
7 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

  Eriyati Rosyetti (2011) yang berjudul Analisis Daya Saing 

Ekspor Komoditi Crude Palm Oil (CPO) Provinsi Riau,menggunakan alat 

analisis Revealed Comperative Advantage (RCA). Diperoleh hasil bahwa 

tingkat daya saing Crude Palm Oil (CPO) Riau terdapat Nilai Revealed 

Comperative Advantage (RCA) tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 

menunjukan angka yang cukup baik (RCA>1) artinya ekspor CPO Provinsi 

Riau mempunyai daya saing diatas daya saing rata-rata Indonesia,nilai 

tertinggi pada tahun 2005 dengan nilai 8,715 dan terendah pada tahun 2002 

dengan nilai 2,706. 

  I Gusti Rai Bayu P (2014) yang berjudul Analisis Faktor- 

Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Industri Tas Di Indonesia,Menggunakan 

data sekunder dan diolah dengan teknik analisis regresi disertai dengan uji 

asumsi klasik. Hasil analisis menunjukkan secara simultan kurs, , dan suku 

bunga modal kerja berpengaruh terhadap ekspor. Secara parsial kurs 

berpengaruh positif signifikan,  berpengaruh tidak signifikan, suku bunga 

modal kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor. Variabel 

yang berpengaruh dominan terhadap ekspor industri tas Indonesia adalah 

kurs. 

  Anis Suprapti (2014) yang berjudul Analisis Ekspor Komoditas 

Pertanian Pangan diJawa Timur, Alat yang digunakan dalam Penelitian ini 

adalah analisis hasil pertumbuhan ekspor, analisi kontribusi ekspor dan untuk 

mengetahui pengaruh Outpu produksi Pangan, nilai tukar dan  menggunakan 
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data sekunder  diolah dengan teknik analisis regresi berganda melalui Uji F 

dan Uji T dengan uji data panelFixed Effect. Diperoleh hasil perkembangan 

ekspor komoditas pertanian pangan mengalami peningkatanpada komoditas 

tertentu,dan hasil analisis regresi secara persial nilai tukar rupiah dan  

berpengaruh positif pada ekspor pangan dijawa timur.  

  Farid Ustriaji (2016) yang berjudul Analisis Daya Saing Komoditi 

Ekspor Unggulan di Indonesia di Pasar Internasional, menggunakan alat 

analisis RCA, Kontribusi dan Pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukan 

pada komoditi unggulan Indonesia dibeberapa komoditi tersebut mengalami 

kenaikan pertumbuhan yang cukup signifikan,penyumbang kontribusi 

terbesar dari 10 komoditi unggulan tersebut ada pada komoditi Sawit yang 

mencapai 28% dengan nilai total ekspor tahun  2010-2014 sebesar US $ 

81.636.136. Drai perhitungan RCA menunjukan bahwa industri sawit, hasil 

hutan alas kaki, kakao, kopi, karet, dan tekstil pada tahun 2010-2014 

(RCA>1) artinya ekspor tersebut memiliki daya saing diiatas daya saing rata-

rata dunia. 

 Relevansi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu yaitu pada penelitian 

ini menggunakan data terbaru dari tahun 2013-2016 mengenai 10 komoditi 

ekspor unggulan Indonesia,data Kurs Tukar dan   yang baru ini 

dipublikasikan oleh Kementrian Perdagangan Indonesia dan BI. Variable 

dependen dan variable independen yang digunkan dalam penelitian ini 

berbeda 

B. Landasan Teori  

1. Daya Saing 

   Daya saing merupakan kemampuan suatu produk agar bisa bersaing baik 

dipasar  dalam negeri  maupun diluar negeri dan juga mempunyai 
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kemampuan untuk dapat terus bertahan sehingga produk tersebut tetap 

digemari oleh konsumen. Menurut Michael E. Porter (2007) daya saing 

diindentikan dengan produktifitas dimana tingkat output yang dihasilkan 

untuk setiap unit dan input yang digunakan. Peningkatan produktifitas 

meliputi peningkatan jumlah input fisik (modal dan tenaga kerja), 

peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (total 

faktor produktivitas). Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur 

daya saing suatu komoditi dilihat dari dua indikator yaitu keunggulan 

komparatif dan keunggulan kompetitif. 

