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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki hasil produksi kayu yang 

melimpah, data BPS tahun 2019  menunjukkan bahwa jumlah produksi kayu bulat 

yang diperuntukkan untuk produksi atau bahan baku pada tahun 2019 pada jenis kayu 

meranti sebesar 52591m
3
 atau jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya sebesar 17,4 %. Berikut adalah grafik hasil produksi kayu bulat yang 

diperuntukkan untuk bahan baku pembuatan furniture : 

Gambar 1. Hasil Produksi Kayu Bulat (M
3
) Tahun 2005-2019 di Indonesia 

 

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2019. 

 Data pada gambar 1 menunjukkan bahwa hasil kayu yang dapat digunakan  

menjadi bahan baku untuk diolah menjadi furniture cukup banyak yaitu sebesar 2377 

m
3
 jenis kayu damar, 11078 m

3
 jenis kayu agatis dan 52591 m

3
 pada tahun 2019. 
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Sedangkan pada tahun 2018 hasil produksi kayu bulat untuk jenis kayu damar sebesar 

1891 m
3
, jenis kayu agatis 3264 m

3
 dan kayu meranti 43402 m

3
.  Bila dilihat trend 

produksi kayu bulat pada tiga jenis kayu diatas  mulai  tahun 2005 sampai 2019 

menunjukkan hal yang sama yaitu adanya peningkatan setiap tahunnya. Dimana 

nantinya akan berpotensi untuk di ekspor ke pasar internasional, mengingat bahwa 

negara Indonesia merupakan negara ASEAN yang memiliki kualitas unggul dalam 

hal furniture (Perdana, 2013)  

Gambar 2. Trend Nilai Ekspor Furniture di Indonesia Tahun 1994-2019 

 

Sumber : Bank Indonesia (data diolah) 

trend nilai ekspor furniture menunjukkan bahwa terjadi penurunan tahun 1997 

nilai ekspor furniture sebesar 5,619,000 USD menjadi 4,054,000 USD pada tahun 

1998 atau menurun sebesar 27 %.  Hal ini disebabkan oleh krisis moneter pada tahun 

1998 dengan inflasi sebesar 70 % menjadikan beberapa sektor terpuruk, termasuk 

industri furniture. Kemudian pada tahun 2005 nilai ekspor furniture mengalami 

penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Tercatat dalam laporan Bank 

Indonesia, nilai ekspor furniture pada tahun 2004 sebesar 3,164,000 USD menjadi 
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1,879,000 USD pada tahun 2005. Hal ini lantaran disebabkan oleh tingginya tingkat 

persaingan di luar negeri, terutama pada negara China dan Vietnam. Hal ini 

menunjukkan bahwa industri furniture di Indonesia terus mengalami pasang surut, 

hal ini memperlihatkan bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi industri 

furniture yang mengakibatkan trend menurunnya nilai ekspor furniture.  

 Kondisi fluktuasi nilai ekspor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal 

dari dalam perusahaan, tenaga kerja, bahan baku, modal adalah variabel yang masuk 

dalam faktor internal. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

perusahaan yang dapat atau mampu mempengaruhi nilai ekspor, tingkat inflasi, nilai 

tukar dan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi nilai ekspor (Ridha, 2006). Dalam penelitian Ridha (2006), 

mengungkapkan bahwa inflasi, nilai tukar, kebijakan pemerintah dan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara erat kaitannya dengan perdagangan internasional.  

 Beberapa regulasi yang pernah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang 

berdampak pada industri furniture yaitu kebijakan mengenai program rekstrukturisasi 

mesin dan peralatan industri kecil dan menengah pada tahun 2014, pada program 

tersebut pemerintah membantu produsen furniture dengan memberikan potongan 

harga untuk membeli peralatan mesin sebesar 45 % untuk industri kecil dan 35% 

untuk industri menengah. Program kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun 2010, pada 

program ini pemerintah membantu pengusaha dengan memberikan tambahan modal 

untuk keberlangsungan usaha dengan beban bunga yang ringan. Selanjutnya adalah 

kebijakan larangan ekspor rotan metah, adanya kebijakan ini awalnya untuk 

mengamankan bahan baku rotan untuk dalam negeri, namun seiring berjalannya 

waktu terjadi oversupply sehingga industri furniture dalam negeri tidak mampu 

menyerap bahan baku berupa rotan tersebut.  
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Adanya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah bisa menjadi bantuan atau 

malah menjadi hambatan atau kendala bagi industri furniture melakukan kegiatan 

ekspor produk furniture ke negara lain. Menurut Muritala (2011) mengungkapkan 

bahwa adanya kebijakan SVLK yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2009 

seharusnya menjadikan nilai tambah produk furniture di pasar Internasioanal, sebab 

produk yang dihasilkan dari kayu yang legal dengan adanya sertifikat akan lebih 

menarik minat konsumen luar negeri, seperti Amerika, Jepang, dan Australia. Namun 

faktanya jika dilihat dari nilai ekspor furniture diatas menunjukkan kecenderungan 

trend ekspor yang menurun secara terus-menerus.  

Berdasarkan fenomena trend nilai ekspor furniture kecenderungan 

menurunnya nilai ekspor furniture, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

faktor apa saja yang mempengaruhi menurunnya nilai ekspor pada industri furniture. 

Penelitian mengenai faktor yang menyebabkan menurunnya nilai ekspor furniture 

telah diteliti oleh Ridha (2006), Perdana (2013) menunjukkan bahwa inflasi 

berpengaruh signifikan terhadap menurunnya nilai eskpor furniture, Melani (2012) 

menunjukkan hasil dalam penelitiannya bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap menurunnya nilai ekspor furniture, Faud (2016) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa kurs berpengaruh signifikan terhadap menurunnya nilai ekspor 

furniture pada tahun 2014 sedangkan Alinda (2002) menunjukkan dalam 

penelitiannya bahwa kurs tidak memiliki pengaruh terdapa penurunana nilai ekspor 

furniture. Ningrum (2011) dan Andin (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh signifikan terhadap menurunnya nilai ekspor furniture di 

Indonesia. Berbeda halnya dengan hasil penelitian dari  Suseno (2013) yang 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai eskpor furniture di Indonesia. Hal yang menjadikan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah data dengan menggunakan tahun 

yang lebih update atau terbaru. Sehingga judul dalam penelitian ini adalah “ Faktor-
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Faktor Yang Mempengaruhi Menurunnya Nilai Ekspor Furniture Di Indonesia Tahun 

1994-2019 “  

 

1.2.Rumusan Masalah dan Persoalan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

menurunnya nilai ekspor furniture di Indonesia.  

Persoalan penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap nilai ekspor furniture di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh kurs terhadap nilai ekspor furniture di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap nilai ekspor 

furniture di Indonesia? 

4. Bagaimana pengaruh inflasi,kurs dan pertumbuhan ekonomi terhadap nilai 

ekspor furniture di Indonesia? 

1.3.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan persoalan penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap nilai ekspor 

furniture di Indonesia.   

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kurs terhadap nilai ekspor 

furniture di Indonesia. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

nilai ekspor furniture di Indonesia.  

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi, kurs dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap nilai ekspor furniture di Indonesia. 
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 Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan atau menambah kajian ilmiah 

dalam bidang ekonomi khususnya dilihat dari aspek perdagangan furniture di 

Indonesia.  

 

 




