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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berbagai studi empiris yang membahas mengenai analisis 

permintaan ekspor dan penawaran kakao di Indonesia telah banyak 

dilakukan dengan hasil yang beragam. 

1. Ratna Puspita, dkk (2014) dalam penelitiannya tentang Pengaruh 

Produksi Kakao Domestik, Harga Kakao Internasional, Dan Nilai 

Tukar Terhadap Ekspor Kakao Indonesia Ke Amerika Serikat 

menjelaskan bahwa terdapat pengaruh bersama antara produksi 

kakao domestik, harga kakao internasional, dan nilai tukar Rupiah 

terhadap US Dollar terhadap ekspor kakao Indonesia ke Amerika 

Serikat dari hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F). Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai taraf signifikan yang dihasilkan sebesar 0,000 

lebih kecil dari taraf signifikan yang disyaratkan yaitu sebesar 0,05. 

Variabel produksi kakao domestik, harga kakao internasional, dan 

nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar memiliki pengaruh sebesar 

38,1% terhadap perubahan ekspor kakao Indonesia ke Amerika 

Serikat. Hal ini ditunjukkan oleh hasil dari pengujian koefisien 

determinasi (R2) yang memiliki hasil sebesar 0,381. 
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2. Widuri Prameswita, dkk (2014) dalam penelitiannya tentang 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Ekspor Kakao 

Provinsi Lampung menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

berpengaruh nyata terhadap volume ekspor kakao provinsi 

Lampung adalah volume produksi kakao, harga ekspor kakao 

(ICCO), tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, 

dan tarif bea keluar (pajak ekspor). Volume produksi kakao, harga 

ekspor kakao, dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS memiliki 

nilai koefisien bertanda positif, hal ini menunjukkan dengan 

meningkatnya volume produksi, harga ekspor kakao, dan nilai tukar 

rupiah terhadap dollar AS, maka akan diikuti dengan meningkatnya 

volume ekspor kakao provinsi Lampung. Selain itu, disimpulkan 

pula bahwa tingkat suku bunga dan pajak ekspor kakao memiliki 

nilai negatif. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat tingkat suku 

bunga dan pajak ekspor, maka akan menurunkan volume ekspor 

kakao provinsi Lampung. 

 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul penelitian tentang 

Analisis Ekspor Kakao Indonesia Di Pasar Internasional 

dimana peneliti ingin menjelaskan tentang perkembangan 

ekspor kakao Indonesia di pasar internasional tahun 2001-2015 

dan dalam penelitiannya, peneliti menggunakan beberapa 
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variabel, variabel tersebut antara lain: jumlah produksi kakao, 

harga kakao dunia, dan nilai tukar. Dengan tujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kakao 

Indonesia di pasar internasional. 

 

B. Landasan Teori 

1. Teori Produksi 

a. Konsep dasar sistem produksi 

Aktivitas produksi harus dilakukan oleh produsen setelah ia 

melakukan analisis perilaku konsumen. Orientasi yang harus 

dilakukan oleh produsen adalah pasar (industri), artinya aktivitas 

tidak pada hanya mengolah input menjadi produk (barang atau jasa) 

tetapi dituntut bagaimana agar produk diterima oleh pasar. 

Agar produk diterima oleh pasar, maka produksi yang 

dihasilkan harus mempunyai nilai tambah (value added). Tujuannya 

agar aktivitas ekonomi tersebut mencapai titik optimal (efisien dan 

efektif) dan tidak terjadi pemborosan atau losses. Karena keharusan 

semacam ini, maka bagi produsen harus mengetahui secara baik 

sistem produksi perusahaan yang ia kendalikan. 

Sistem produksi merupakan keterkaitan komponen satu 

(input) dengan komponen lain (output) dan juga menyangkut 

“proses” interaksi satu dengan lainnya untuk mencapai satu tujuan. 
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Salah satu lingkungan ekonomi adalah sistem produksi. Komponen 

dalam sistem produksi adalah input, proses, dan output.  