   Menurut Robiani dalam Novalia (2005:109), daya saing (competitiveness) 

ditentukan oleh produktivitas suatu negara dalam menggunakan sumber daya 

alam,manusia dan modalnya.Pada dasarnya daya saing diperlukan untuk 

meningkatkan standar dan kualitas hidup serta untuk meningkatkan eksistensi 

ekonomi menjadi lebih berorientasi pasar.Lebih lanjut, daya saing adalah 

untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi dan efisiensi secara teknis 

dalam proses produksi. Pengertian daya saing yang lebih luas dikemukakan 

oleh World EconomicForum (WEF) yang mendefinisikan daya saing sebagai 

kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 

tinggi dan berkelanjutan. Definisi lain dikemukakan oleh Institut 

ofManagement Development (IMD) yang mendefinisikan daya saing nasional 

sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam 

rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, 

daya tarik dan agresivitas, globalitas, dan proksimitas,serta dengan 

mengintegrasikan hubunganhubungan tersebut ke dalam suatu model 

ekonomi dan sosial (Bappenas, 2005: II) 
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    Konsep daya saing daerah memiliki pengertian yang relatif sama dengan 

daya saing nasional, namun pada skala yang lebih sempit. Pengertian daerah 

mencakup wilayah seperti pulau atau Provinsi, atau wilayah yang lebih kecil, 

seperti kabupaten/kota. Daya saing yang disoroti dalam penelitian ini adalah 

daya saing dari komoditi-komoditi ekspor di pasaran inernasional. Tingkat 

daya saing komoditi ekspor akan menentukan tingkat volume dan nilai 

ekspor suatu negara atau daerah. Terdapat sejumlah indikator atau metode 

yang digunakan untuk mengukur tingkat daya saing. Indikator atau metod 

tersebut antara lain adalah, RevealedComparative Trade Advantage (RCTA), 

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP), Rasio Akselerasi (RA), dan Dalam 

beberapa penelitian yang menganalisa daya saing ekspor, indikator yang 

paling umum dipakai adalah,Revealed Comparative Advantage (RCA) 

     Sedangkan menurut Simanjuntak dalam Febriyanthi (2008) daya saing 

merupakan kemampuan suatu produsen untuk memproduksi suatu komoditi 

dengan biaya yang cukup rendah sehingga harga – harga yang terjadi di pasar 

internasional kegiatan produksi tersebut menguntungkan.  

2.       Pengertian ekspor dan daya saing ekspor 

      Ekspor dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut produksi 

barang dan jasa yang diproduksi disuatu negara untuk dikonsumsikan di luar 

batas negara tersebut. lebih jelasnya menambahkan bahwa ekspor merupakan 

kelebihan produksi dalam negeri yang kemudian kelebihan produksi tersebut 

dipasarkan di luar negeri. Pengertian ekspor menurut Keputusan Menteri 

Perindustrian dan perdagangan Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang 

Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, menyatakan bahwa ekspor adalah 

kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari daerah kepabeanan suatu negara, 

adapun daerah kepabeanan sendiri didefinisikan sebagai wilayah Republik 
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Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya., 

serta tempat – tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen 

yang didalamnya berlaku Undang– undang No.10 tahun 1995 tentang 

Kepabeanan.(Hirman Hamidi,2007) 

     Dapat dikatakan juga bahwa ekspor barang adalah seluruh barang yang 

dibawa keluar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun 

bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan 

dioleh di luar negeri dan hasilnya diamsukan kembali ke negara tersebut. 

