baik dengan biaya produksi yang lebih rendah agar 

memperoleh laba dan dapat mempertahankan kelangsungan produksinya. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dibuat diagram alir kerangka pemikiran 

penelitian seperti pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Kerangka Pemikiran Penelitian 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Konsep Dasar dan Batasan Operasional 

 

Peubah-peubah yang digunakan dalam penelitian, agar mudah dipahami dan 

memiliki makna yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu dilakukan 

konseptualisasi atau diberikan ketepatan makna, sehingga tidak terjadi 

ambigu atau asosiasi yang berbeda-beda. Konsep dasar yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Harga ekspor karet Provinsi Lampung merupakan harga ekspor karet 

Lampung yang diperoleh dari hasil pembagian antara nilai ekspor karet secara 

keseluruhan pada periode ke t dengan volume ekspor karet pada periode yang 

sama. Variabel ini menggambarkan harga ekspor kare tyang diterima oleh 

Provinsi Lampung dinyatakan dalam  satuan US$/ton.   

 

Harga karet di pasar internasional adalah harga referensi atau harga rata-rata 

internasional  yang dinyatakan dalam US$/ton.   

 

Luas areal perkebunan karet Lampung merupakan lahan yang digunakan 

untuk kegiatan perkebunan karet di Provinsi Lampung baik yang berasal dari 

perkebunan rakyat, perkebunan besar maupun swasta, dinyatakan dalam 

satuan hektar/tahun (Ha/thn). 
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Produksi karet Provinsi Lampung merupakan seluruh produksi karet Provinsi 

Lampung baik yang berasal dari perkebunan rakyat, perkebunan besar 

maupun swasta, yang dinyatakan dalam satuan ton/tahun. 

 

Nilai tukar mata uang adalah rasio pertukaran antara dua mata uang yang 

berbeda negara. Dalam hal ini, nilai tukar yang dimaksud adalah nilai tukar 

rupiah terhadap US$, dinyatakan dalam Rp/US$. 

 

Tingkat suku bunga adalah besarnya suku bunga yang berlaku pada waktu 

tertentu, diukur dalam satuan persen per tahun 

 

Selanjutnya agar konsep dasar tersebut dapat diukur, maka diberikan 

penjelasan lebih lanjut yang bersifat operasional. Secara lebih rinci variabel, 

definisi dan parameter pengukuran harga ekspor karet Provinsi Lampung 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 5. Variabel, Definisi dan Parameter Pengukuran Harga Ekspor Karet 

Provinsi Lampung 

 
Variabel Definisi dan Parameter Pengukuran 

Harga karet Provinsi 

Lampung (Y) 

 

Dihitung berdasarkan hasil pembagian antara nilai 

ekspor karet secara keseluruhan pada periode ke t 

dengan volume ekspor karet pada periode yang sama 

(U$/Ton)  
 

Harga karet internasional 

(X1) 

Dihitung berdasarkan harga karet di pasar 

internasional (U$/Ton) 
 

Luas areal perkebunan 

karet Provinsi Lampung 

(X2) 

Dihitung berdasarkan luas lahan yang digunakan 

untuk kegiatan perkebunan karet di Provinsi Lampung 

baik yang berasal dari perkebunan rakyat, perkebunan 

besar maupun swasta, diukur dalam satuan 

hektar/bulan (Ha/Tahun). 
 

Produksi karet Provinsi 

Lampung (X3) 

 

Dihitung dari seluruh produksi karet Provinsi 

Lampung baik yang berasal dari perkebunan rakyat, 

perkebunan besar maupun swasta, yang diukur dalam 

satuan ton/tahun. 
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Nilai tukar rupiah 

terhadap dollar (X4) 

Dihitung berdasarkan rasio pertukaran antara nilai 

mata uang rupiah terhadap dollar, dinyatakan dalam 

Rp/US$/Tahun. 
 

