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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Perekonomian global merupakan perekonomian yang didasarkan pada 

ekonomi nasional semua negara di dunia, yang dapat terjadi karena adanya 

hubungan perdagangan internasional antar negara. Indonesia merupakan salah satu 

negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, dimana agar perekonomian 

di Indonesia dapat berjalan, maka dibutuhkan perdagangan internasional. Tidak 

hanya itu perdagangan internasional juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

dalam negeri yang tidak diproduksi oleh Indonesia. Untuk mengetahui seberapa 

besar kontribusi perdagangan internasional yang telah dilakukan Indonesia, dapat 

dilihat melalui laporan neraca pembayaran. 

Menurut Jamli (2001), aplikasi serta interprestasi  dari neraca pembayaran 

berpokok pada dua hal. Pertama,  neraca pembayaran mencakup  baik barang dan 

jasa akhir maupun  barang dan jasa antara (intermediate).  Dengan demikian neraca 

pembayaran  bukan merupakan indikator langsung dari kesejahteraan  ekonomi. 

Kedua, ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran mencerminkan surplus-

defisit,   bukan  untung  rugi.  Walaupun  tentunya  jika  negara  terus-menerus   

mengalami defisit   neraca  pembayaran   maka  hal  ini  akan  berakibat   buruk  

pada  perekonomian   dimana cadangan devisa akan terus tergerus untuk membiayai 

defisit tersebut. 

Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia pada Tahun 2000-2016, yang 

tercatat di Internasional Money Fund (IMF), pada Tahun 2004 Neraca 
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pembayaran Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup baik untuk 

Indonesia dimana pada tahun ini neraca pembayaran surplus hingga mencapai 

1.004 juta USD pada kuartal kedua. Hal ini disebabkan karena semakin 

meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi  yang akan mendorong peningkatan 

sumber daya modal oleh investor asing, tidak hanya itu Neraca pembayaran 

Indonesia mengalami surplus ditandai dengan permintaan dalam negeri meningkat 

sehingga terjadi penurunan nilai impor atas suatu barang. 

 Pada Tahun 2006 neraca pembayaran jauh membaik pada kuartal pertama 

tahun ini, yang ditandai dengan peningkatan saldo sebesar 6.420 juta USD, hal ini 

disebabkan kenaikan harga BBM oleh pemerintah pada akhir tahun 2005 yang 

akhirnya bisa mendorong pengurangan penggunaan BBM yang kemudian 

mengurangi jumlah impor. Hal ini juga didorong oleh kenaikan pertumbuhan 

ekonomi dunia dan kenaikan harga barang ekspor Indonesia (Laporan Bank 

Indonesia, 2006). 

Pada tahun 2007 secara keseluruhan Neraca pembayaran Indonesia 

mengalami peningkatan dari kuartal pertama sampai ke empat, namun sepanjang 

tahun 2007 Neraca pembayaran Indonesia mengalami surplus yang disebabkan 

oleh membaik nya kinerja transaksi berjalan. Neraca pembayaran Indonesia pada 

kuartal pertama tahun 2008 mencatat surplus sebesar 4.370 juta USD. Dimana 

peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan neraca transaksi berjalan. 

Namun pada kuartal kedua di tahun yang sama Neraca pembayaran  Indonesia 

mengalami penurunan di kuartal ketiga sebesar 5.801 juta USD, hal ini disebabkan 

oleh  imbas dari krisis global yang bermula dari krisis keuangan Amerika Serikat 
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(Laporan Bank Indonesia, 2008). 

Setelah mengalami tekanan defisit pada kuartal ke empat 2008, kinerja 

Neraca Pembayaran Indonesia pada Tahun 2010 kembali mengalami perbaikan 

saldo Neraca Pembayaran Indonesia dengan mencatat surplus hingga mencapai 

5.660 juta USD. Hal ini terjadi  karena pada transaksi berjalan maupun transaksi 

modal dan finansial mengalami surplus juga, diikuti jumlah cadangan devisa yang 

juga meningkat. Neraca pembayaran Indonesia tahun 2011 mencatat surplus 2.906 

juta USD. Baik transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial 

memberikan kontribusi positif terhadap surplus tersebut. Pada Tahun 2013 kuartal 

satu terjadi  defisit sebesar 11.518 juta USD neraca pembayaran ini disebabkan 

karena melemahnya permintaan dari negara-negara mitra dagang dan 

melemahnya harga komoditas ekspor berdampak pada menurunnya kinerja 

ekspor. Disisi lain, impor masih tumbuh cukup tinggi, terutama dalam bentuk 

barang modal dan bahan baku, sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi 

(Laporan Bank Indonesia, 2013). Defisit yang dirasakan oleh Indonesia  

berlangsung lama karena dari kuartal ke empat hingga akhir tahun 2014 – 2016  

Neraca pembayaran Indonesia kembali mengalami defisit,dimana penurunan ini 

diikuti dengan melemahnya transaksi ekspor impor. 

