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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan beragam jenisnya tidak 

dapat dipenuhi seluruhnya oleh produksi yang dihasilkan di dalam negerisaja, tetapi 

kenaikan kapasitas produksi dari berbagai komoditi membutuhkan pasaryang lebih 

luas dari luar negeri. Keadaan tersebut mendorong terjadinya kegiatanperdagangan 

antar negara baik barang maupun jasa yang terus menerus meningkatnilainya. 

Globalisasi dan perdagangan bebas merupakan dua arus yang salingmempengaruhi 

dan kedua arus tersebut semakin kuat seiring dengan kemajuantekonologi serta 

peningkatan pendapatan perkapita. Keadaan seperti itu mengubahtatanan 

perekonomian serta perdagangan dunia dan berpengaruh terhadap setiapnegara 

yang menerapkan kebijakan perdagangan bebas atau ekonomi terbuka,sehingga 

memicu semua negara di belahan dunia termasuk Indonesia untukmelakukan 

perdagangan luar negeri.dengan perkembangan ekonomi internasional yang 

semakin pesat,hubungan ekonomi antarnegara mengakibatkan keterkaitan dan 

peningkatan arus perdagangan barang maupun uang serta modal antar negara. 

Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

suatu negara, karenadalam perdagangan internasional tercipta persaingan di pasar 

internasional. Salahsatu manfaat dari perdagangan internasional adalah 

meningkatkan pendapatan, bertambahnya cadangan devisa, transfer modal, 
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memperluas lapangan pekerjaan dan mengingat banyaknya persaingan dari negara 

lain dalam perdagangan internasional maka dapat mendorong setiap negara untuk 

meningkatkan kualitas produknya sehingga dapat bersaing di pasar internasional. 

disisi lain, perdagangan internasional dapat menimbulkan tantangan dan kendala 

yang banyak dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Tantangan dan 

kendala yang dimaksud diantaranya dapat menghambat pertumbuhan sektor 

industri dan rusaknya industri lokal.Perdagangan internasional akan mempengaruhi 

akun neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Defisit neraca perdagangan akan 

berdampak sistemik bagi perekonomian suatu negara, oleh karena itu setiap negara 

harus menghindari adanya defisit neraca perdagangan. Peningkatan arus 

perdagangan ini tentu akan berdampak positif bagi Indonesia jika perbandingan 

antara nilai ekspor dan impor dari dan ke Indonesia menunjukkan nilai yang positif 

dengan kata lain neraca perdagangan mengalami surplus terhadap negara lainnya. 

Neraca perdagangan yang surplus ini berarti nilai ekspor Indonesia lebih besar dari 

pada nilai impor Indonesia. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara pengeskpor 

yang baik.Secara umum komponen dari neraca perdagangan dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu ekspor dan impor.  

Ekspor adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari 

dalam negeri dan dijual di pasar internasional. Sedangkan impor adalah 

memasukkan barang atau komoditas dari negara lain kedalam negeri yaitu barang 

dan jasa dari luar negeri yang mengalir masuk ke negara tersebut. Ekspor dan impor 

sangat mempengaruhi pertunbuhan ekonomi suatu negara karena ekspor dan impor 

merupakan salah satu komponen yang diperhitungkan untuk menghitung produk 
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domestik bruto (PDB).Suatu negara melakukan ekspor karena ekspor merupakan 

sarana untuk memperluas penetrasi pasar yang akan mendorong peningkatan 

produksi, skala ekonomi, efisiensi, daya saing, lapangan kerja dan pertumbuhan 

ekonomi. Selain itu ekspor juga merupakan sarana untuk menghasilkan devisa. 

Devisa tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan investasi, 

konsumsi impor, ataupun membayar hutang luar negeri. Hubungan ekspor dengan 

pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya. 

Ekspor diyakini merupakan lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi. 

Sehingga peningkatan ekspor merupakan hal yang sangat penting, dengan tingginya 

tingkat pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan yang 

kerap muncul seperti tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan dan 

membengkaknya hutang luar negeri. Pengutamaan ekspor di indonesia mulai 

digalakkan sejak tahun 1980.  

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik berupa produk 

pertambangan seperti minyak, gas alam, batubara maupun mineral lainnya seperti 

bauksit, mangan, hingga pasir dan juga produk pertanian seperti padi, jagung dan 

banyak hasil pertanian lainnya. Selain dari hasil alam, Indonesia juga memiliki 

kemampuan untuk menciptakan atau memproduksi produk-produk yang 

berkualitas internasional yang layak menjadi produk unggulan ekspor Indonesia 

seperti tekstil berupa kain terutama batik, elektronik dan juga berbagai produk kayu 

maupun mebel lainnya. Sehingga Indonesia mempunyai potensi besar untuk 

menciptakan atau memproduksi produk-produk yang berkualitas internasional yang 

layak menjadi produk unggulan ekspor Indonesia seperti tekstil berupa kain 
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terutama batik, elektronik dan juga berbagai produk kayu maupun mebel lainnya. 

Sehingga Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi negara pengekspor, 

terutama di kawasan negara-negara Asia Tenggara. 

Ekspor indonesia dibedakan menjadi ekspor non migas dan ekspor migas. 

