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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jepang merupakan salah satu negara maju di dunia, pertumbuhan GDP yang 

menempati urutan kedua terbesar di dunia dengan merk dagang seperti Toyota, 

Sony, Panasonic dan, lainnya yang terkenal keseluruh dunia.
1
Jepang tidak 

memiliki sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya 

namun berhasil mengurangi keruguian tersebut dengan mengembangkan industri 

manufaktur seperti mobil dan barang elektronik sehingga Jepang menjadi pusat 

ekonomi dunia. 

Ekspor menjadi salah satu pendorong penting bagi perekonomian Jepang 

karena hampir 65 persen ekspor terdiri dari alat transportasi, mesin listrik dan 

mesin industri. Kinerja perdagangan Jepang yang kuat tersebut membuat Jepang 

menjadi negara kedua setelah China yang memiliki cadangan saham dan devisa 

terbesar dan  Jepang juga muncul sebagai pusat keuangan global, dengan Bursa 

saham Tokyo menjadi salah satu bursa saham yang paling penting di dunia.  

Sampai pertengahan tahun 1980-an pertumbuhan ekonomi Jepang masih stabil 

dengan tingkat inflasi dan pengaguran yang rendah, akan tetapi pada tahun 1990-

an Jepang telah dihadapkan dengan masalah krisis keuangan dalam negeri dimana 

rusaknya sektor keuangan teruatama perbankan, namun yang menjadi fokus 
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Kedutaan Besar Jepang, 2013, “Ekonomi dan industri Jepang”, diakses dalam 

http://www.id.emb-japan.go.jp/expljp_15.html  tanggal 12 juli 2012 
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penulis disini yaiu krisis ekonomi yang melanda Jepang pada tahun 2008-2009 

sebagai dampak dari krisis ekonomi global yang terjadi di Amerika Serikat dan 

Eropa.  

Krisis tersebut berawal dari kasus subrime mortgage di AS yang kemudian 

berubah menjadi krisis finansial global. Krisis  berawal dari besarnya gelembung 

kredit perumahan yang diberikan kepada penduduk yang sebenarnya tidak mampu 

melakukan pembayaran, sehingga terjadi kredit macet di sektor properti atau biasa 

disebut subrime mortgage. Kondisi tersebut membuat ambruknya lembaga-

lembaga keuangan besar di AS sebab  lembaga pembiayaan sektor properti pada 

umumnya meminjam dana jangka pendek dari pihak lain, termasuk kepada 

lembaga- lemabaga keuangan. Jaminan dalam kredit tersebut adalah surat hutang 

yang dijual kepada lembaga investasi baik di dalam maupun luar negeri padahal 

surat hutang tersebut di topang oleh para kreditur yang tingkat bayarnya rendah, 

alhasil ketika terjadi kredit macet membuat pengeringan likuiditas2 lembaga-

lembaga keuangan akibat tidak memiliki dana aktiva untuk membayar kewajiban 

yang ada. Ketidakmampuan bayar kewajiban tersebut membuat lembaga 

keuangan lain yang memberikan pinjaman juga terancam bangkrut, terbukti 

dengan   bangkrutnya Lehman Brother yang merupakan salah satu lembaga 

keuangan besar di AS. Kondisi tersebut membuat jatuhnya harga saham dan 

ketegangan di antara bank- bank swasta di Jepang termasuk Bank of Japan     ( 

BOJ ). 

                                                           
2
Likuiditas adalah  ketersedian suatu bank atau perusahaan terhadap aset tertentu, dan kemampuan 

untuk meningkatkan aset tersebut dengan cara menjualnya. Dalam Paul R. Vioti, 2009, “ 

Internasional Relationsand World  Politics: Security, Economy,Identity”, New Jersey 07458: 

