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SUMMARY

PENGARUH PENERAPAN ASEAN CHINA FREE TRADE AREA
(ACFTA)TERHADAP IMPOR PRODUK TEKSTIL BATIK DI INDONESIA

PERIODE TAHUN 1998-2014
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Description :
ACFTA mempengaruhi banyak sektor ekonomi perdagangan di Indonesia baik dari Impor, Ekspor serta keuangan
negara dan kebijakannya. Tujuan perdagangan bebas di seluruh dunia lebih melihat pada dampak yang menguntungkan
kedua belah pihak negara yang mengadakan perjanjian tersebut. ACFTA terpengaruh disegala bidang dan terpengaruh
pada persaingan yang kometitif terutama di sektor tekstil, salah satu produk tekstil yang diperhitungkan dalam tekstil
Indonesia adalah Batik sebagai citra budaya bangsa terus mendunia dan diakui sebagai kebutuhan primer yang patut
dilestarikan negara kita. Banyak penelitian yang membahas efek ACFTA secara kualitatif sehingga belum banyak
didapatkan data secara kuatitatif. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Impor
Batik dari China lebih besar setelah diberlakukannya ACFTA. Penelitian ini meneliti nilai Impor Tekstil batik dari tahun
1998 hingga 2014, untuk melihat penerapan ACFTA yang diberlakukan sejak 2007maka peneliti membagi nilai impor
menjadi 2 periode yaitu 1998-2006 untuk sebelum ACFTA dan 2007-2014 untuk setelah ACFTA. Penelitian ini
menggunakan metode uji beda non parametrik Mann Whitney. Hasil penelitian ini menunjukan besarnya nilai Impor
batik dari China setelah ACFTA lebih besardibandingkansebelumACFTAdengannilai signnifikasi<0,05. KataKunci:
ACFTA, Impor,TekstilBatik.
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