Tingkat suku bunga (X5) Dihitung berdasarkan besarnya tingkat suku bunga 

yang berlaku pada waktu tertentu yang bersumber dari 

Bank Indonesia, diukur dalam satuan persen per tahun 

(%/Tahun)  

  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung yang meliputi seluruh wilayah 

Lampung.  Penelitianini dilakukan menggunakan data time series dimulai dari 

tahun 1993 sampaidengan tahun 2015.  Penelitian ini dilakukan mulai bulan 

Januari 2014- November 2016.  Pengumpulan data dilakukan mulai dari 

bulan Agustus 2014 -September2016. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

merupakan data rangkaian waktu (time series) dalam bentuk data tahunan 

dimulai dari tahun1993 sampai dengan tahun 2015 yang bersumber dari : 1) 

harga karet di pasar internasional diperoleh dari World Bank Commodity 

Price Data (The Pink Sheet), 2) Luas areal perkebunan dan  produksi karet 

Provinsi Lampung diperoleh dari Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 3) 

Volume dan nilai ekspor, volume dan nilai impor karet, serta harga karet 

Provinsi Lampung diperoleh dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Lampung, 4),Tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah 

terhadap dollar diperoleh dari Bank Indonesia, serta dari berbagai buku, 
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jurnal dan sumber pustaka lainnya yang berkaitan dan mendukung penelitian 

ini. 

 

D. Metode Analisis 

 

Untuk dapat menjawab tujuan pertama, yaitu mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga karet alam Provinsi Lampung, digunakan alat analisis 

regresi berganda.  Secara  ringkas model persamaan regresi harga ekspor 

karet Provinsi Lampung yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Y  =   β0  + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4  +   β5X5 + ei.............................(3.1) 

 

Dimana :  

 

Y  =  Harga karet Provinsi Lampung   (Rp/ton) 

X1  =  Harga karet di pasar internasional (US$/ton) 

X2    =   Luas areal perkebunan karet Provinsi Lampung (Ha/tahun) 

X3   =  Produksi karet Provinsi Lampung (Ton/tahun) 

X4   =  Nilai tukar rupiah terhadap dollar (Rp/US$) 

 X5   =  Tingkat suku bunga (Persen/tahun) 

ei    =   Error 

 

 

Berdasarkan hasil identifikasi model, pendugaan model dilakukan dengan 

metode regresi linear berganda, pengolahan data dilakukan dengan program 

komputerSPSS 17 forWindows.Untuk menguji apakah model mengalami 

korelasi serial atau tidak, digunakan uji Durbin Watson statistik 

(Gujarati,1995). Untuk menguji apakah peubah-peubah penjelas secara 

bersama-sama nyata atau tidak nyata terhadap peubah endogen pada masing-

masing persamaan digunakan uji statistik F. Kemudian untuk menguji apakah 

masing-masing peubah penjelas secara individual berpengaruh nyata atau 
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tidak nyata terhadap peubah endogen pada masing-masing persamaan 

digunakan uji statistik t. Suatu  model  dikatakan  baik,  jika  model  dapat 

memenuhi kriteria dibawah ini :   

1. Kriteria Ekonomi (menyangkut tanda dan besar parameter dugaan). 

2. Kriteria Statistik (menyangkut uji statistik).  

3. Kriteria Ekonometrika (menyangkut asumsi model). 

 

Dari ketiga kriteria di atas yang lebih penting adalah kriteria ekonomi sesuai 

dengan tujuan penelitian yaitu menyangkut evaluasi ekonomi. Menurut 

Kuncoro (2004) perlu dilakukan adanya uji asumsi klasik dan uji statistik.  

 

1. Analisis Regresi 

 

1.1 Uji Asumsi Klasik  

Untuk mengambil kesimpulan berdasarkan hasil regresi, maka model 

persamaan harus terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Dalam 

penelitian ini di khususkan pada penelaahan gejala autokorelasi, 

multikolinearitas, dan heterokedastisitas.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah penelitian variabel terdistriusi 

secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi 

yang memiliki distribusi nilai residual normal atau mendekati normal 

(Ghozali, 2009). Uji normalitas data dilakukan dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan distriusi komulatif dari data yang 

sesungguhnya dengan distriusi komulatif dari distribusi normal. 
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Distribusi normal akan mementuk garis lurus diagonal dan ploting data 

akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

 

b. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas 

dari satu observasi ke observasi lainnya. Dengan kata lain, masalah ini 

sering kali ditemukan apabila kita menggunakan data runtut waktu. Hal 

ini disebabkan karena gangguan pada individu atau kelompok 

cenderung mempengaruhi gangguan pada individu atau kelompok yang 

sama pada periode berikutnya.  