Pearson Prentice Hall. Hal 330 
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Krisis finansial tersebut bukan hanya berasal dari dalam negeri Jepang itu 

sendiri akan tetapi Jepang sangat merasakan dampak yang cukup parah dari krisis 

tersebut salah satunya yaitu jatuhnya harga saham, penyebab utama turunnya 

harga saham karena investasi asing menyumbang hampir 60 persen dari volume 

perdagangan di pasar saham dalam beberapa waktu terkahir 
3
, Pengelola investasi 

global atau biasa disebut hedge fund menjadi salah satu penyebab jatuhnya harga 

saham karena mereka menjual saham secara besar-besarn setelah runtuhnya 

Lehman Brothers untuk mengumpulkan uang tunai.
4
 

Dari banyak dampak krisis finansial yang terjadi di Jepang sudah pastinya 

membawa dampak bagi negara-negara yang memiliki hubungan perdagangan 

secara langsung dengan Jepang, salah satunya yaitu Indonesia. Indonesia 

merupakan salah satu tujuan ekspor Jepang dan Jepang merupakan tujuan ekspor 

utama Indonesia. Ekspor utama Jepang ke Indonesia yaitu kendaraan bermotor, 

kelengkapan telekomunikasi, mesin industri, pipa besi, baja mengalami penurunan 

yang sangat tajam di tahun 2009 begitu juga impor Jepang dari Indonesia seperti 

kayu lapis, kertas, biji tembaga, batu bara gas, serta hasil-hasil mentah juga 

mengalami penurunan di tahun 2009.  

Dari pemaparan latar belakang diatas penulis berusaha melihat apa yang 

sebenanrnya membuat Jepang yang awalnya merupakan sebuah negara yang kuat 

dan maju dalam perekonomian bisa mengelami krisis keuangan yang berdampak 

terhadap hubungan perdagangannya dengan Indonesia. 

 

                                                           
3
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1.2 Rumusan Masalah 

Mengapa krisis Finansial yang terjadi di Jepang membuat turunnya 

perdagangan Jepang-Indonesia pada tahun 2008-2009 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian adalah untuk 

mengetahui faktor apa saja yang terjadi di dalam negeri Jepang yang membuat 

terjadinya krisis finansial dan mempengaruhi penuruanan  perdagangan Jepang-

Indonesia. 

1.4 Penelitan Terdahulu 

Untuk lebih memudahkan penelitian dalam tulisan ini, penulis mengambil 

beberapa tulisan memeilik relevansi dengan tulisan ini. Pertama yaitu Tulisan dari 

Masahiro Kawai dan Shinji Takagi yang berjudul Why was Japan Hit so Hard by 

Crisis Finansial ?,
5
 dalam tulisan tersebut dijelaskan dua poin penting kenapa 

Jepang begitu merasakan dampak yang sangat parah dari krisis finansial global. 

Pertama karena , lebih dari 90% dari ekspor Jepang terdiri dari pendapatan yang 

sangat elastis pasokan industri, barang modal, dan barang-barang konsumen. 

Meskipun Asia muncul sebagai pasar ekspor terbesar Jepang namun  impor lokal 

dari Jepang sebagian besar terdiri dari perlengkapan industri dan barang modal 

yang dibutuhkan setidaknya setengahnya untuk produksi barang-barang konsumsi 

akhir yang ditujukan untuk pasar di AS dan Eropa Barat. Permintaan terakhir 

berasal dari pasar berkembang di luar Jepang, kontraksi permintaan dalam negara 

                                                           
5
Masahiro Kawai, “ Why Japan Hit Hard by The Global Financial Crisis “ , diakses dalam jurnal 

http://www.adbi.org/files/2009.10.05.wp153.japan.gfc.pdf tanggal 16 februari 2013 
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maju karena kemerosotan finansial  global yang memiliki dampak langsung dan 

sekunder di Jepang-dan negara lainnya . 

Kedua, ketergantungan perdagangan Jepang telah meningkat sejak awal 

2000-an, sebagaimana dibuktikan oleh ekspor yang meningkat  dan menurunnya 

perminataan  barang industri . Hal ini disebabkan oleh kembalinya nilai tukar riil 

efektif yen ke tingkat yang lebih sejalan dengan rata-rata jangka panjang, 

sehingga ekonomi Jepang untuk akhirnya keluar dari stagnasi selama satu dekade.  