Komponen input meliputi: tanah, tenaga kerja, modal, 

manajemen, energi informasi dan sebagainya yang ikut berperan 

menjadi komponen atau bahan baku dari suatu produk. 

Komponen output adalah barang dan atau jasa. Komponen 

proses dalam mentransformasi nilai tambah dari input ke output 

adalah pengendalian, pengendalian proses itu sendiri dan 

pengendalian teknologi sebagai upaya umpan balik dari output ke 

input. Dengan tujuan untuk menjaga kualitas output yang diinginkan 

agar sesuai dengan harapan produsen (Machfudz, 2007). 

 

Gambar 2.1. Konsep Dasar Sistem Produksi Produk 

(Barang dan/atas Jasa) 
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- Tenaga kerja 

- Tanah 

- Modal 

- Manajemen, 
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dan penggunaan teknologi 

guna menjaga kualitas output 
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Atas dasar hal-hal di atas dan juga gambar 2.1, maka 

karakteristik dalam sistem produksi adalah sebagai berikut: 

1) Mempunyai keterkaitan antara komponen satu dengan 

komponen yang lain dan membentuk satu kesatuan yang saling 

mendukung untuk mencapai tujuan. 

2) Tujuan yang dimiliki akan karakteristik atau ciri khas dari 

keberadaan (existency) dari pada barang atau jasa yang 

diproduksi. 

3) Keberadaannya akan menentukan tingkatan (grade) harga 

produk. 

4) Memiliki aktivitas yang dimiliki dalam rangka transformasi nilai 

tambah dari input ke output secara optimal. 

5) Memiliki sisitem umpan balik guna mengendalikan alokasi 

input, proses, dan pemanfaatan teknologi sebagai upaya untuk 

menjaga kelestarian kualitas produk. 

 

b. Teori produksi dengan dua faktor berubah 

Dalam teori produksi dengan dua faktor berubah ini dapat 

dianalisa dengan dimisalkan ada dua faktor produksi yang dapat 

diubah, misal tenaga kerja dan modal dan dua faktor ini dapat saling 

bergantian. Hal ini berarti jika diketahui harga tenaga kerja dan 

harga modal per unitnya maka analisa tentang bagaimana seorang 
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produsen akan dapat meminimalkan biaya di dalam usahanya untuk 

mencapai suatu tingkat produksi tertentu. 

1) Kurva produksi sama (isoquant) 

Kurva produksi sama (isoquant) merupakan kurva yang 

menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi faktor-faktor 

produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. 

Bentuk dan ciri kurva isoquant adalah analog dengan kurva 

indifferens yaitu dengan artian cembung ke titik asal (tidak 

boleh lurus vertikal maupun horisontal) tidak boleh saling 

berpotongan, serta jika kurva semakin jauh dengan titik asal 

maka semakin bnyak juga faktor produksi yang digunakan 

sehingga produksi yang dihasilkan juga semakin banyak pula. 

Dalam kurva isoquant lerengnya mencemirkan laju substitusi 

teknis marginal (marginal rate of technical substitution) 

(Nuraini, 2006). 

Gambar 2.2. Kurva Isoquant 

K 

K1                 A 

 

K2                          B 

K3                                        C                Isoquant 

                                                             

  0            L1     L2         L3                         L  



13 
 

Gambar di atas menunjukkan bahwa L adalah tenaga kerja 

dan K mnunjukkan kapital atau modal. Kombinasi tenaga kerja 

sebanyak L1 dan modal sebanyak K1 yang ditunjukkan pada titik 

A akan menghasilkan output yang sama dengan kombinasi 

tenaga kerja L2 dan modal sebanyak K2 atau yang ditunjukkan 

titik B. Bahkan titik A dan titik B menghasilkan output yang 

sama dengan titik C yaitu kombinasi tenaga kerja sebanyak L3 

dan modal sebanyak K3. Jadi jika kombinasi tenaga kerja dan 

modal dalam satu garis isoquant maka hasil outputnya akan 

sama. 