 

Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi 

adalah dengan Uji Durbin-Watson (DW Test). Uji DW ini hanya 

digunakan untuk aoutokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya 

intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara 

variabel penjelas. Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : p = 0 (Hipotesis nol adalah tidak ada autokorelasi) 

Ha : p > 0 (Hipotesis alternatifnya adalah ada autokorelasi positif) 

 

 

Keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah : 

1) Bila nilai DW lebih besar daripada batas atas (upper bound, U), 

maka koefesien autokorelasi sama dengan nol. Artinya, tidak ada 

autokorelasi positif. 
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2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah (lower bound, L), 

maka koefesien autokorelasi lebih besar daripada  nol. Artinya, ada 

autokorelasi positif. 

3) Bila nilai DW diantara batas atas dan batas bawah, artinya tidak 

dapat disimpulkan. 

 

c. Uji Multikolinearitas  

Pada dasarnya multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linear 

yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua 

variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari : 

1) Nilai Tolerance dan lawannya Variance Inflation Faktor (VIF). 

Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel bebas manakah yang 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai cutoff yang umum 

dipakai untuk mengukur ada tidaknya gejala multikolinearitas 

adalah nilai tolerance dengan batas minimal sebesar 0,10 atau nilai 

VIF maksimal 10.  

2) Apabila korelasi antara dua variabel bebas lebih tinggi dibanding 

korelasi salah satu atau kedua variabel bebas tersebut dengan 

variabel terikat. 

3) Bila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 0,8, maka 

multikolinearitas menjadi masalah yang serius. 

4) Adanya statistik F dan koefesien determinasi yang signifikan 

namum diikuti dengan banyaknya statistik t yang tidak signifikan. 

Perlu diuji apakah sesungguhnya X1 atau X2  secara sendiri-sendiri 
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tidak mempunyai pengaruh terhadap Y atau adanya 

multikolinearitas yang serius menyebabkan koefesien mereka 

menjadi tidak siginifikan. Bila dengan menghilangkan salah satu, 

yang lainnya menjadi signifikan, besar kemungkinan ketidak 

signifikanan variabel tersebut disebabkan adanya multikolineraritas 

yang serius. 

 

d. Uji  Heteroskedastisitas  

Heterokedastisitas adalah penyebaran yang tidak sama atau adanya 

varians yang tidak sama  dari setiap unsur gangguan. Dalam penelitian 

ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi 

klasik jenis heteroskedasitisitas ini adalah dengan melihat grafik 

scatterplot. Apabila dalam grafik scatterplot tidak menunjukkan suatu 

pola maupun bentuk yang tertentu, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa model regresi tersebut tidak mengandung Heteroskedastisitas.  

 

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model 

yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Artinya, setiap observasi mempunyai reabilitas yang 

berbeda akibat perubahan dalam kondisi yang melatarbelakangi tidak 

terangkum dalam spesifikasi model. Gejala heteroskedastisitas lebih 

sering dijumpai dalam data silang tempat daripada runtut waktu, 

maupun juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan data 

rata-rata. 
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1.2  Uji Statistik  

a. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefesien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

Formula menghitung koefesien determinasi (Syafaruddin, 2004) 

adalah : 

 

  R
2 

= (TSS-SSE) / TSS = SSR / TSS...................................(3.2) 

Nilai koefesien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Secara umum koefesien determinasi untuk data 

silang tempat relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan,  sedangkan untuk data runtut waktu 

biasanya mempunyai nilai koefesien determinasi yang tinggi. 

 

Kelemahan mendasar penggunaan koefesien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 

model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R
2
 pasti 

meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen (memiliki nilai t yang 

signifikan atau tidak). Oleh karena itu,banyak peneliti menganjurkan 
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untuk menggunakan nilai Adjusted R
2
 pada saat mengevaluasi mana 

model regresi yang terbaik. Adjusted R
2
dihitung dari : 

 

                         Adjusted R
2
 = 1 – (n-1) (S2)  = 1 – (1-R2) (n-1).....................(3.3) 

                                            TSS                        n-k 

 

Tidak seperti R
2
, nilai Adjusted R

2
 dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan ke dalam model : 

1) Untuk k>1 dan Adjusted R
2
< R

2
, bila jumlah variabel independen 

ditambah, maka Adjusted R
2
 naik dengan jumlah kenaikan kurang 

dari R
2
. 