Tulisan kedua dari  Hsueh-Ling Tang berjudul Does Japanase Goverment 

Increase Its Role in Financial Crisis.6Dalam tulisan tersebut dijelaskan pola 

kebijakan pemerintah Jepang dalam berbagai bidang dalam mengatasi dampak 

krisis finansial di negaranya, seperti di bidang ekonomi , Pengurangan nilai 

penganguran, kesejahteraan masyarakat dan insfrastruktur. Salah satunya dengan 

menyuntikkan puluhan juta yen untuk menstimulus perkembangan ekonomi 

Jepang, salah satunya untuk produksidi bidang energi,medis, bantuan kerja, 

promosi produkbudaya, meningkatkan industripariwisataserta pembangunan 

insfrastruktur. 

Tulisan ketiga diambil dari skripsi Dwi Kustiana Ningsih,
7
 berjudul Kebijakan 

Pemerintah China dalam Merespon Krisis dalam Negeri sebagai Dampak 

(Suprime Mortgage) Amerika tahun 2008-2009. Dalam tulisan tersebut penulis 

                                                           
6
Hsueh-Ling Tang, “ Does Japanese Govermence Increase its Role in Financial Crisis “, diakses 

dalam jurnal di http://www.cuc.ac.jp/eng/gpac/papers/nccu/Paper_Macro.pdf  diakses tanggal 16  

juni 20123 
7
Dwi Kustiana Ningsih dalam skripsi yang berjudul : Kebijakan Pemerintah China dalam 

Merespon krisis Dalam Negeri sebagai dampak krisis ( Suprime Mortage ) Amerika tahun 2008-

2009.Diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu hubungan internasional di 

Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2013 

http://www.cuc.ac.jp/eng/gpac/papers/nccu/Paper_Macro.pdf


6 
 

memaparkan kebijakan pemerintah China dalam menghadapi krisis Subprime 

Mortgage yang terjadi di AS dan juga kebijakan-kebijakan China dalam 

menangani dampak negative dari krisis.Kebijakan tersebut berupa  paket stimulus 

ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah China dan terbukti dapat 

menstabilkan perekonomian dalam negeri ditengah krisis global yang terjadi.   

Tulisan keempat diambil dari skripsi Nindya Pratiwi,
8
 berjudul Dampak Krisis 

Global ( Subrime Mortgage ) yang terjadi di Amerika pada tahun 2008 terhadap 

Industri Tekstil Indonesia. Dalam tulisan tersebut penulis memaparkan  

bagaimaan krisis finansial global yang terjadi di Amerika meruntuhkan 

perekonomian AS dan negara-negara maju lainnya termasuk Jepang yang ikut 

andil dalam penanaman modal dan sektor perumahan sehingga mempengaruhi 

target ekspor dan eksistensi industri tekstil dan prosuk tekstil Indonesia.  Ekspor 

tekstil Indonesia menurun akibat melemahnya permintaan dari negara-negara 

besar teruatam AS dan menyebabkan kelesuan pada industri tekstil Indonesia. 

Tulisan yang ketiga berasal dari skripsi Siti Anisatul Khoiriyah,
9
 yang 

berjudul  Dampak Krisis Ekonomi Amerika Tahun 2008 terhadap Ekspor Sektor 

Industri Migas Indonesia ke AS. Dalam tulisan tersebut dipaparkan tentang krisis 

finansial yang terjadi di Amerika dan memberikan efek domino ke besar lainnya 

                                                           
8
Nindya Pratiwi dalam skripsi yang berjudul : Dampak Krisis Global ( Subrime Mortage ) yang 

terjadi di Amerika pada Tahun 2008 terhadap Industri Tekstil Indonesia . Diajukan nsebagai 

syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu hubungan interbasional di Universitas 

Muhammadiyah Malang tahun 2010 

 
9
Siti Anisatul Khoiriyah dalam skripsi yang berjudul : Dampak Krisis Ekonomi Amerika Tahun 

2008 terhadap Ekspor Sektor Industri Migas Indonesia ke AS Diajukan nsebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana ilmu hubungan interbasional di Universitas Muhammadiyah Malang 

tahun 2010 
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dan memberikan dampak terhadap ekspor sektor industri migas Indonesia ke AS 

karena AS merupakan salah satu pasar utama untuk ekspor migas Indonesia 

sehingga ketika terjadi krisis atau guncangan di negara tersebut maka membuat 

melemahnya perekonomian nasional dan membuat menurunnya permintaan 

ekspor.  