(versi BPS) 

    Adapun yang tidak termasuk kategori ekspor antara lain pakaian, barang 

pribadi dan perhiasan milik penumpang yang berpegian ke luar negeri, 

barang – barang untuk ekspedisi/pameran, peti kemas untuk diisi kembali, 

uang dan surat – surat berharga serta barang – barang untuk contoh (sample). 

Daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau 

antar daerah untuk menghasilkan faktorpendapatan dan faktor pekerjaan yang 

relatif tinggi 7 dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan 

internasional. Oleh karena daya asing industri merupakan fenomena di 

tingkat mikro perusahaan, maka kebijakan pembangunan industri nasional 

didahului dengan mengkaji sektor industri secara utuh sebagai dasar 

pengukurannya. 

    Suatu komoditi yang akan diekspor harus mempunyai potensi untuk 

diekspor. Adapun ciri-ciri komoditi yang mempunyai potensi untuk diekspor 

diantaranya sebagai berikut :  

a. Surplus atau kelebihan produksi dalam arti kata total produksi belum   

 dapat dikonsumsi seluruhnya dalam negeri. 
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b. Mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu seperti kelangkaan, karena 

mudah,karena mutu, karena unik atau karena yang lainnya bila dibandingkan 

dengan komoditi serupa yang diproduksi di negara lain 

c. Komoditi itu memang sengaja diproduksi untuk tujuan ekspor  (outwars looking 

industries atau relocation industries ), industri  yang pindah lokasi. 

d. Komoditi ekspor itu mempunyai ijin pemerintah untuk diekspor.  

   Ekspor dapat pula diartikan sebagai total penjualan barang yang dapat 

dihasilkan oleh suatu negara yang diperdagangkan ke negara lain dengan tujuan 

mendapatkan devisa. Suatu negara dapat mengekspor barang-barang yang dapat 

dihasilkannya ke negara lain yang tidak dapat menghasilkan barang tersebut 

secara efisien (Lipsey, 1995). Pertumbuhan ekspor suatu komoditas dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu: 

1) Adanya daya saing dengan negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu suatu 

negara hendaknya melakukan spesialisasi  sehingga negara tersebut dapat 

mengekspor komoditi yang telah diproduksi untuk dipertukarkan dengan apa 

yang dihasilkan oleh negara lain dengan biaya yang lebih rendah dan pada 

akhirnya   akan meningkatkan pertumbuhan ekspor negara tersebut. 

2) Adanya penetapan harga pasar dalam negeri dan harga pasar internasional. 

Jika harga pasar internasional lebih tinggi dari harga pasar domestik, maka 

produsen lebih memilih untuk memasarkan komoditi hasil produksinya ke 

pasar internasional sehingga menigkatkan pertumbuhan ekspor dinegara 

tersebut : 

a. Adanya permintaan dari luar negeri, semakin tinggi permintaan dari luar 

negeri terhadap komoditi yang dihasilkan oleh suatu negara, maka semain 

tinggi pula pertumbuhan ekspor dinegara tersebut. 
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b. Nilai tukar mata uang. Apabila negara mengalami depresiasi nilai tukar, maka 

meningkatkan pertumbuhan ekspor dinegara tersebut. Hal itu terjadi karena 

depresiasi nilai tukar menyebabkan harga-harga komoditas domestik terlihat 

lebih murah dimata internasional sehingga permintaan luar negeri untuk 

komoditas tersebut meningkat.  

   Tingkat daya saing suatu negara di kancah perdagangan internasional, 

pada dasarnya amat ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor keunggulan 

komparatif (comparaive advantage) dan faktor keunggulan kompetitif 

(competitive advantage). Labih lanjut, faktor keunggulan komparatif dapat 

dianggap sebagai faktor yang bersifat alamiah dan faktor keunggulan 

kompetitif dianggap sebagai faktor yang bersifat acquired atau dapat 

dikembangkan/diciptakan. Selain dua faktor tersebut, tingkat daya saing 

suatu negara sesungguhnya juga dipengaruhi oleh apa yang disebut 

Sustainble Competitive Advantage (SCA) atau keunggulan daya saing 

berkelanjutan. Ini terutama dalam rangka menghadapi tingkat persaingan 

global yang semakin lama menjadi sedemikian ketat/keras atau Hyper 

Competitive. 