 

2) Garis ongkos sama (Isocost) 

Setiap produsen atau perusahaan menginginkan dalam 

kegiatan usahanya dapat hasil produksi yang optimal tetapi 

dengan input atau biaya yang ada sehingga mendapatkan 

keuntungan maksimum. Untuk itu produsen atau perusahaan 

harus dapat meminimumkan biaya. Dalam menganalisa biaya 

produksi yang minimum perlu dibuat garis ongkos sama. 

Garis ongkos sama merupakan garis yang 

menggambarkan kombinasi faktor-faktor produksi yang dapat 

dibeli dengan menggunakan sejumlah anggaran. Dapat 

dimisalkan harga tenaga kerja (PL) adalah Rp 500,- dan harga 
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kapital (PK) adalah Rp 1.000,- dan anggaran untuk pembelian 

input (TO) sebesar Rp 5.000,- (Nuraini, 2006). 

 

Gambar 2.3. Kurva Isocost 

 

K/Rp 1000,- 

5              TO/Pk 

 

                                           TO = Pk . K + PL . L       

 

                                                                   TO/PL 

                                                        10          L/Rp 500,- 

TO  = Total outlay atau total pengeluaran 

Pk  = Harga kapital 

PL = Harga tenaga kerja 

 

Garis TO/PL – TO/PK adalah garis isocost (ongkos sama), 

dan titik-titik disepanjang garis ongkos sama merupakan 

kombinasi faktor produksi tenaga kerja dan modal yang dapat 

dibeli dengan menghabiskan anggaran sebanyak Rp 5000,-. 

Kemiringan garis anggaran tersebut adalah 5/10 = 1/2 atau 

PL/PK. 
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c. Faktor produksi 

Faktor produksi adalah faktor yang dikorbankan untuk 

menghasilkan produk. Faktor produksi sering disebut input dan 

hasilnya disebut output. Seorang produsen dalam menghasilkan 

suatu produk harus mengetahui jenis atau macam-macam dari faktor 

produksi (Machfudz, 2007). 

Hubungan antara variabel input sebagai variabel bebas 

(variabel yang mempengaruhi; independent variable) dengan 

variabel output sebagai variabel tak bebas (variabel yang 

dipengaruhi; dependent variable). Hubungan variabel tersebut dapat 

ditulis dalam bentuk model matematika secara umum:  

 

Y = f(X1, X2, ..., Xn); 

 

Dimana Y adalah produksi (variabel tak bebas) yang dipengaruhi 

oleh X adalah faktor produksi (variabel bebas) dan X adalah variabel 

bebas yang mempengaruhi Y. 

Jenis faktor produksi secara teoritis dibagi menjadi empat, 

yaitu: lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen. Faktor produksi 

lahan dan tenaga kerja sering disebut dengan input utama (mother is 

input). Sedangkan modal dan manajemen adalah hasil modifikasi 

dari input utama dan sering dikatakan sebagai input kedua (father is 

input). 
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Lahan adalah sumber daya yang dipersiapkan untuk lebih 

awal. Lahan pada sektor non pertanian atau industri  diutamakan 

yang strategis dan keadaan sosial ekonomi mendukung. Sedangkan 

lahan pada sektor pertanian terkait dengan kesesuaian penggunaan 

lahan (land use) atau lingkungan. 

Faktor produksi tenaga kerja (labor) merupakan faktor 

produksi yang penting untuk diperhatikan dalam proses produksi 

dalam jumlah yang cukup bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga 

kerja tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja. 

Faktor produksi modal atau kapital. Modal dapat dibagi 

menjadi modal tetap seperti tanah, gedung, mesin-mesin, dan 

sebagainya yang tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi. 

Sedangkan modal tidak tetap (variabel) adalah modal yang habis 

dipakai dalam satu kali proses produksi. Pada jangka panjang modal 

tidak dibedakan, semuanya menjadi modal variabel. 