2) Adjusted R
2
 dapat bernilai negatif kendati R

2
 selalu positif. Bila 

Adjusted R
2
 bernilai negatif maka nilainya dianggap nol. 

 

Secara umum, bila tambahan variabel independen merupakan 

prediktor yang baik, maka akan menyebabkan nilai varians naik dan 

pada gilirannya Adjusted R
2
 meningkat. Sebaliknya, bila tambahan 

variabel baru tidak meningkatkan varians, maka Adjusted R
2
 akan 

menurun. Artinya tambahan variabel baru tersebut bukan merupakan 

prediktor yang baik bagi variabel dependen. 

 

b. Uji Statistik T Hitung 

Untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi harga karet Provinsi Lampung, 

maka menggunakan analisis Uji Signifikansi Parameter Individual 

(Uji Statistik t) dengan program SPSS versi 17 for windows. 
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Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel terikat. Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah 

suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau : 

H0 : b1 = 0 

Hipotesis alternatifnya (Ha), parameter suatu variabel tidak sama 

dengan nol, atau : 

Ha : b1 ≠ 0 

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

 

Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan statistik t. Statistik t 

dihitung dari formula sebagai berikut : 

t = (bi – 0) / S = bi / S 

Dimana S = deviasi standar, yang dihitung dari akar varians. Varians 

atau S
2
, diperoleh dari SSE dibagi dengan jumlah derajat kebebasan 

(degree of freedom). Dengan kata lain : 

S
2
 = SSE 

        n - k 

Dimana n = jumlah observasi dan k = jumlah parameter dalam model, 

termasuk intercept. 

 

 

Cara melakukan uji t adalah dengan cara sebagai berikut     

(Kuncoro,2004) 

1) Quick lock : bila jumlah degree of freedom adalah 20 atau lebih, 

dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H0 yang menyatakan 
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bi = 0 dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai 

absolut). Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif 

yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen. 

2) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel : 

apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibanding 

nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakn 

bahwa suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen. 

 

2. Analisis Daya Saing 

 

a. Kunggulan komparatif 

Salah satu cara untuk mengukur keunggulan komparatif adalah 

dengan menggunakan Revealed Comparative Advantage Index, yang 

membandingkan pangsa pasar ekspor sektor tertentu suatu wilayah 

dengan pangsa pasar sektor tertentu. Rumus menurut Tambunan 

(2003) untuk mengukur keunggulan komparatif sebuah wilayah 

dengan menggunakan Revealed Comparative Advantage (RCA), 

yaitu:  

C= ( Xij / Xj ) / (Xii/Xi)...................................(3.4) 

Keterangan 

C     = Revealed Comparative Advantage karet  

Xij    = Nilai ekspor karet dari Provinsi Lampung 

Xj      = Total nilai ekspor karet Provinsi Lampung 

Xii    = Nilai ekspor karet Indonesia 

Xi      = Total Nilai ekspor karet Indonesia 
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Jika nilai indeks RCA < 1 menunjukan bahwa Provinsi Lampung 

untuk komoditi karet keunggulan komparatifnya rendah.  Jika nilai 

indeks RCA 1 menunjukan bahwa Provinsi Lampung untuk komoditi 

karet dikatakan mempunyai keunggulan komparatif (Anggit, 2012). 

 

b. Keunggulan kompetitif 

 

Menurut Tambunan (2003), keunggulan kompetitif suatu produk dapat 

diukur menggunakan analisis Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP).  

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) merupakan perbandingan 

antara selisih nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah dibadingkan 

dengan jumlah nilai ekspor dan nilai impor wilayah tersebut, atau 

dengan kata lain ISP merupakan perbandingan antara selisih nilai 

bersih perdagangan dengan nilai total perdagangan dari suatu wilayah.  

Indeks ISP juga bisa digunakan untuk analisis proses tahapan 

industrialisasi dan perkembangan pola perdagangan komoditi tersebut.  

Dasar pemikiran dari indeks ini sama seperti teori siklus produk, yang 

mana suatu produk bertahan di pasar lewat beberapa tahun.   

