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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

  Era globalisasi dan perdagangan bebas dewasa ini mendorong 

persaingan dipasar internasional semakin ketat. Berbagai negara maju dan 

berkembang selalu terus berupaya meningkatkan daya saing produknya 

yang lebih efisien dan laku dipasar internasional. Negara Maju seperti 

Inggris,Perancis,Jerman dan negara maju lainnya mengalami pertumbuhan 

ekonomi yang pesat karena berstandar pada aktivitas perdagangan 

internasional terutama ekspor. 

  Hal ini ditandai antara lain dengan adanya kesepakatan 

perdagangan internasional yang bersifat multilateral yang memuat prinsip 

dan ketentuan perdagangan internasional yang telah disepakati bersama 

yaitu General Agreemant On Tariffs and Trade (GATT), Perdagangan 

internasional  World Trade Organization (WTO), Perdagangan Wilayah 

Asia Pasific Asia-Pasifis Economic Cooperation (APEC), dan 

Perdagangan bebas wilayah asean Asean Free Trade Area (AFTA), dan 

kesepakatan regional lainnya yang kesemuanya dalam usaha untuk 

menciptakan perdagangan internasional dan regional yang lebih bebas.  

   Kondisi ekonomi dunia yang lebih terbuka dan bebas,menciptakan 

peluang usaha dan menjadikan ekspor yang lebih luas, dan dapat 

meningkatkan persaingan baik dipasar domestik maupun di pasar 

internasional. Negara yang memiliki daya saing paling tinggi adalah 
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negara pemenang, artinya negara tersebut juga menikmati keuntungan 

yang optimal dari perdagangan bebas. Masing-masing negara di pasar 

internasional akan berfokus pada produksi komoditas-komoditas yang 

paling efisien diproduksi oleh mereka dan dengan mengekspor beberapa 

dari produksi tersebut, akan mampu lebih banyak barang lain yang mereka 

bisa produksi didalam negeri. 

 Ekspor merupakan faktor penentu dalam menentukan roda 

perekonomian Indonesia.Indonesia sebagai negara yang kaya akan Sumber 

Daya Alam dengan hasil bumi selalu aktif terlibat dalam pasar 

internasional. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia,ekspor 

memberikan peluang kesempatan kerja dan menghasilkan devisa yang 

besar.kegiatan ekspor terus ditingkatkan karena suatu negara tanpa adanya 

jalinan kerjasama dengan negara lain akan sulit untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri.     

   Negara Indonesia mengalami peningkatan devisa karena 

mengalami peningkatan dari kegiatan perdagangan luar negeri terutama 

ekspor,dan setelah diamati selama dari tahun 2013-2016 ini 10 komoditas 

ekspor unggulan yang sangat memberikan potensi peningkatan devisa 

negara yang diharapkan komoditi unggulan tersebut memiliki daya saing 

yang kuat lainya. komoditi unggulan tersebut diklarifikasi oleh kemendag 

diantaranya adalah tekstil dan produk tekstil (TPT),  elektronik, karet dan 

produk karet, sawit dan produk sawit, produk hasil hutan, alas kaki, 

otomotif, udang, kakao, dan kopi. (Kemendag,2016) 
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          Sumber : Kemendag (diolah) 

Gambar 1 1 Total Ekspor Komoditi Unggulan Indonesolaria (Juta/$) 

  Dari grafik diatas ditunjukan bahwa total ekspor komoditi 

unggulan Indonesia dari tahun 2013-2016 mengalami fluktuasi,yang paling 

menurun ditunjukan pada tahun 2016 sebesar 62.026.784,2 juta dollar 

,menurut Word Economic Forum 2013  apabila terjadi penurunan 

dikarenakan kurangnya perbaikan di beberapa kreteria seperti infrastruktur 

dan konektivitas,kualitas tata kelola sektor swasta dan publik,efesiensi 

pemerintah,dan pemberantasan korupsi.   

  Berapa Hal perlu dilakukan sebagai upaya memperkuat ekspor 

daya saing Indonesia. Pada tahun 2013 sampai dengan 2016 Foreign 

Exchange Exposure sangat berpengaruh dalam peningkatan ekspor. 