Tabel 1.1 Tabel Posisi Peneliti 

Nama / Judul Peneltian Metodelogi  Hasil 

1. Masahiro Kawai dan 

Shinji Takagi yang 

berjudul “ Why 

Japan Hit so Hard 

By Crisis Finansial “ 

. 

 

 

 

 

 

 

2. Hsueh-Ling Tang/“ 

Does Japanase 

Goverment Increase 

Its Role in Financial 

Crisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Deskriptif karena data 

berupa tabel-tabel 

yang digunakan untu 

membandingkan 

sebelum dan sesudah 

krisis. 

 

 

 

 

 

 

 

Metode deskriptif   

menggunakan konsep 

Krisis finansial dan 

kebijakan fiskal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jepang begitu merasakan 

dampak yang sangat bedar 

terhadap krisis finansial 

global karena:  

 Struktur perdagangan 

Jepang yang lebih dari 

90% mengandalkan 

ekspor. 

 Ketergantunganekonomi 

Jepang semakin 

meningkat dengan 

meningkatnya nilai 

ekspor tersebut. 

 

 

Menjelaskan kebijakan 

pemerintah Jepang dalam 

berbagai bidang dalam 

mengatasai dampak krisis 

finansial seperti :  di bidang 

ekonomi, pengurangan 

pengangguran  dan 

perbaikan  infrastruktur. 

Salah satunya dengan 

penyuntikan dana puluhan 

juta yen untuk menstimulus 

ekonomi Jepang. 
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3. Dwi Kustia Ningsih/ 

Kebijakan 

Pemerintah China 

dalam Merespon 

Krisis dalam Negeri 

sebagai Dampak ( 

Suprime Mortgage ) 

Amerika tahun 

2008-10 

 

4. Nindya Pratiwi / 

Dampak Krisis 

Global (Suprime 

Mortgage)  

yangterjadi di 

Amerika pada tahun 

2008 terhadap 

industri tekstil 

Indonesia. 

 

 

 

 

5. Siti Anisatul 

Khoiriyah  / 

Dampak Krisis 

Ekonomi Amerika 

Tahun 2008 

terhadap Ekspor 

Sektor Industri 

Migas Indonesia ke 

AS 

 

 

Menggunakan metode 

deskriptif  

kualitatifdengan 

mengggunakan teori 

contagion effect dan 

konsep peran kebijakan 

pemerintah. 

 

 

 

Menggunakan metode 

Eksplanatif Kualitatif 

dengan menggunakan 

teori Contagion dan 

Domino serta konsep 

Perdagangan 

Internasional , krisis 

ekonomi dan suprime 

mortage. 

 

 

 

 

Eksplanatif kualitatif  

dengan menggunakan 

teori pendekatan krisis 

tipe ketiga dan 

perdagangan 

internasional 

 Perekonomian 

China mengalami 

penurunan. 

 Adanya paket 

setimulus ekonomi dari 

pemerintah terbukti 

membantu mengatasi 

dampak krisis. 

 

 

Krisis finansial yang terjadi 

di Amerika menyebabkan 

penurunan ekspor dan 

melemahnya industri tekstil 

di Indonesia karena adanya 

contagion effect yakni 

penularan krisis melalui 

sektor perdagangan karena 

Indonesia terlibat dalam 

kerasama internasional 

yakni kegiatan kegiatan 

ekspor dan import. 

 

Dampak perekonomian  

yang diberikan yaitu 

lemehanya perekomonian 

nasional AS sehingga 

menyebabkan melemahnya 

permintaan impor sektor 

migas dan berpengaruh 

pada devisa negara 

Indonesia. 