         Analisis Hyper Competitive (persaingan yang super ketat) berasal dari 

D’Aveni (HJ Enok Sumarsih,2011), dan merupakan analisis yang menunjukan 

bahwa pada akhirnya setiap negara akan dipaksa memikirkan atau menemukan 

suatu strategi yang tepat, agar negara/perusahaan tersebut dapat tetap bertahan 

pada kondisi persaingan global yang sangat sulit. 

3. Perkembangan Ekspor Indonesia  

   Suatu negara dikatakan mampu mengekspor jika negara tersebut dapat 

menghasilkan quantitas lebih besar dari konsumsi atau permintaan di pasar 
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domestik. Dan total quantitas dikurangi total konsumsi domestik sisanya 

tersebut sebagai ekspor.   

  

   

Gambar 2. 1. Kurva Terjadinya ekspor dengan keseimbangan parsial 
 

   Pada kurva jarak antara B ke E merupakan ekspor komoditi,  

lebih besar dari , maka pada negara tersebut terjadi kelebihan penawaran komoditi 

x. Jika  lebih besar dari  akan terdapat kelebihan penawaran ekspor komoditi x 

dan hal ini akan menurunkan harga relatifnya sehingga akhirnya harga itu 

bergerak atau sama dengan .  

4.  Kriteria Komoditi unggul Indonesia 

     Ekspor asal Indonesia sudah memenuhi empat kriteria yang disebut  sebagai 

produk inovasi,kriteria tersebut meliputi ; 

a. Hasil temuan murni 

b. Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada di  Indonesia 

 Mempunyai potensi market dan memiliki nilai ta 
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5.  Keunggulan Komperatif 

      Istilah comparative advantage (keunggulan komparatif) mula-muladikemukakan 

oleh David Ricardo (1917)sewaktu membahas perdagangan antaradua negara. 

Dalam teori tersebut, Ricardomembuktikan bahwa apabila ada duanegara yang 

saling berdagang dan masing masingnegara mengkonsentrasikan diriuntuk 

mengekspor barang yang baginegara tersebut memiliki keunggulankomparatif maka 

kedua negara tersebutakan beruntung (Tarigan, 2003: 79). 

David Ricardo memperkenalkan hukum keunggulan komperatif.Hukum 

ini mengatakan bahwa meskipun salah satu negara kurang eifisien dibanding negara 

lainnya dalam memproduksi kedua komoditi,masih terdapat dasar dilakukannya 

perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak (sepanjang proporsi kerugin 

absolut satu negara pada kedua komoditi tersebut tidak sama). Negara yang kurang 

efisien harus berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditi yang 

kerugian absolutnya lebih sedikit (yaitu komoditi yang memiliki keunggulan 

komperatif). Namun,Ricardo menjelaskan hukum keunggulan komperatif ini 

berdasarkan teori nilia tenaga kerja yang tidak dapat diterima (Munandar,1997:40). 

     Sebab-sebab dan dampak keunggulan kompertif bagi setiap negara 

dalam hubungan perdagangan terhadap pendapatan faktor produksi dikedua 

negara.keunggulan komparatif inikemudian disempurnakan oleh Teori Heckser-

Ohlin (H-O) yang mengatakanbahwa suatu wilayah sebaiknyaberspesialisasi pada 

barang yang wilayahtersebut mempunyai kaundungan(abundance) faktor produksi 

yang besar.Oleh karena, produksi dengan menggunakan faktor produksi yang 

mempunyai kandungan besar pada suatu wilayah akan cenderung lebih murah, maka 

wilayah tersebut juga akan lebihdiuntungkan bila mengekspor barang. 
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6.  Keunggulan Kompetitif 