Faktor produksi manajemen sering dikaitkan dengan seni 

dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi 

pada suatu proses produksi. Karena proses produksi melibatkan 

sejumlah orang atau tenaga kerja dari berbagai tingkatan, maka 

manajemen berarti pubagaimana pengelola orang-orang tersebut 

dalam tingkatan atau tahapan proses produksi. 
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d. Fungsi produksi 

 Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara 

faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor-

faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan jumlah 

produksi selalu juga disebut sebagai output. Fungsi produksi selalu 

dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu seperti berikut: (Sukirno, 

2010) 

 

Q = F (K, L, R, T) 

 

Dimana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga 

kerja dan ini meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian 

keusahawanan, R adalah kekayaan alam, dan T adalah tingkat 

teknologi yang digunakan. Sedangkan Q adalah jumlah produksi 

yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi tersebut, 

yaitu secara bersama digunakan untik memproduksi barang yang 

sedang dianalisis sifat produksinya.  

Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik 

yang pada dasarnya berarti bahwa tingkat produksi suatu barang 

tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah 

kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah 
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produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan 

berbagai faktor produksi tersebut dalam jumlah yang berbeda juga.  

 

2. Teori Perdagangan Internasional 

Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai aktivitas 

perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan 

penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk negara 

yang dimaksud adalah merupakan individu dengan individu, antara 

individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara 

dengan pemerintah negara lain. 

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan 

suatu negara dengan negara lain atas dasar saling percaya dan saling 

menguntungkan. Perdagangan internasional tidak hanya dilakukan oleh 

negara maju saja, namun juga negara berkembang. Perdagangan 

internasional ini dilakukan melalui kegiatan ekspor impor (Ekananda, 

2014). 
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Teori perdagangan internasional membantu menjelaskan arah 

serta komposisi perdagangan antara beberapa negara serta bagaimana 

efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Disamping itu, 

teori perdagangan internasional juga dapat menunjukkan adanya 

keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional (gains 

from trade) (Nopirin, 1994). 

 

a. Teori Absolute advantage (keunggulan absolut) 

  Menurut Adam Smith, teori keunggulan absolut adalah 

perdagangan antara dua negara didasarkan pada keunggulan absolut 

(absolute advantage). Jika sebuah negara lebih efisien daripada (atau 

memiliki keunggulan absolut terhadap) negara lain dalam 

memproduksi sebuah komoditi, namun kurang efisien dibanding 

(atau memiliki kerugian absolut terhadap) negara lain dalam 

memproduksi komoditi lainnya, maka kedua negara tersebut dapat 

memperoleh keuntungan dengan cara masing-masing melakukan 

spesialisasi dalam memproduksi komoditi yang memiliki 

keunggulan absolut, dan menukarkannya dengan komoditi lain yang 

memiliki kerugian absolut. Melalui proses ini, sumber daya di kedua 

negara dapat digunakan dalam cara yang paling efisien. Output 

kedua komoditi yang diproduksi pun akan meningkat. Peningkatan 

dalam output ini akan mengukur keuntungan dari spesialisasi 
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produksi untuk kedua negara yang melakukan perdagangan 

(Salvatore, 1997). 

 

Tabel 2.1. Banyaknya Tenaga Kerja Yang Diperlukan Untuk 

Menghasilkan Per Unit 

Negara/Produksi Gandum Pakaian 

A 8 4 

B 10 2 

 

Dari tabel tersebut, tampak bahwa negara A dapat 

menghasilkan satu unit gandum diperlukan tenaga kerja sebanyak 8  

orang dan untuk satu unit pakaian diperlukan tenaga kerja sebanyak 

4 orang sedangkan negara B dapat menghasilkan satu unit gandum 

diperlukan tenaga kerja sebanyak 10 orang dan untuk satu unit 

pakaian diperlukan tenaga kerja sebanyak 2 orang. Sehingga dalam 

memproduksi satu unit gandum, negara A lebih efisien dibandingkan 

dengan negara B. Sedangkan negara B lebih efisien dalam 

memproduksi satu unit pakaian dibandingkan dengan negara A. 