Rumus ISP: ISP = (Xia - Mia) / (Xia+ Mia).............................(3.5) 

Keterangan : 

ISP = Indeks spesialisasi perdagangan 

Xia= Nilai ekspor produk  I disuatu negara 

Mia= Nilai impor produk  I disuatu negara 
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Posisi daya saing dibagi menjadi 5 tahap, sesuai teori siklus produk, 

yakni sebagai berikut:  

a. Apabila ISP berkisar antara -1 sampai dengan – 0,5 adalah 

komoditi tersebut tahap pengenalan. 

b. Apabila antara -0,5 sampai dengan 0 adalah tahap subtitusi impor.  

c. Apabila antara 0 sampai 0,8 adalah pada tahap perluasan ekspor, 

d. Apabila nilainya mendekati +1 adalah pada tahap pematangan. 

e. Apabila nilainya kembali menurun antara +1,00 sampai 0,00 adalah 

pada tahap kembali mengimpor. 

 



 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

 

 

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung 

1.   Geografi 

Daerah Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 km2 

termasuk pulu-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung 

tenggara Pulau Sumatera, dan dibatasi oleh  Provinsi Sumatera Selatan dan 

Bengkulu di sebelah utara, Selat Sunda di sebelah selatan, Laut Jawa di 

sebelah timur, dan Samudera Indonesia, di sebelah barat. 

 

Secara geografis, Provinsi Lampung terletak pada kedudukan : 

Timur-Barat berada antara  : 103
0
40’ sampai 105

0
50’ Bujur Timur  

Utara-Selatan berada antara : 6
0
45’ sampai 3

0
450’ Lintang Selatan . 

 

Provinsi Lampung memiliki iklim tropis, dengan ciri-ciri cukup panas dan 

banyak turun hujan. Musim kemarau berlangsung antara bulan Mei hingga 

September. Sedangkan musim penghujan erlangsung bulan Novemer hingga 

bulan Mei. Suhu maksimum rata-rata mencapai 33
0 

celcius dan suhu 

minimum rata-rata 22
0
 celsius dengan kelembaban rata-rata 80% hingga 
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88%.  Dengan demikian kondisi iklim dan suhu yang ada di provinsi 

Lampung sangat optimal bagi tumbuhnya tanaman karet. Tanaman karet bisa 

optimal tumbuh dengan iklim tropis dan suhu berkisar  25
0 

 celcius hingga 

35
0 

 celcius. (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2014). 

 

2.   Topografi 

 

Secara topografi menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2014), 

daerah Provinsi Lampung dapat dibagi dalam 5 (lima) unit topografi yaitu : 

a) daerah topografis berbukit sampai bergunung, b) daerah topografis 

berombak sampai bergelombang, c) daerah dataran aluvial, d) daerah dataran 

rawan pasang surut dan e) daerah river basin.  

 

a. Daerah topografis berbukit sampai bergunung 

Lereng-lerengyang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25%, 

dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut. Daerah ini 

meliputi bukit barisan dengan puncak tonjolan-tonjolannya  berada pada 

Gunung Tanggamus, Gunung Pasawaran dan Gunung Rajabasa. Yang 

terakhir ini berlokasi di Kalianda, dengan ketinggian rata-rata 1.500 m. 

Puncak-puncak lainnya adalah bukit pugung, bukit pesagi, sekincau 

yang terdapat di bagian utara. Daerah-daerah tersebut ditutupi  oleh 

vegetasi hutan primer atau sekunder.  
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b. Daerah topografis berombak sampai bergelombang 

Ciri-ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit-bukit sempit 

kemiringannya antara 8-15 persen dengan ketinggian antara 300 m 

hingga 500 m dari permukaan laut. Daerah ini membatasi daerah 

pegunungan dengan dataran alluvial. Vegetasi yang terdapat didaerah 

ini adalah tanaman-tanaman perkebunan seperti kopi, cengkeh, lada, dan 

tanaman pertanian perladangan seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran. 

Daerah tersebut meliputi daerah-daerah : Kedaton di wilayah Kota 

Bandar Lampung, Gedong Tataan di wilayah Kabupaten Lampung 

Selatan, Sukoharjo dan Pulau Panggung di wilayah Kabupaten 

Tanggamus, serta Kalirejo dan Bangunrejo di wilayah Kabupaten 

Lampung Tengah.  