      Keunggulan komperatif adalah keunggulan yang dimiliki oleh suatu 

Negara untuk bersaing dipasar internasional,dalam persaingan global saat ini suatu 

bangsa dan negara memiliki competitive advantage of nation dapat bersaing dipasar 

internasional bila memiliki empat faktor pendukung,empat faktor utama yang 

menentukan daya saing suatu komoditi adalah faktor kondisi (factor 

condition),kondisi permintaan (demand condition),industri terkait dan industri 

pendukung yang kompetitif  (firm startegy,structure,and riverly). Ada dua faktor 

yang mempengaruhi interaksi antara keempat faktor tersebut ,yaitu faktor 

kesempatan (change event) dan faktor pemerintahan (government). Secara bersama-

sama faktor ini membentuk sistem dalam peningkatan keunggulan daya saing 

tersebut Porters Diamonds Theory. (Hendra Rakhmawan,2009). 

    Secara oprasional keunggulan kompetitif dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk memasok barang dan jasa pada waktu,tempat dan bentuk yang 

diinginkan konumen, baik dipasar domestik maupun internasional, pada harga yang 

sama atau lebih baik yang ditawarkan oleh pesaing, seraya memperoleh laba 

minimal sebesar ongkos penggunaan (opportunity cost) sumber daya (Simatupang 

dalam Kuraisin, 2006). Konsep keunggulan kompetitif ini bukan bersifat 

menggantikan konsep keunggulan komperatif, namun konsep ini bersifat saling 

melengkapi.   

    Komoditi tersebut sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen di 

luar negeri. Keunggulan yang ketiga ini dengan sendirinya dipandang dari sudut 

kepentingan konsumen. Komoditi yang mempunayi potensi ekspor dipandang dari 

sudut selera konsumen ini adalah komoditi yang mutu, desain, ketepatan waktu 

penyerahan, pengaturan packing dan standarisasi produk itu sesuai dan memenuhi 
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selera konsumen. Keunggulan ini disebabkan karena faktor teknologi yang dipunyai 

oleh negara pengekspor komoditi tersebut.  

7.   Pertumbuhan Ekspor 

    Ada sejumlah indikator yang dilakukan yang dapat digunakan 

sebagai dasar informasi untuk mengkaji seberapa baik kinerja ekspor (dalam hal ini 

Indonesia) selama ini dan untuk memprediksi prospeknya kedepan. Salah satunya 

yang umum dipakai adalah Pertumbuhan nilai atau volume ekspor rata-rata pertahun 

atau tren pertumbuhan jangka panjangnya. Dasar pemikiran dari penggunaan 

indikator ini adalah sebagai berikut : kinerja ekspor Indonesia yang baik 

dicerminkan salah satunya laju pertumbuhan rata-rata per tahunnya yang relative 

tinggi dibandingkan Negara-negara pesaingnya, atau oleh tren pertumbuhan jangka 

panjangnya yang positif (meningkat). Tren pertumbuhan jangka panjang yang 

meningkat dari ekspor dari suatu produk mencerminkan perubahan jangka panjang 

dari tingkat daya saing dari produk tersebut di dalam perdagangan global. (Tulus 

Tambunan, 2004 : 136).  

   Struktur ekspor dari suatu Negara menurut tiga kelompok sektor besar, 

yakni pertambangan, pertanian, dan industri manufaktur, umumnya digunakan 

sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan ekonomi atau 

sektor industri manufaktur (industrialisasi) di Negara tersebut. Semakin besar 

prosentase kontribusi dari industri terhadap total ekspor mencerminkan semakin 

tinggi tingkat pembangunan atau industrialisasi di Negara bersangkutan.  