Apabila dianalisis menurut toeri keunggulan absolut atau 

keunggulan mutlak maka negara A mempunyai keunggulan mutlak 

terhadap negara B dalam hal memproduksi gandum. Sedangkan 

negara B mempunyai keunggulan mutlak terhadap negara A dalam 

hal memproduksi pakaian. 
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  Dalam perdagangan internasional negara A berspesialisasi 

pada produksi gandum sehingga negara A mengekspor produk 

gandum ke negara B. Sedangkan negara B berspesialisasi pada 

produksi pakaian sehingga negara B mengekspor produk pakaian ke 

negara A. 

 

b. Teori Comparative Advantage 

 Menurut David Ricardo dalam hukum keunggulan 

komparatif, meskipun sebuah negara kurang efisien dibanding (atau 

memiliki kerugian absolut terhadap) negara lain dalam 

memproduksi kedua komoditi, namun masih tetap terdapat dasar 

untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah 

pihak. Negara pertama harus melakukan spesialisasi dalam 

memproduksi dan mengekspor komoditi yang memiliki kerugian 

absolut lebih kecil (ini merupakan komoditi dengan keunggulan 

komparatif) dan mengimpor komoditi yang memiliki kerugian 

absolut lebih besar (komoditi ini memiliki kerugian komparatif) 

(Salvatore, 1997). 
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Tabel 2.2. Produksi 10 Tenaga Kerja Dalam 1 Minggu 

Negara/Produksi Gandum Pakaian  

A 6 bakul 10 yards 

B 2 bakul 6 yards 

 

 

 Jika menurut teori absolute advantage atau keunggulan 

mutlak maka tidak akan timbul perdagangan antara negara A dan 

negara B karena keunggulan mutlak untuk produksi gandum dan 

pakaian ada pada negara A semua. 

 Sementara menurut teori comparative advantage atau 

keunggulan komparatif, negara A dan negara B mempunyai masing-

masing keunggulan komparatif. Besarnya comparative advantage 

untuk: 

 Negara A => dalam produksi gandum 6 bakul dibanding 2 

bakul dari negara B = 3:1. Dalam produksi pakaian 10 yards 

dibanding 6 yards dari negara B = 5/3:1. Disini negara A 

memiliki keunggulan komparatif pada produksi gandum 

yakni (3:1) lebih besar dari (5/3:1). 

 Negara B => dalam produksi gandum 2 bakul dibanding 6 

bakul dari negara A = 1/3:1. Dalam produksi pakaian 6 yards 

dibanding 10 yards dari negara A = 3/5:1. Disini negara B 

memiliki comparative advantage pada produksi pakaian 

yakni (3/5:1) lebih besar dari (1/3:1). 
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  Oleh karena itu perdagangan akan timbul antara negara A 

dengan negara B, yakni negara A akan berspesialisasi pada produksi 

gandum dan negara B akan berspesialisasi pada produksi pakaian. 

Sehingga negara A akan menjual produk gandum dan membeli 

produk pakaian. Begitupun sebaliknya,  negara B akan menjual 

produk pakaian dan membeli produk gandum. 

 

3. Teori Harga 

Kebutuhan dan keinginan manusia memang cenderung 

mengalami peningkatan secara kuantitatif maupun kualitatif. Suatu 

kebutuhan dan keinginan manusia akan terpenuhi, jika terpenuhinya 

permintaan dan penawaran akan barang yang sama yang didukung oleh 

daya jual beli. Sehingga, akan mengalami keseimbangan antara 

penawaran dan permintaan dengan adanya harga. 

 

a. Permintaan  

  Jumlah barang yang diminta dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, seperti harga barang yang diminta, harga barang lain, 

pendapatan dan selera. Hubungan ini dituangkan dalam fungsi dalam 

fungsi permintaan sebagai berikut 

 

𝑄𝑥 = 𝑓(𝑝𝑥, 𝑝1, 𝑌, 𝑆 ) 
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Dalam persamaan tersebut di atas, maka Qx adalah jumlah barang X 

yang diminta, px adalah harga barang X, p1 adalah harga barang lain, 

Y adalah pendapatan, dan S adalah selera. Tentu saja jumlah variabel 

ini masih dapat ditambah. 