Kekayaan masyarakat merupakan kemampuan masyarakat dalam membeli 

suatu barang atau jasa. Perkembangan suatu pendapatan dari masyarakat dapat 

meningkatkan pendapatan suatu negara sehingga apabila suatu negara memliki 

pendapatan yang meningkat, maka hal tersebut dapat  menyebabkan 

meningkatnya impor. Apabila peningkatan impor lebih besar dari  peningkatan 
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ekspor, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya defisit Neraca pembayaran 

Indonesia. Demikian sebaliknya jika terjadi penurunan impor lebih besar dari 

peningkatan ekspor maka akan terjadi surplus Neraca Pembayaran Indonesia .  

Dalam melakukan hubungan perdagangan internasional untuk menjaga 

daya saing ekspor dan menekan impor dapat dipengaruhi oleh kebijakan nilai 

tukar. Melalui pendekatan Keynesian nilai tukar dapat dijelaskan melalui 

mekanisme harga. Apabila nilai tukar suatu negara mengalami depresiasi (nilai 

mata uang asing meningkat dan nilai mata uang lokal menurun), maka hal ini 

secara relatif dapat menyebabkan rendahnya harga barang ekspor dibanding harga 

barang impor. Kondisi ini berpengaruh pada meningkatnya kemampuan ekspor 

dan menurunnya kemampuan impor. Apabila kemampuan ekspor lebih besar dari 

pada kemampuan impor, maka hal ini dapat menyebabkan surplus neraca 

pembayaran Indonesia, maka nilai tukar suatu negara berpengaruh secara positif 

terhadap perkembangan neraca pembayaran suatu negara (Masdjojo, 2010). 

Perkembangan tersebut menggambarkan nilai tukar rupiah yang melemah 

dari tahun 2000 sampai dengan 2016. Melemahnya mata uang Indonesia 

meningkatkan tingkat ekspor di Indonesia. Pergerakan yang sama terjadi antara 

nilai tukar dan Neraca pembayaran Indonesia. Hal ini menunjukan adanya 

hubungan yang searah antara nilai tukar terhadap perkembangan Neraca 

pembayaran Indonesia . 

Penurunan suku bunga merupakan kebijakan yang diambil Bank Indonesia 

untuk terus menjaga keseimbangan dan mencegah semakin melambatnya 

perekonomian di sektor riil. Disamping itu yang menjadi acuan bagi 
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perkembangan suku bunga pinjaman, simpanan atau suku bunga di pasar uang 

selalu diusahakan untuk dijaga sebagai upaya  untuk  menjaga  nilai  tukar  rupiah.  

Kebijakan untuk  menaikkan ataupun menurunkan tingkat bunga diharapkan 

dapat menjaga perekonomian domestik di tengah hantaman krisis keuangan global. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan 

apakah Ekspor, Impor, Nilai tukar, dan Suku bunga berpengaruh terhadap 

perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia (BOP). Dengan demikian, penulis 

mengambil judul “Pendekatan Keynesian Terhadap Neraca Pembayaran 

Indonesia Tahun 2000.1-2016.4” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan pokok yang akan 

diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana paradigma Keynes terhadap neraca pembayaran Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh ekspor, impor, nilai tukar dan suku bunga terhadap 

neraca pembayaran Indonesia tahun 2000.1-2016.4 melalui pendekatan 

Keynesian, Elastisitas dan Absorpsi dalam jangka panjang dan jangka 

pendek? 

C. Batasan Masalah 

 Agar permasalahan-permasalahn yang dibahas tersebut lebih jelas dan 

terarah, maka penulis akan membatasi tahun penelitian yaitu dari tahun 2000.1-

2016.4 dalam bentuk Kuartal. Dalam penelitian ini variabel dependent(Y) yang 

digunakan yaitu Neraca Pembayaran, sedangkan variabel independent (X) yang 

digunakan yaitu Ekspor (X1), Impor ( X2), Nilai Tukar (X3) dan Suku Bunga (X4) 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui model paradigma prospektif neraca pembayaran 

Indonesia . 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ekspor, impor, nilai tukar, dan 

suku bunga terhadap Neraca pembayaran Indonesia 2000.1-2016.4 melalui 

pendekatan Keynesian, Elastisitas dan Abrobsi dalam jangka pendek dan 

jangka panjang. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pemerintah Pusat 

 Hasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi 

Pemerintah Pusat dalam menganalisis pengaruh ekspor, impor, nilai tukar 

dan suku bunga terhadap Neraca Pembayaran Indonesia. 

2. Bagi Instansi terkait 

 Hasil pembahasan tentang Ekspor, Impor, nilai tukar dan suku bunga 

terhadap Neraca perdagangan Indonesia dapat dimanfaatkan kepada 

Instansi sebagai gambaran dalam pengambilan keputusan dalam mengambil 

sebuah kebijakan. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini untuk menambah wawasan peneliti yang berhubungan dengan

Ekspor, Impor, nilai tukar dan suku bunga Neraca pembayaran Indonesia

dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk

melakukan penelitian sejenis lainnya.