 

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian- penelitian sebelumnya yaitu pada 

fokus dan tujuan penelitiannya, penelitian ini akan  fokos pada dampak krisis 

finansial  yang terjadi di Jepang, kebijakan pemerintah Jepang  dan dampak krisis 

tersebut terhadap perdagangan Jepang – Indonesia 
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1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1. Landasan Konsep dan Teori 

1.5.1.1 Konsep Contagion Effect 

Menurut World Bank terdapat tiga tingkatan definisi  mengenai  Contagion 

Effect ( efek menular ), 
10

 yaitu : 

1. Broad Defenition 

Contagion is the cross-country transmission of shocks or the general 

cross-country spillover effects. Contagion can take place both during 

"good" times and "bad" times. Then, contagion does not need to be related 

to crises. However, contagion has been emphasized during crisis times. 

2. Resrictive Defenition 

Contagion is the transmission of shocks to other countries or the cross-

country correlation, beyond any fundamental link among the countries and 

beyond common shocks. This definition is usually referred as excess co-

movement, commonly explained by herding behavior 

3. Very Rescrivtive Defenition 

Contagion occurs when cross-country correlations increase during "crisis 

times" relative to correlations during "tranquil times." 

 

Berdasarkan tiga tingkatan konsep  efek contagion   diatas,  definisi luas 

dari contagion berarti kejutan atau guncangan yang ditransmisikan melewati lintas 

batas negara, contagiondapat terjadi dalamkondisi normal ataupun krisis, namun 

sering ditekankan pada masa krisis. Definisi terbatas dari contagion berarti 

transmisi dari suatu guncangan/syok ke negara lain atau secara umum terjadinya 

hubungan korelasi yang antar negara yang berada diluar  saluran fundamentalnya. 

Kemudian yang terakhir adalah contagion efek dalam arti sangat terbatas adalah 

                                                           
10

World bank, 2013, “ Defenition of Contagion “, diakses dalam 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/

EXTMACROECO/0,,contentMDK:20889756~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:477

872,00.html pada tanggal 15 agustus 2013. 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTMACROECO/0,,contentMDK:20889756~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:477872,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTMACROECO/0,,contentMDK:20889756~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:477872,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTMACROECO/0,,contentMDK:20889756~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:477872,00.html
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fenomena ketika korelasi antar negara meningkat selama periode krisis 

dibandingkan dengan korelasi pada periode perekonomian normal.  

Berangkat dari penjelasan diatas, efek contagion dalam penelitian ini 

digunakan untuk menjelaskan guncangan dari krisis finansial yang terjadi di AS 

pada tahun 2008 kemudian menuluar ke negara lainnya melalui lintas batas 

negara, salah satunya yaitu ke Jepang. Contagion yang terjadi pada saat  itu lebih 

mengarah ke kondisi yang tidak normal dimana guncangan yang ditularkan adalah 

krisis finansial. Krisis finansial yang terjadi AS membuat terjadinya krisis di 

negara lain yang memeiliki hubungan fundamental dengan AS . 

Efek contagion yang terjadi pada masa krisis finansial disebabkan oleh 

keuangan global telah terhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya, 

sehingga ketika terjadi krisis finansial guncangannya akan cepat menular ke 

negara lain melalui invesatsi, perbankan , dan perdagangan Internasional.  AS 

memiliki sejarah panjang dalam hubungan bilateralnya dengan Jepang, khusunya 

dalam bidang ekonomi berupa perdagangan internasional. Ketika terjadi 

guncangan krisis finansial di AS , krisis tersebut menular dan mengakibatkan 

krisis finansial juga terjadi di Jepang. Krisis finansial yang terjadi di Jepang 

kemudian juga berdampak terhadap hubungan perdagangan Jepang dengan negara 

lainnya, salah satunya yaitu Indonesia. Krisis finanasial yang terjadi di jepang 

membuat menurunnya nilai perdagangan Jepang dengan Indonesia pada saat itu. 

Krisis finansial yang dialami oleh Jepang membuat meningkatnya 

hubungan antara Jepang dengan negara lainnya yang mengalami dampak dari 
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krisis tersebut, sebab negara- negara akan secara bersama-sama  untuk mengtasi 

masalah krisis tersebut. Seperti halnya hubungan antara Jepang  Indonesia , 

semakin meningkat dengan dilakukannya serangkain kerjasama dan pertemuan  

bilateral guna membahas masalah krisis tersebut. 