  Kurva permintaan yang biasa dikenal melihat hubungan 

jumlah barang yang diminta hanya sebagai fungsi harganya dan 

menganggap variabel lainnya tetap (ceteris paribus). Gambar 2.4 

menunjukkan kurva permintaan ini. 

 

Gambar 2.4. Kurva Permintaan 

       Px 

 

 

 

 

 D  

 O   Qx  

 

Pengaruh perubahan harga barang yang diminta terhadap jumlahnya 

atau yang biasa disebut hukum permintaan, digambarkan sebagai 

pergerakan sepanjang kurva permintaan. Perubahan variabel lain, 

seperti harga barang lain, pendapatan, dan selera digambarkan 

sebagai pergeseran kurva ke kanan, apabila perubahan positif dan ke 
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kiri kalau perubahan negatif. Gambar 2.5 menggambarkan 

pergeseran ke kanan, yang misalnya disebabkan karena peningkatan 

pendapatan. 

 

Gambar 2.5. Interpretasi Pergeseran Kurva Permintaan 

       Px 

 

  Px’ 

        Px 

 D1 

   D      

 O Qx Qx’   Qx  

 

Interpretasi gejala tersebut adalah bahwa pada harga yang sama 

konsumen ingin membeli jumlah yang lebih besar (dari OQx menjadi 

OQx’) atau jumlah barang yang sama, misalnya OQx, konsumen 

berani membayar harga yang lebih tinggi (dari OPx menjadi OPx’). 

 

b. Penawaran 

Berbeda dengan segi permintaan, dalam hal segi penawaran 

tak banyak dapat diuraikan. Kurva penawaran menunjukkan 

berbagai jumlah barang yang seorang penjual bersedia menawarkan 

dengan berbagai harga. Dalam keadaan ini, maka kurva tersebut 
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menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Kurva ini merupakn pembatas, 

di mana semua yang di atasnya mungkin terjadi dan yang di 

bawahnya tidak. Pada saat harga meningkat, penjual bersedia 

menjual barang tetapi mereka tidak dirangsang untuk menjual lebih. 

Dari segi jumlah, maka kurva penawaran menunjukkan harga 

minimum yang mendorong penjual untuk menjual dengan jumlah 

yang besar. dan penjual mau menerima harga yang lebih tinggi jika 

dengan jumlah yang terbatas, tetapi tidak lebih rendah. 

 

Gambar 2.6. Bentuk Kurva Penawaran 

       Px 

 S 

 

 

 

   

  O           Qx  

 

c. Keseimbangan pasar 

Permintaan dan penawaran akan barang tertentu bertemu di 

pasar dan membentuk harga (lihat gambar 2.7 dan 2.8). 
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Gambar 2.7. Keseimbangan Walras 

   P 

    S 

     P1 

      P 

 

     P2 

                Q3 D 

  O             Q1               Q        Q4            Q2                       Q 

 

 

Gambar 2.8. Keseimbangan Marshall 

                       P 

P1                                                        S 

P3 

P 

P2  

P4 

 

                                                                       D     
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Pada tingkat harga tersebut permintaan dan penawaran disamakan, 

itulah sebabnya maka harga itu disebut harga ekuasi. Apabila harga 

naik menjadi OP1 (Gambar 2.7), maka jumlah yang ditawarkan lebih 

besar daripada yang diminta dan terjadilah kelebihan di pasar. 

Pedagang berusaha untuk menghilangkan kelebihan ini dengan 

menurunkan harga dan harga bergerak menuju harga semula. 

Sebaliknya apabila harga turun hingga OP2, maka permintaan 

bertambah dan harga cenderung meningkat menuju harga semula 

(OP).  