Memburuknya kondisi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari 

berbagai permasalahan struktural perekonomian dan tingginya resiko dan 

ketidakpastian di dalam negeri. Fluktuasi kurs rupiah tentu membawa 

implikasi penting kepada kondisi perekonomian Indonesia. 
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  Pada tahun 2013 sampai dengan 2016 Foreign Exchange Exposure 

sangat berpengaruh dalam peningkatan ekspor.  Dimana Exposuresangat 

dipengaruhi oleh kurs. Eksposur valuta asing akan dialami oleh negara yang 

melakukan pembayaran dan menerima pendapatan dalam valuta asing. valuta 

asing timbul karena kurs valuta asing selalu berubah-ubah. 

  Krisis moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1999 

merupakan satu pengalaman pahit yang menunjukan bagaimana sektor luar 

negri dapat menimbulkan efek buruk terhadap kegiaatan ekonomi dalam 

negeri. Neraca pembayaran yang tidak kukuh akan mengurangi 

kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana 

keluar negeri yang melebihi keadaan yang biasanya berlaku. Sebagai 

akibatnya cadangan mata uang asing akan merosot dan kurs mata uang 

asing akan meningkat. Hal ini akan menimbulkan beberapa efek buruk ke 

atas kegiatan ekonomi di dalam negeri seperti  berlaku. Memburuknya 

kondisi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan 

strukturan perekonomian dan tingginya resiko dan ketidak pastian di 

dalam negeri. Fluktuasi kurs rupiah tentu membawa implikasi penting 

kepada kondisi perekonomian Indonesia. 

    Fluktuasi yang terjadi dalam perkembangan ekspor unggul di 

Indonesia banyak dipengaruhi kondisi internal dan eksternal negara. 

Kondisi  internal negara meliputi nilai tukar. Sementara kondisi eksternal 

meliputi krisis yang terjadi di negara pengimpor terutama Amerika Serikat. 
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Gejolak kurs dan depresiasi rupiah yang diluar kendali dapat berakibat 

mengganggu kegiatan ekspor dan menyebabkan . 

  Dari substansi latar belakang diatas,maka akan dibahas dan ditinjau 

mengenai kondisi komoditi ekspor unggulan di Indonesia dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi ekspor unggul di Indonesia tersebut melalui judul 

“Pengaruh Foreign Exchange Exposure terhadap Ekspor Komoditi Unggul 

di IndonesiaTahun 2013-2016“ 

B.  Perumusan Masalah  

         Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pertumbuhan dan daya saing komoditi ekspor unggulan di 

Indonesia tahun  2013-2016 ? 

2.   Apakah Faktor Foreign Exchange Exposure  berpengaruh terhadap     

  Ekspor komoditi unggul di Indonesia tahun 2013-2016 ? 

C.  Batasan Masalah 

 Agar pembahasan masalah tidak melebar dan tujuan penelitian bisa 

tercapai dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi pembahasan: 

1. Pada komoditi Ekspor unggulan Indonesia meliputi tekstil dan   

 produk tekstil (TPT) elektronik, karet dan produk karet, sawit dan produk 

 sawit,  produk hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, kopi dan 

 mengenai keunggulan komparatif serta strategi untuk mendukung 

 peningkatan produk ekspor pada tahun 2013-2016. 
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2. Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap variable ekspor

komoditi unggul di Indonesia yaitu kurs tukar rill ekspor yaitu kurs

tukar rill dengan satuan( IDR/$) dihitung dengan membagikan harga

ekspor komoditi dalam negri dan luar negri lalu mengalikan dengan

kurs nominal, dengan kurun waktu 2013-2016.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertumbuhan dan daya saing  komoditi ekspor

unggulan di   Indonesia   tahun 2013-2016.

2. Untuk mengetahui pengaruh Foreign Exchange Exposure terhadap

ekspor komoditi unggul di Indonesia .

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai

pihak, yaitu :

1. Bagi pemerintah yang mengambil kebijakan, hasil penelitian ini dapat

digunakan sebagai masukan agar lebih menekankan kinerja ekspor

dan  meningkatkan daya saing komododiti unggulan Indonesia di pasar 

internasional. 

2. Bagi akademisi,penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

pengetahuan tentang  komoditi ekspor unggulan dipasar internasional.

3. Bagi penulis,penelitian ini dapat digunakan sebagai penyelaras antara

teori yang didapatkan di perkuliahan dengan kondisi nyata yang

terjadi.