1.5.1.2  Teori Perdagangan Internasional 

Menurut Thomas Oatley dalam buku Internasional politic economy : 

interest and institutions in the global economy, perdagangan internasional adalah:  

The claim that internasional trade benefits all country is bassed on 

economic theory of internasional trade . Standart trade theories make one 

very simple point : if a good cost less tu buy in a foreign market than it does 

to produce at home, a country is better off if its import the good than if it 

produce  the good itself.
11

 

Maksudnya adalah perdagangan internasional itu secara umum akan 

bermanfaat ke semua negara, dimana mengacu pada jika sebuah barang dapat 

didapat dengan harga lebih murah di pasar luar negeri daripada di produksi 

sendiri, makan negara lebih baik mengimpor barang tersebut daripada harus 

memproduksinya sendiri. Selain itu perdagangan internasional juga mengacu pada 

adanya hubungan antara negara dengan aktor lainnyaseperti bisnis internasional, 

yang menetukan tentang produksi, dimana, oleh siapa, bagaimana dan untuk apa 

diproduksi serta tentang harga.
12

 

                                                           
11

Thomas Oatley, 2004,” Internasional Politic Economy : Interest and Institutions in the Global 

Economy”, New York: Pearson Education, Inc  Hal 22 
12

David N. Balaam, Michael Veselb ,“ Introduction to Internasional Political Economy” , Upper 

saddle River 07458 :Prentice – Hall inc.A divison of Pearson Education. Hal.110 
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Untuk lebih memperjelas kenapa setiap negara melakukan perdagangan 

internasional, terdapat dua penjelasan dalam teori perdagangan internasional 

klasik, yaitu : 

1. Absolut Advantage/ keunggulan mutlak.  Menurut Adam Smith dalam 

buku The Wealth of Nation, keunggulan mutlak adalah :  

If a foreign country can supply us with a commodity cheaper than 

we ourselves can make it, better buy it of them with some part of 

the produce of our own industry, employed in a way in which we 

have some advantage.
13

 

 

2. Comparative Advantage / Keunggulan Komparative. Menurut David 

Ricardo , keunggulan komparative adalah : 

Principle of comparative advantage revealed that every nation 

could gain in absolute terms from free trade and from an 

international division of labor based on territorial specialization.
14

 

Keunggulan komparative menyempurnakaan keunggulan mutlak, 

maksudnya adalah walaupun suatu negara tidak memilik keunggulan mutlak 

dalam beberapa barang, negara tersebut masih bisa memproduksi barang yang 

lebih murah dari negara lainnya, kemudian negara menspesialisasikan barang 

tersebut yang biaya produksinya rendah dan mengimpor barang yang memerlukan 

biaya produksi tinggi. Ketika suatu negara telah mampu menspeliasisasikan 

kegiatan produksinya sehingga hanya menghasilkan barang yang bisa mereka 

produksi dengan paling ekonomis, lalu mengeskpor barang tersebut dan 

                                                           
13

Adam Smith, 2005, “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, United 

states : Electronic Classics Series hal 364 
14

Robert Gilpin, 2001, “ Global Political Economy : Understanding the Internasional Economy 

Order” , 41 William Street Princeton, New Jersey 08540 : Princeton University Press hal 79 
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mengimpor barang lain yang tidak bisa mereka produksi dengan efisien, maka 

akan muncul perdagangan internasional yang efisien.  

Pola perdagngan internasional seperti yang dijelaskan diatas terlihat dalam 

hubungan perdagangan antara Jepang dengan Indonesia. Jepang memiliki 

keunggulan mutlak dalam produksi manufaktur, karena ditunjang oleh 

ketersedian tenaga kerja yang handal dan kemajuan teknologi. Jepang 

menspesialkan produksinya di bidang manufaktur untuk di eskpor ke negara lain 

termasuk indonesia, kemudian mengimpor barang yang tidak bisa diporduksinya 

sendiri seperti Migas dan hasil hutan dari Indonesia.  Sedangkan Indonesia 

memiliki keunggulan mutlak di hasil bumi yang ditunjang oleh ketersedeian 

SDA dan wilayah teritorial yang luas, dan mengimpor barang- barang industri 

manufaktur dari Jepang, sebab kalau Indonesia memproduksi barang tersebut 

sendiri akan memakan biaya yang tinggi dan dianggap tidak efisien.  

