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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A Latar Belakang Masalah  

  Perdagangan internasional merupakan hal pokok dalam 

pembentukan sistem perekonomian di dalam negeri tanpa adanya 

perdagangan internasional maka suatu negara tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dalam negerinya dan juga untuk menjalin suatu hubungan yang 

baik antar negara Hal ini telah meningkatkan kadar hubungan saling 

ketergantungan suatu negara dengan negara lain baik di bidang ekonomi, 

politik, maupun budaya agar tetap bertahan dan tidak dikucilkan oleh 

negara lain. Keadaan ini sering disebut sebagai globalisasi. (Hamdy Hady, 

2001:10) 

 Era globalisasi sendiri ditandai dengan adanya keterbukaan, 

keterkaitan atau ketergantungan dan persaingan, khususnya bidang 

ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang selalu berupaya untuk 

meningkatkan pembangunan, dengan sasaran utama mewujudkan 

masyarakat demokratis, yang berkeadilan dan sejahtera. Dalam memenuhi 

kebutuhan akan pembangunan diperlukan biaya yang besar dan tidak dapat 

dipenuhi sendiri, sehingga memerlukan kerjasama dengan negara lain 

dalam perdagangan internasional. 

Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi suatu negara, karena dalam perdagangan internasional tercipta 

persaingan di pasar internasional antar negara-negara di dunia. Salah 
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satunya keuntungan perdagangan internasional adalah memungkinkan 

suatu negara untuk berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa 

secara murah, baik dari segi bahan maupun cara berproduksi. Selain itu, 

terdapat manfaat nyata dari perdagangan internasional yakni berupa 

kenaikkan pendapatan, cadangan devisa, transfer modal, dan 

bertambahnya kesempatan kerja. Di sisi lain, perdagangan internasional 

dapat menimbulkan tantangan dan kendala yang di maksud di antaranya 

eksplolitasi terhadap negara-negara berkembang, rusaknya industri lokal, 

keamanan barang menjadi rendah dan sebagainya. 

Secara umum perdagangan internasional dibedakan menjadi dua 

yaitu ekspor dan impor. Ekspor merupakan penjualan barang dan jasa yang 

dihasilkan suatu negara ke negara lainnya. Sementara impor arus 

kebalikan dari ekspor, yaitu barang dan jasa yang di hasilkan suatu negara 

yang mengalir masuk ke negara tersebut. Ekspor dan impor sangat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara karena dua hal tersebut 

menjadi komponen yang diperhitungkan dalam mengukur total pendapatan 

domestic bruto (PDB). PDB merupakan jumlah produk barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu 

negara. Suatu negara melakukan impor karena negara tersebut belum dapat 

memproduksi semua kebutuhannya sendiri atau terjadi inefisiensi jika 

memproduksi sendiri. Banyak pihak cenderung mengatakan bahwa ekspor 

lebih penting dari pada impor, tetapi teori mengatakan berbeda.  
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Dalam teori ekonomi internasional dikatakan bahwa impor lebih 

penting dari pada ekspor karena untuk melakukan kegiatan produksi, 

sebuah negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tetapi 

terkadang membutuhkan bantuan dari negara lain. Logikanya negara 

tersebut harus menghasilkan devisa untuk membayar impornya. Salah satu 

fungsi dari ekspor adalah untuk membiayai impor. Jadi secara alamiah 

impor lebih penting dari pada ekspor. Walaupun ekspor dapat memberikan 

kontribusi yang besar bagi kemajuan ekonomi suatu negara, impor juga 

memegang peran yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu 

negara. Kebijakan impor sepenuhnya ditujukan unutk mengamankan 

posisi neraca pembayaran, mendorong kelancaran arus perdagangan luar 

negeri untuk kepentingan pembangunan dalam rangka mempertahankan 

dan menigkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi penduduk 

terbesar, ditahun 2015 ada sekitar 255.461.000 penduduk di Indonesia, dan 

ini membuat negara Indonesia harus melakukan import untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi masyarakat di Indonesia, itu sebabnya Indonesia 

menjadi negeri pengimport mulai dari: 

 Barang Konsumsi  

 Barang Pembantu dan Penolong 

 Barang Modal  
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Tabel 1.1 

 

Total Impor Indonesia Di Seluruh Benua (juta US$) 