    Indikator selanjutnya adalah struktur (diversifikasi) pasar. Kinerja 

Ekspor Indonesia dapat dikatakan relative bagus jika pasar ekspornya juga luas, 

misalya tidak hanya pasar Asia, tetapi juga pasar Eropa dan Amerika. Atau 

semakin tinggi konsentrasi pasar mencerminkan bahwa sebenarnya produk- 
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produk indonesia tidak terlalu laku di dunia. Sebagai satu contoh konkret, kinerja 

ekspor mobil Jepang sangat baik karena dipakai di seluruh dunia, terutama 

Toyota, sedangkan ekspor tekstil atau TPT Indonesia terkonsentrasi di pasar 

Amerika Serikat. 

8.  Teori Nilai tukar 

   Menurut Salvatore (1997:74), kurs atau nilai tukar mata uang adalah 

perbandingan nilai atau harga mata uang luar negeri dalam satuan harga mata 

uang domestik. Nilai tukar satu mata uang dipengaruhi perekonomian jika nilai 

tukar mata ang tersebut terapresiasi ataupun juga terdepresiasi. Apabila nilai tukar 

mata uang rupiah tersebut mengalami depresiasi, barang atau jasa luar negeri 

menjadikan relatif lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa, Sebaliknya 

apabila nilai tukar mata uang rupiah mengalami apresiasi maka barang atau jasa 

luar negeri relatif lebih mahal dibandingkan dengan barang atau jasa. 

  Berdasarkan Lipsey, et al (1997), nilai tukar dapat dibagi menjadi 

tiga,diantaranya adalah : 

 a. Nilai Tukar Fleksibel 

    Bila tidak ada transaksi pemerintah oleh bank sentral, nilai tukar  ditentukan 

oleh kesamaan antara penawaran dan permintaan akan dollar yang timbul dari 

transaksi berjalan dan neraca modal. 

 b. Nilai Tukar Tetap  

   Pada sistem nilai tukar tetap apabila transaksi pemerintah digunakan 

untuk mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu ,neraca pembyaran 

umumnya tidak nol. Dalam hal ini tersebut sama dengan jumlah transaksi 

berjalan dan neraca modal yang terjadi pada nilai tukar tetap. 

     c.Nilai Tukar Adjustable Peg dan Managed Float 
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   Pada Sistem nilai tukar Adjustable Peg pemerintah menetapkan dan 

berusaha menjaga nilai nominal untuk nilai tukar mata uang mereka,tetapi 

mereka secara eksplisit menyadari bahwa akan da situasi dimana yang 

mengharuskan mereka mengubah nilai nominal tersebut. Dalam sistem 

Managed Float, Bank sentral berusaha menetapkannya pada nilai nominal 

yang diumukan pada sistem terbuka. 

    Menurut Mankiw (2006), Nilai tukar terbagi atas nilai tukar nominal  

dan nilai tukar rill. Nilai Tukar nominal (nominal exchange rate) adalah nilai 

yang digunakan seseorang untuk menukar mata uang suatu negara dengan 

mata uang negara lain. Sedangkan nilai tukar rill (real exchange rate) adalah 

nilai tukar yang digunakan seseorang untuk menukar barang dan jasa dari 

suatu negara dengan barang dan jasa dari suatu negara lain. 

   Nilai tukar yang melonjak-lonjak secara drastis tak terkendali akan 

menyebabkan kesulitan pada dunia usaha dalam merencanakan usahanya 

terutama bagi mereka yang mendatangkan bahan baku dari luar negeri atau 

menjual barangnya kepasar oleh oleh karena itu pengelolaan dari mata uang 

yang relatif stabil menjadi salah satu faktor moneter yang mendukung 

perekonomian secara makro (Pohan,2008). 