Keseimbangan tersebut juga dapat terganggu karena 

penambahan jumlah dari OQ menjadi OQ1 (Gambar 2.8). dalam hal 

ini harga penawaran lebih besar daripada harga permintaan (OP1 > 

OP4). Akibat gejala ini perdagangan berkurang, karena pembeli tak 

mau membayar harga tinggi (OP1) dan jumlah akan kembali ke OQ. 

Demikian pula, apabila jumlah berkurang, maka harga permintaan 

lebih besar daripada harga penawaran (OP3 > OP4) dan mendorong 

peningkatan perdagangan serta peningkatan jumlah menuju OQ 

kembali. 
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4. Teori Nilai Tukar 

Definisi nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang 

yang dapat dipertukarkan dengan mata uang negara lain. Nilai tukar ini 

mencakup dua mata uang, sehingga akan terdapat titik keseimbangan 

yang mana penentuan titik keseimbangan ini dipengaruhi oleh sisi 

penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut (Ekananda, 

2014). 

Pergerakan nilai tukar atau kurs mata uang akan berdampak 

pada nilai komoditi dan aset karena jumlah arus masuk kas yang 

diterima dari ekspor dan jumlah arus keluar kas yang digunakan untuk 

membayar impor dipengaruhi oleh nilai tukar atau kurs. Jika dilihat dari 

jenisnya, nilai tukar atau kurs ini dibedakan menjadi 2, yaitu: 

 

a. Nilai tukar nominal  

Nilai tukar nominal (nominal exchange rate) dapat 

didefinisikan sebagai harga relatif mata uang di antara 2 negara atau 

dengan kata lain nilai tukar nominal adalah nilai yang digunakan 

seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang 

negara lain dinyatakan dalam nilai mata uang domestik per mata 

uang asing, misalnya mata uang dollar Amerika dengan rupiah 

Indonesia.  

Suatu nilai mata uang suatu negara dapat meningkat dan 

menurun, jika meningkatnya nilai mata uang suatu negara diukur 
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dari jumlah mata uang negara lain yang dapat dibelinya maka hal ini 

disebut apresiasi (appreciation). Sedangkan jika menurunnya nilai 

mata uang suatu negara diukur dari jumlah mata uang negara lain 

yang dapat dibelinya maka disebut depresiasi (depreciation). 

 

b. Nilai tukar riil 

Nilai tukar riil (real exchange rate) dapat didefinisikan 

sebagai harga relatif dari suatu barang atau jasa di antara 2 negara 

atau dengan kata lain nilai tukar riil adalah nilai yang digunakan 

seseorang saat menukar barang dan jasa dari suatu negara dengan 

barang dan jasa dari negara lain. Perhitungan untuk nilai tukar riil 

dengan rumus sebagai berikut: (Mankiw, 2006) 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑟 𝑟𝑖𝑖𝑙 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 × 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑛𝑒𝑔𝑒𝑟𝑖

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑛𝑒𝑔𝑒𝑟𝑖
 

 

Dengan demikian, nilai tukar riil bergantung pada nilai tukar 

nominal dan harga-harga barang di kedua negara yang diukur dalam 

mata uang lokal. 
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5. Ekspor  

Ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia 

untuk dikirimkan ke luar negeri dengan mengikuti yang berlaku 

terutama mengenai peraturan kepabeanan dan dilakukan oleh seorang 

eksportir atau yang mendapat izin khusus dari Direktorat Jenderal 

Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan. Ekspor suatu 

negara biasanya terdiri dari barang dan jasa yang dihasilkan di dalam 

negri sendiri. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan 

mengekspor barang-barang yang diimpor atau beberapa barang impor 

dan sebagian di ekspor kembali (Tandjung, 2011). 

a. Ketentuan umum 

 Persyaratan ekspor: berdasarkan Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 

tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang 

Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-

DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007, ekspor dapat dilakukan 

oleh setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)/Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP). 
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2) Izin Usaha dari departemen teknis/lembaga pemerintah 

nondepartemen terkait berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3) Tanda Daftar Perusahaan. 