Tahun 2008 - 2014 

Tahun 
Negara 

AMERIKA EROPA 

AUSTRALIA 

DAN OSEANIA AFRIKA ASEAN 

2008 $12,481,010.00 $14,142,432.00 $4,095,546.00 $1,031,676.00 $23,461,840.00 

2009 $10,077,771.00 $9,764,632.00 $3,328,651.00 $671,638.00 $18,435,816.00 

2010 $12,431,759.00 $12,453,360.00 $4,209,200.00 $1,170,878.00 $23,735,287.00 

2011 $16,103,429.00 $15,404,458.00 $5,039,644.00 $1,914,270.00 $29,894,859.00 

2012 $16,193,573.00 $17,366,142.00 $5,004,987.00 $1,663,061.00 $31,171,906.00 

2013 $15,874,282.39 $17,387,562.74 $5,761,917.00 $1,473,965.00 $30,210,286.00 

2014 $14,704,458.00 $15,541,607.00 $6,365,265.00 $1,477,325.00 $29,609,724.00 

Sumber: Bank Indonesia tahun (2008 - 2014 )  

Gambar 1.1  

Total Impor Indonesia Di Seluruh Benua (juta US$) 

Tahun 2008 - 2014  

 

Sumber : Bank Indonesia tahun ( 2008 - 2014 )  

Dari tahun ketahun permintaan impor Indonesia berdasarkan pada 

kelima kawasan yaitu Amerika, Australia, Oseania, Eropa, Afrika, dan 

ASEAN. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa permintaan impor 

Indonesia paling tinggi berada pada kawasan ASEAN, walaupun terjadi 

penurunan pada tahun 2013 dan 2014 tetapi permintaan impor paling 
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tinggi berada pada kawasan ASEAN dan penurunan tidak hanya terjadi 

pada permintaan Impor kawasan ASEAN tetapi penurunan impor terjadi 

pada kawasan Amerika, Eropa, Afrika, tetapi pada kawasan Australia dan 

Oseanian terjadi peningkatan permintaan impor. 

B Rumusan Masalah  

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan 

yang terjadi di dalam perdagangan internasional dalam sektor impor 

merupakan masalah yang tidak boleh dibiarkan begitu saja karena masalah 

ini dapat mengganggu kestabilan perekonomian di Indonesia. Dari latar 

belakang diatas dapat di rinci beberapa pokok permasalahan yang akan di 

bahas yaitu seberapa besar pengaruh Cadangan Devisa, PDB, kurs, inflasi 

dan impor sebelumnya dalam mempengaruhi permintaan import di 

kawasan ASEAN. 

C Batasan Masalah  

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka ada batasan batasan 

yang harus diperhatikan agar pembahsan pada skripsi ini tidak melenceng 

dari tujuan dan permasalahannya, adapun batasan tersebut adalah : 

1. Pembahasan hanya membahas mengenai " Analisis Kemampuan 

Indonesia dalam Mengatasi Ketergantungan Impor (Studi Kasus 

Kawasan Asia Tenggara) 

2. Pembahasan hanya membahas permasalahan pada sistem ekonomi 

sedangkan unsur lain seperti politik serta hubungan luar negri yang 

menjadi faktor besar kecilnya permintaan import dianggap tidak ada. 
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3. Data yang PDB yang digunakan merupakan data PDB menurut harga 

yang berlaku dan merupakan nilai PDB non migas  

4. Data kurs yang digunakan adalah kurs tengah  Rupiah terhadap US$    

5. Data impor yang digunakan adalah data impor non migas menurut 

negara asal.  

D Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

 Tujuan Penelitian 

Sesuai penjelasan latar belakang permasalahan dan rumusan 

masalah, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan .Untuk 

menganalisis seberapa besar pengaruh cadangan devisa, PDB, Kurs, 

Inflasi dan impor sebelumnya dalam mempengaruhi permintaan impor 

Indonesia di kawasan ASEAN. 

 Kegunaan Penelitian  

Atas dasar hal tersebut maka penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat berupa : 

1. Menjadi sumber refrensi dalam perumusan kebijakan ekonomi 

 terutama dalam hal perdagangan internasional. 

2. Memberikan saran kepada pemerintah bahwa produsen yang 

 bergerak sebagai komoditas subsitusi  harus diberikan 

 perlindungan dalam hal kebijakan makro maupun kebijakan 

 fiskal. 
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3. Memberikan bukti kepada pemerintah Indonesia bahwa impor yang 

terus menerus dilakukan dapat berakibat buruk bagi perekonomian 

di Indonesia. 

 