   Menurut Kuncoro (1996), apabila mata uang negara mengalami 

apresiasi relatif terhadap partner dagangnya, keseimbangan transaksi berjalan 

biasanya menurun. Ini karena ekspor menjadi lebih mahal akibat menguatnya 

mata uang domestik. Konsekuensinya, permintaan luar negeri terhadap ekspor 

akan menurun, sebaliknya permintaan domestik akan meningkat. Selain itu  

suatu negara yang naik secara relatif juga mempengaruhi keseimbangan 
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transksi berjalan. Ini dikarenakan konsumen dan perusahan domestik akan 

cenderung mengimpor dan mengekspor lebih sedikit . 

   Apresiasi mengacu pada penurunan harga valuta asing dalam satuan 

mata uang domestik. Apresiasi sama artinya dengan depresiasi mata uang 

asing. Dalam perekonomian dunia yang dinamis dan selalu berubah, kurs 

senantiasa berubah atas dasar berbagai sebab. Hal ini mencerminkan 

kenyataan senantiasa terjadinya perubahan dalam berbagai kekuatan ekonomi 

yang beroperasi dalam perekonomian dunia.  

   Berdasarkan pendekatan kurs ekulibrium  yang menyeimbangkan nilai 

impor dan ekspor, jika nilai impor lebih besar dari nilai ekspor atau negara 

tersebut mengalami defisit neraca perdagangan, maka kurs mata uang akan 

mengalami peningkatan artinya mata uang akan mengalami depresiasi atau 

penurunan nilai tukar. Peningkatan kurs atau penurunan kurs tersebut akan 

membuat harga dari berbagai komoditi ekspornya lebih murah bagi para 

importir atau pihak asing. Sedangkan berbagai produk barang dan jasa impor 

menjadi lebih mahal bagi penduduk domestik. Akibatnya lambat laun ekspor  

negara tersebut akan mengalami kenaikan sedangkan impor mengalami 

penurunan sampai pada akhirna nilai perdagangan internasional seimbang.  

     Berdasarkan konsep purchasing power panty (PPP), nilai barang 

ekspor dan impor suatu negara dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang lokal 

terhadap mata uang asing. Devaluasi atau depresiasi nilai tukar mata uang 

lokal terhadap mata uang asing mengakibatkan nilai barang impor akan 

menjadi lebih mahal dan untuk barang ekspor menjadi murah. Sebaliknya 

apabila kebijakan revaluasi atau apresiasi dilakukan maka nilai barang impor 
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akan menjadi lebih murah dan untuk barang ekspor akan menjadi lebih mahal. 

( Suseno, 2004 )  

     Kebijakan devalusi atau penurunan nilai tukar mata uang lokal dapat 

digunakan untuk memperbaiki neraca perdagangan. Devaluasi nilai tukar 

mengakibatkan penurunan harga barang ekspor dan pada lanjutnnya 

mendorong peningkatan daya saing barang-barang ekspor dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan volume barangbarang ekspor. Banyak faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan devaluasi terhadap neraca perdagangan, terutama 

berkaitan dengan elastisitas barang impor dan ekspor.  

     Jika elastisitas barang impor atau barang ekspor terhadap harga elastis, 

maka devaluasi atau depresiasi akan mendorong ekspor dan mengurangi impor 

sebaliknya, jika elastisitas barang ekspor dan impor tidak elastis, maka 

kebijakan devaluasi ataupun depresiasi akan sulit untuk memperbaiki neraca 

perdagangan. Kebijakan devaluasi dapat berhasil memperbaiki neraca 

perdagangan jika elastisitas barang ekspor dan impor lebih dari satu dan 

persyaratan ini disebut Marshall-Lerner Condition. (Simorangkir dan Suseno, 

2004 ). Hal ini dapat dijelaskan dengan grafik berikut:  

     
 Elastis  Inelastis  
 Sumber : (Nopirin, 2002) 

 Gambar 2. 3. Pasar Valuta Asing Elastis dan Inelastis 
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   Penurunan permintaan dari D1 ke D2 dalam intensitas yang sama 

(sebesar a) antara kedua pasar tersebut, mengakibatkan penurunan harga yang 

berbeda. Untuk pasar valuta asing yang elastisitas permintaan dan penawarannya 

lebih besar (elastis), penurunan harga relatif kecil. Dengan demikian tingkat 

elastisitas yang tinggi biasanya harga-harga lebih stabil dibandingkan dengan 

pasar yang elastisitasnya rendah. (Nopirin, 2000). 