Secara umum ketika suatau negara tidak dapat memproduksi ataupun 

menghasilkan barangtertentu untuk mememnuhi kebutuhan domestik negaranya, 

maka untuk memnuhi kebutuhan tersebut negara melakukan perdagangan 

internasional. Perdagangan internasional dibagi menjadi dua kategori :  

1. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabean . 

15
sedangkan yang dimaksud dengan eksportir adalah perusahaan atau 

perorangan yang melakukan kegiatan ekspor .
16

 

                                                           
15

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan 

ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas 

kontinen, dalam http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/pengertian-daerah-pabean.html  

diakses tanggal 16 agustus 2013 

http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/pengertian-daerah-pabean.html
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2. Impor merupakan  kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 

Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan impor tersebut 

disebut dengan Importir. 
17

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Melihat dari segi pembahasan nanti, penelitian ini tergolong penelitian 

eksplanatif karena berupaya menjelaskan hubungan antar variabel ,
18

 dan menguji 

hipotesa yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Kemudian diurai dan dianalisa 

dengan menggunakan teori-teori yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. 

Untuk mengetahui variabel yang yang akan di uji penukis  menentukan unit 

eksplanasi dan unit analisanya terlebih dahulu. Judul dalam penelitian ini adalah 

“Dampak Krisis Finansial Jepang terhadap menurunnya nilai Perdagangan 

Jepang-Indonesia tahun 2008-2009”, dari judul tersebut maka dapat 

diidentifikasikan variable-variablenya, yakni:  

1. Variable Pertama ” Dampak krisis finansial Jepang “ sebagai unit analisa     

(Variable independe), yang terdiri dari indikator-indikator yang akan 

menjelaskan bagaimna kemudian dampak dari krisis finansial Jepang, 

kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang dalam mengatasi dampak krisis 

serta melihat dampak dari krisis finansial tersebut terhadap penurunan 

                                                                                                                                                               
16

Pengertian dan definisi ekspor impor . 

Dalamhttp://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/moduleksporimpor/bab1_konsepperdaganganint

ernasional.pdf diakses tanggal 15 maret 2013 
17

ibid 
18

Mas’oed, Mohtar , 1990, “Ilmu Hubungan International, Disiplin dan Metodologi”, Jakarta : 

LP3ES . Hal  68 

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/moduleksporimpor/bab1_konsepperdaganganinternasional.pdf
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/moduleksporimpor/bab1_konsepperdaganganinternasional.pdf
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jumlah perdagangan Jepang dan Indonesia melalui konsep contagion effect 

dan teori perdagangan internasional 

2. Variable kedua “ menurunnya nilaiPerdagangan Jepang - Indonesia “ , 

sebagai unit eksplanasi (variable devende ). Mejelaskan perdagangan 

Jepang-Indonesia melalui krisis yang terjadi di Jepang , baik seblum krisis, 

krisis dan sesudah krisis pada tahun 2008 dan 2009. 

     Setelah mengetahui unit analisa dan unit eksplanasinya, kemudian 

bagaimna variable tersebut dilihat menurut tingkatanya. Penelitian ini 

digolongkan sebagai analisa induksionis karena tingkat unit eksplanasinya lebih 

tinggi dari tingkat unit analisanya. 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah pengumpulan data 

sekunder karena penulis tidak mendapat data langsung dari sumber data yang 

dimaksud melainkan mendapatkannya dari hasil pustaka, berupa buku ilmiah, 

jurnal dan internet. Setelah dikumpulkan data diolah dan dikelompokkan ke dalam 

beberapa bab dan disesuaikan dengan sistematika penulisan. 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Data yang telah diperoleh terlebih dahulu dikumpulkan kemudian diolah 

agar nantinya penulis dapat memudahkan menganalisa data-data yang sudah ada. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif.Penelitian 

kualitatif yang dimaksud yaitu untuk memperoleh kejelasan suatu fenomena , 

menjelaskan suatu hubungan antar variabel dan melakukan evaluasi. Data-data 

yang telah dikumpulkan kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan menjadi data 
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yang diperlukan oleh penulis yang sesuai dengan penelitian. Data yang dimaksud 

berupa data tentang krisis finansial yang terjadi di Jepang , kebijakan pemerintah 

