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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Krisis yang terjadi pada tahun 2008 berdampak besar bagi perekonomian 

global, tidak terkecuali Indonesia ikut merasakan dampak tersebut. Pertumbuhan 

ekonomi Indonesia pada tahun 2007 sebesar 6,3 persen turun menjadi 6,1 persen 

di tahun 2008. Pada tahun 2009 ekspor Indonesia turun dikarenakan melambatnya 

pertumbuhan ekonomi di negara mitra bisnis Indonesia hal ini sangat 

berhubungan dengan aktivitas kegiatan ekonomi, yang berdampak pada 

penerimaan negara serta pertumbuhan ekonominya. Adanya pertumbuhan 

ekonomi yang diharapkan akan menjanjikan perbaikan kondisi ekonomi dimasa 

mendatang. Bagi Indonesia dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka 

akan mendorong pendapatan nasional (GNP), menguatnya nilai mata uang 

nasional, nilai inflasi dapat ditekan, suku bunga akan berada pada tingkat wajar 

dan semakin meningkatnya ekspor Indonesia. 

Pada tahun mendatang diharapkan neraca perdaganan Indonesia mengalami 

surplus dengan menignkatnya nilai ekspor dan impor Indonesia dapat ditekan, 

meskipun mengalami hambatan dari eksternal seperti proteksi yang dilakukan 

oleh negara-negara maju. Dari dalam internal harga barang-barang ekspor 

Indonesia dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

yang mengakibatkan harga barang Indonesia lebih murah di pasar internasional. 

Dalam hal ini Indonesia sudah memiliki keunggulan komperatif, seperti kekayaan 
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alam dan biaya tenaga kerja yang relatif lebih rendah, dan semakin 

berkembangnya industri dalam negri. 

Dalam berita resmi statistik, data neraca perdaganan Indonesia dari tahun ke 

tahun terus mengalami kenaikan. Data ini menunjukan bawha nilai ekspor 

Indonesia terus mengalami kenaikan, ini membuktikan Indonesia sangat 

kompetitif dalam persaingan pasar global. Ini dikarenakan Indonesia memiliki 

keunggulan sumber daya alam serta semakin berkembangnya sektor industri, 

pertambangan, dan pertanian dan komoditi lainya. Dari data kementrian industri 

republik Indonesia, neraca perdagangan  

Dari data statistik, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 

periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2002 saat nilai tukar rupiah Rp 9.261,00 

dan GDB 1.821.833,40, neraca perdagangan Indonesia surplus 25.869,9 juta 

dollar US. Tahun 2003 saat nilai tukar mengalami appresiasi ke posisi Rp 

8.571,00 dan GDB Indonesia 2.013.674,60, neraca perdagangan Indonesia, naik 

dari tahun sebelumnya ke angka 28.507,5 juta US dollar. Di tahun 2004 nilai tukar 

rupiah mengalai depresiasi di posisi Rp.9.030,00 dan GDB naik menjadi  

2.295.826,20, nilai neraca perdagangan Indonesia turun ke 25.060,1 juta US 

dollar. Pada tahun berikutnya, di tahun 2005 nilau tukar rupiah terhadap dollar US 

terdepresiasi lagi ke posisi Rp 9.750,00 dan GDB pada saat itu di posisi 

2.774.281,00, neraca perdagangan Indonesia mengalami peningkatan lagi, naik di 

kisaran 27.959,1 juta  US dollar. Dan di tahun 2006 posisi nilai tukar Rupiah 

terhadap dollar AS mengalami apresiasi di level Rp 9.141,00 dan GDB 

3.339.216,80, neraca perdagangan Indonesia naik menjadi 39.733,1. dari 
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pemaparan diatas, ekspor Indonesia terus mengalami kenaikan yang lebih besar 

dibandngkan impor. 

 

Table 1.1 

Data Neraca Perdagangan Indonesia 

 Nilai Tukar GDB Indonesia trilion 

IDR 

Neraca Perdagangan 

2002 Rp. 9.261 1.821.833,40 25.869,9 juta US 

2003 Rp. 8.571 2.013.674,60 28.507,5 juta US 

2004 Rp. 9.030 2.295.826,20 25.060,1 juta US 

2005 Rp. 9.750 2.774.281,00 27.959,1 juta US 

2006 Rp. 9.141 3.339.216,80 39.733,1 juta US 

 

Beberapa tahun belakangan ini, nilai kurs tidak terlepas dari pembicaraan. 

Fluktuatif nilai kurs rupiah tentu membawa implikasi penting terhadap 

perekonomian Indonesia. Memburuknya kondisi perekonomian di Indonesia tidak 

terlepas dari buruknya struktural yang ada, yang mengakibatkan nilai kurs tidak 

stabil. Ketidak stabilan nilai kurs diluar kendali dapat berakibat mengganggu 

kegiatan perdagangan dalam masyarakat, yang menyebabkan meningkatnya harga 

suatu barang di dalam negri (inflsi). 

 

B. Perumusan masalah 

Dari latar belakang di atas, maka penelitian mengambil perumusan masalah 

sebagai berikut 
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1. Bagaimana pengaruh nilai tukar (rupiah terhadap US dollar), dan GDB 

Indonesia  terhadap neraca perdaganan Indonesia tahun 2005-2011. 

2. Variabel manakah antara nilai tukar (rupiah terhadap US dollar), dan GDB 

Indonesia, yang paling berpengaruh terhadap neraca perdaganan 

Indonesia. 

 

C. Batasan masalah 

Beberapa faktor yang mempengaruhi ekspor-impor yaitu nilai tukar, inflasi, 

pajak ekspor-impor, harga dan kualitas barang, negara tujuan, dll. Batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh nilai tukar (rupiah terhadap US 

dollar),  dan GDB Indonesia terhadap neraca perdaganan Indonesia tahun 2005-

2011. 

 

D. Tujuan dan kegunaan penelitian  

1. Tujuan penelitian 

Dari perumusan masalah diatas maka dapat ditentukan tujuan penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nilai tukar (rupiah terhadap 

US dollar) ,dan GDB Indonesia terhadap neraca perdaganan Indonesia 

tahun 2005-2011. 

b. Untuk mengetahui variabel mana antara nilai tukar (rupiah terhadap US 

dollar), dan GDB Indonesia yang memiliki pengaruh paling dominan 

terhadap neraca perdagangan Indonesia. 
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2. Kegunaan penelitian: 

a. Bagi pemerintah, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk 

merencanakan dan penetapan kebijakan. 

b. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian 

berikutnya. 