C.      Hubungan Antara Variable Dependen dengan Variable Independen 

 Pada bagian ini menjelaskan tentang teori dan hubungan antara variable 

independen Kurs Tukar (X1) dan  (X2) terhadap Ekspor Komoditi Unggul (Y). 

a. Hubungan Nilai Tukar terhadap Ekspor Komoditi Unggul.  

     Hubungan ekspor suatu negara dengan nilai tukar adalah positif 

dengan asumsi semakin tinggi nilai tukar maka semakin besar pula komoditas 

ekspor  yang dipasarkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kekuatan tunggal 

terbesar yang mempengaruhi impor dan ekspor. Sampai sejauh mana pengaruh 

harga luar negeri terhadap jumlah ekspor pada tingkat keseimbangan yang 

terjadi akan sangat ditentukan oleh kondisi kekuatan penawaran dan 

permintaan terhadap komoditas yang di ekspor. Demikian juga halnya dengan 

tingkat harga ekspor keseimbangan yang terjadi. 

    (Mankiw, 2003;126) Ingatlah bahwa kurs riil tidak jauh berbeda 

dengan harga relatif. Mula-mula anggaplah kurs riil rendah. Dalam hal ini, 

karena barang-barang domestik relatif lebih murah,  penduduk domestik hanya 

akan membeli sedikit barang impor.  Untuk alasan yang sama, orang asing 

akan membeli beraneka macam produk kita. Akibat dari kedua tindakan ini, 

jumlah ekspor  netto kita akan meningkat.  
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    Hal sebaliknya terjadi apabila kurs riil tinggi. Karena barang domestik 

relatif lebih mahal terhadap barang- barang luar negeri, penduduk domestik 

berkeinginan membeli banyak barang impor dan orang asing akan membeli 

sedikit barang  kita. Karena itu jumlah ekspor netto kita menjadi rendah.  

 hubungan diantara kurs dan ekspor netto sebagai: NX = NX(є) 

                                

 Gambar 2.4.  Hubungan Ekspor Netto dengan Kurs 
 

    Gambar diatas menunjukkan hubungan antara kurs dan ekspor netto. 

Semakin rendah kurs, semakin murah harga barang domestik relatif terhadap 

barang-barang luar negeri, dan semakin besar ekspor kita. Pada gambar diatas 

sebagian dari sumbu mendatar mencerminkan nilai negatif dari NX karena 

impor bisa melebihi ekspor (ekspor netto bisa kurang dari nol).  

D.  Kerangka Pemikiran Teoritis  

  Berdasarkan penelitian terdahulu yang kemudian mengacu pada latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, Agar lebih mempermudah 

konseptual dalam penelitian ini, berikut kerangka pikir yang digunakan: 

 

 

 

 
       Kurs   є  

 
 
 
 
 
 
   
   NX( є )  
 
 
                                               0                                          Ekpor Netto,  NX  

      Sumber:  Mankiw, 2003:126.  
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Gambar 2.5.. Kerangka Pikiran 

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari suatu masalah yang terjadi yang dihadapi

serta perlu di uji kebenarannya dari masalah yang dihadapi dengan data yang lebih

lengkap serta akurat. Dengan demikian dapat

H₀ : β₁ = 0: Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari   variable Kurs tukar

dan  terhadap Ekspor Komoditi Unggul di Indonesia.

H₁ : β₁ ≠ 0: Diduga  terdapat pengaruh yang signifikan dari  variable Kurs tukar dan

terhadap Ekspor Komoditi Unggul di Indonesia.
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