Jepang, dan Hubungan perdagangan Jepang dengan Indonesia serta dampak apa 

saja yang ditimbulkan oleh krisis finansial baik di dalam negeri Jepang sendiri dan 

terhadap hubungan perdagangan Jepang dengan Indonesia, dan terakhir dengan 

menguji hipotesa dengan menggunakan teori sebagai pisau analisa. 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk membatasi pembahasan supaya peneltian ini tidak kehilangan arah 

dan tetap fokus pada tujuannya  maka  penulis memberikan ruang lingkup 

penelitian. Penelitian ini memberikan gambaran terkait krisis finansial yang 

terjadi di Jepang  tahun 2008-2009 dan sejauh mana krisis tersebut mempengaruhi 

ekspor dan impor Jepang ke Indonesia. 

 

Alur Pemikiran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krisis Finansial 

Amerika Serikat 

Krisis Finansial 

Jepang 

Menurunnya 

perdagangan 

Jepang dengan 

Indonesia 

Kebijakan 

Pemerintah Jepang 

– Bank of Japan 
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1.6.5 Hipotesa 

Krisis finansial yang terjadi di Jepang disebabkan oleh adanya pelebaran 

dampak dari krisis subrime mortgage yang terjadi di AS. Krisis finansial yang 

terjadi  membuat jatuhnya permintaan ekspor Jepang karena menguatnya nilai yen 

sehingga harga barang-barang produksi Jepang lebih mahal di pasaran lokal dan 

internasional. Kondisi tersebut membuat lesunya perekonomian Jepang sehingga 

seketika nilai perdeangan Jepang dengan Indonsiapun menurun drastis 
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1.7 Sistematikaa Penulisan 

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan 

Bab Bahasan Pokok 

 

Bab 1: Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab II : Kronologis dan 

Latas Belakang terjadinya 

Krisi Finansial di Jepang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab III : Karakteristik 

Perdagangan Jepang-

Indonesia  tahun 2008- 2009 

1.1 Latar Belakang 

1.2Rumusan Masalah 

1.3Tujuan Penelitian 

1.4Penelitian Terdahulu 

1.4Kajian Pustaka 

1.4.1 Teori dan Konsep 

1.4.1.1 Contagion Effect 

1.4.1.2 Teori Perdagangan 

Internasional 

1.5 Metodelogi Penelitian 

1.5.1 Jenis Penelitian 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

1.5.3 Teknik Analisa Data 

1.5.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6 Hipotesa 

1.7 Sistematikaa Penulisan 

 

2.1 Krisis Subrime Mortgage Amerika 

Serikat  tahun 2008 

2.2 Krisis Finansial di Jepang 

2.3 Kebijakan Pemerintah Jepang 

2.4 Kebijakan Bank of japan 

 

 

3.1 Latar Belakang Hubungan 

Perdagangan Jepang- Indopnesia 
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Bab IV : Analisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab V : Penutup 

3.2  Ekspor Jepang ke Indonesia 

3.3 Impor Jepang ke Indonesia 

3.4 Neraca Perdagangan Jepang- 

Indonesia 

 

4.1 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi 

Menurunnya Perdagangan Jepang- 

Indonesia 

4.1.1 Aktifitas Ekonomi Jepang Melemah 

         4.1.2 Tuntutan Ekonomi Masyarakat 

Jepang    

        4.2 Kebijakan Pemerintah Jepang terhadap 

menurunnya Ekspor dan Impor 

dengan Indonesia. 

 

 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 