 

c. Daerah dataran alluvial 

Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai mendekati 

pantai sebelah timur yang merupakan bagian hilir (down stream) dari 

sungai-sungai yang sebesar seperti Way Sekampung, Way Tulang 

Bawang, dan Way Mesuji. Ketinggian di daerah ini antara 25-75 m dari 

permukaan laut dengan kemiringan 0-3 persen. Pada bagian pantai 

sebelah barat, dataran alluvial menyempit dan memanjang menurut arah 

bukit barisan.  
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d. Daerah dataran rawa pasang surut 

Di sepanjang pantai timur adalah merupakan daerah rawa pasang surut 

dengan ketinggian 0,5 m sampai 1 m, pengendapan air menurut naiknya 

pasang air laut.  

 

e. Daerah river basin  

Daerah Provinsi Lampung terdapat lima river basin yang utama  

meliputi river basin Tulang Bawang, Seputih, Sekampung, Semangka 

dan Way Mesuji. Sungai dan anak tersebut merupakan potensi yang 

harus dimanfaatkan dan dijaga kelestariannya.  

 

3.   Geologi dan Tanah 

 

Sebelah barat Lampung adalah bagian dari Bukit Barisan yang merupakan 

Geantiklinal dan Sinklinal yang sebelah timurnya terdapat patahan 

Semangka yang panjang menyusuri Way Semangka dan Teluk Semangka 

serta gunung – gunung api Tanggamus, Rindingan dan Rebang. Sedimen–

sedimen vulkanis menutupi lembah – lembah Suah, Gedong Surian dan Way 

Lima. Jenis tanah di provinsi terdiri dari dari 13 jenis dan podsolik merah 

kuning (PMK) merupakan jenis dominan sekitar 1522.336 ha kemudian 

latosol dan andosol (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2014). 

 

 

 

 

 

.  



 

 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Faktor yang mempengaruhi harga karet di provinsi Lampung secara 

siqnifikan hanya harga karet internasional dengan nilai koefisien sebesar 

1,078. Sedangkan  luas areal perkebunan karet provinsi Lampung, 

produksi  karet provinsi Lampung, nilai tukar rupiah dan tingkat suku 

bunga tidak  berpengaruh terhadap harga karet Provinsi Lampung. 

2.  Keunggulan komparatif  karet alam Provinsi Lampung dengan 

menggunakan metode RCA di tahun 2011 dan 2013 memiliki daya saing 

yang  rendah  dengan  nilai RCA  kurang dari 1 yaitu (0,5352363 dan 

0,6218633), sementara di tahun 2012, 2014 dan 2015 berdaya saing 

dengan nilai RCA nya berturut-turut melebihi 1  yakni (1,0903052, 

1,5590452 dan 1,65977466) . Sedangkan untuk daya saing kompetitifnya, 

karet alam Provinsi Lampung tidak berdaya saing. Hal ini bisa dilihat  dari 

nilai ISP lima tahun terakhir (2011-2015)  menghasilkan nilai yang negatif 

(-0.6750365, -0.9972478, -0.9986773, -0.9984554, -0.9985619). Provinsi 

Lampung bukanlah daerah utama pengekspor karet. Jika dilihat dari siklus 
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produknya karet Provinsi Lampung berada pada tahap pengenalan produk 

untuk pasar internasional. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah: 

1. Harga karet di pasar  internasional merupakan faktor yang paling 

berpengaruh terhadap harga karet di Provinsi Lampung. Semakin tinggi 

harga karet internasional  semakin tinggi juga harga karet di Provinsi 

Lampung yang akan mendorong produktivitas karet Provinsi Lampung  

untuk di tawarkan di pasar internasional. Tentunya tidak hanya kuantitas 

yang didorong melainkan kualitas dan standarisasi karet alam Provinsi 

Lampung yang diinginkan oleh negara pengimpor karet. Oleh karenanya 

pemerintah dan instansi terkait haruslah terus berupaya mendorong  para 

petani atau pengusaha karet untuk meningkatkan kualitas produksinya dan 

memenuhi standar dan kualifikasi yang ditetapkan secara internasional.  

2. Penguatan  daya saing komoditas karet  juga tak lepas dari kualitas dan 

standarisasi karet alam yang ditetapkan secara internasional. Oleh 

karenanya diperlukan suatu sistem tatakelola usaha tani karet alam yang 

efektif dan efeien sehingga menjamin kualitas karet alam itu sendiri. 
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