 

b. Pengelompokan Barang Ekspor 

1) Barang yang diatur ekspornya 

 Pengaturan ekspor dilakukan sejalan dengan ketentuan 

perjanjian internasional, bilateral, regional, maupun multilateral 

dalam rangka: 

a) Menjamin tersedianya bahan baku industri dalam 

negeri, 

b) Melindungi lingkungan dan kelestarian alam, 

c) Meningkatkan nilai tambah, 

d) Memelihara prinsip-prinsip K3LM, dan 

e) Meningkatkan kompetisi dan posisi tawar. 

 Hal tersebut di bawah ini harus dipenuhi sebagai persyaratan 

dalam kegiatan ekspor-impor: 

a) Memenuhi persyaratan umum sebagai eksportir, 

b) Memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan barang 

yang diatur, dan 
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c) Mendapat pengakuan sebagai ET dari Menteri 

Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal 

Perdagangan Luar Negeri. 

2) Mutu dan standar barang ekspor 

a) Pengawasan dan pengandalian mutu 

 Pengawasan dan pengendalian mutu barang ekspor 

diterapkan pada barang-barang ekspor adalah untuk 

mencegah mutu ekspor produk-produk Indonesia berada di 

bawah mutu standar serta untuk mempertahankan mutu 

produk ekspor. 

b) Dasar hukum  

1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian  dan 

Perdagangan Nomor 164/MPP/Kep/6/1996 

tanggal 21 Juni 1996 tentang Pengawasan Mutu 

Secara Wajib untuk Produk Ekspor tertentu. 

2. Keputusan Sekretaris Jenderal Depperindag 

Nomor 470/SJ/SK/VII/1996 tentang Ketentuan 

dan Tatacara Pengawasan Mutu Secara Wajib 

untuk Produk Ekspor tertentu. 

 

c) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu 

1. Pengawasan mutu barang ekspor dilaksanakan 

melalui sistem sertifikasi dalam bentuk Sertifikat 
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Kesesuaian Mutu (SM) yang dikeluarkan oleh 

laboratorium penguji mutu ataupun Sertifikat 

Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Produk. Yang 

dimaksud dengan tanda SNI adalah tanda 

sertifikasi produk yang mana barang tersebut 

telah memenuhi persyaratan SNI. 

2. Setiap ekspor komoditas jenis prekursor wajib 

mengajukan surat permohonan ekspor kepada 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan. 

3. Produk ekspor yang ditetapkan dalam 

pengawasan mutunya secara wajib sebanyak 23 

produk ekspor, yaitu: 

1). SIR (Standard Indonesia Rubber), 

2). Karet konvensional, 

3). Gaplek, 

4). Minyak sereh, 

5). Minyak nilam, 

6). Minyak kenanga, 

7). Minyak akar wangi,  

8). Lada putih, 

9). Lada hitam, 

10). Pala, 
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11). Fuli,  

12). Cassia vera, 

13). Kopi, 

14). Teh, 

15). Minyak kayu putih, 

16). Minyak daun cengkeh,  

17). Minyak pala, 

18). Minyak fuli, 

19). Minyak cendana, 

20). Vanili, 

21). Kayu lapis penggunaan umum, 

22). Biji kakao, dan 

23). Biji pinang bukan untuk obat. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas perdagangan 

yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atas dasar saling percaya, 

menguntungkan dan kesepakatan bersama. Yaitu dengan cara ekspor dan 

impor. Salah satunya dengan ekspor kakao indonesia yang dipengaruhi 

jumlah produksi kakao, harga kakao dunia dan nilai tukar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Puspita dkk, 2015 

Gambar 2.9. Kerangka Pemikiran 

 

D. Hipotesis 

 Diduga Ekspor Kakao Indonesia dipengaruhi oleh Jumlah Produksi 

Kakao, Harga Kakao Dunia, dan Nilai Tukar. 

Perdagangan Internasional 

Ekspor Impor 

Ekspor Kakao 

Indonesia 

Jumlah Produksi Kakao 

Harga Kakao 

Dunia 

Nilai Tukar 