Pada tahun 1986 Indonesia mengalami penurunan ekspor yang paling signifikan 

sebesar 14.805 Juta US$ dan Indonesia mengalami peningkatan signifikan  sebesar 

203.496,60 Juta US$ dari tahun-tahun sebelumnya. 

Nilai tukar (kurs) merupakan salah satu faktor yang menentukan dinamika 

perdagangan internasional. Sebelum terjadinya krisis pada akhir tahun 1997 

Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang terkendali. Namun, pada 

tanggal 14 Agustus 1997 pemerintah mengganti sistem nilai tukar dari 

mengambang terkendali (managed floating exchange rate) menjadi mengambang 

bebas (free floating exchange rate). Pergantian sistem nilai tukar ini disebabkan 

adanya tekanan akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap krisis ekonomi yang 

menggoyahkan perekonomian Indonesia. Pasca diberlakukannya sistem nilai tukar 

mengambang penuh/bebas (freely floating exchange rate), posisi nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing (khususnya US$) ditentukan oleh mekanisme pasar. Pada 

waktu itu nilai tukar rupiah secara simultan mendapatkan tekanan yang cukup berat 

karena besarnya capital outflow akibat hilangnya kepercayaan investor asing 

terhadap prospek perekonomian Indonesia.  

Tekanan terhadap nilai tukar tersebut diperberat lagi dengan semakin 

maraknya kegiatan spekulatif bubble, sehingga sejak krisis berlangsung nilai tukar 

sempat mengalami depresiasi hingga mencapai 75% (Goeltom, 1998). Besarnya 
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ekspor sangat ditentukan oleh nilai kurs ini, hal ini karena dalam perdagangan 

internasional banyak yang menggunakan mata uang US$ untuk melakukan 

transaksinya. Gejolak nilai kurs ini tidak terlepas dari pengaruh variabel-variabel 

nonekonomi yang seringkali lebih berpengaruh dalam menciptakan fluktuasi kurs 

valas. Selama periode krisis ekonomi kita dapat menyaksikan bahwa nilai kurs ini 

sangat mempengaruhi kondisi perekonomian domestik.  

Terpuruknya mata uang domestik (Rupiah) terhadap mata uang asing yang 

menjadi awal dari krisis ekonomi, pada dasarnya berasal dari permintaan akan uang 

luar negeri yang begitu tinggi, sedangkan penawarannya terbatas. Hal inilah yang 

membuat nilai valuta asing (valas) keras (Hard Currency) seperti Dollar AS 

membubung tinggi. Selain itu nilai kurs juga tidak terlepas dari variabel-variabel 

lain seperti tingkat suku bunga dalam dan luar negeri, jumlah uang beredar, tingkat 

harga yang diindikasikan dengan tingkat tingkat inflasi, serta variabel-variabel 

ekonomi dan nonekonomi lainnya. Hal-hal itulah yang membuat nilai kurs valas 

bersifat rentan (volatile). Fluktuasi kurs ini membuat sektor-sektor perdagangan 

dan sektor riil kolaps, serta beban utang luar negeri yang merupakan sebagian dana 

untuk pembangunan menjadi semakin besar. 

Terjadinya perubahan indikator makro seperti depresiasi kurs pada akhir 

tahun 1997 tersebut, secara tidak langsung akan berdampak pada besarnya nilai 

ekspor suatu negara. Secara teoritis ketika mata uang terdepresiasi maka daya saing 

barang domestik akan meningkat sehingga dalam jangka panjang akan 

meningkatkan nilai ekspor. Selain nilai tukar (kurs), terdapat pula faktor lain yang 
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mempengaruhi nilai ekspor, yaitu tingkat pendapatan negara tujuan ekspor yang 

dapat dinyaatakan dalam Produk Domestik Bruto (PDB).  

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan 

dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor 

produksi baik milik warga negara maupun milik penduduk negara lain yang berada 

di negara tersebut. PDB dapat dinilai menurut harga pasar atau harga yang berlaku 

dan harga tetap atau harga konstan (Mankiw, 2006). Impor dapat terjadi 

dikarenakan pendapatan dalam negeri meningkat sehingga kemampuan penduduk 

untuk membeli barang-barang imporpun meningkat (Sukirno, 2006). Jika terjadi 

kenaikan PDB negara pengimpor menyebabkan meningkatnya kebutuhan 

masyarakat dan tidak semua kebutuhan dapat diproduksi dalam negeri sehingga 

terjadinya permintaan barang impor yang ditawarkan oleh negara lain, dalam hal 

ini oleh negara Indonesia dan nilai ekspor Indonesiapun akan meningkat.  

Nilai ekspor juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi suatu negara. Indonesia 

adalah salah satu negara berkembang, masalah umum yang sering dihadapi negara 

berkembang adalah tingginya tingkat inflasi. Tingginya tingkat inflasi 

menyebabkan harga-harga di pasaran cenderung meningkat, pada tahun 1998 

tingkat inflasi mencapai nilai tertingginya yaitu 77,60%. Tingkat inflasi merupakan 

masalah yang penuh perhatian di negara manapun. Sebagai contoh, tingkat inflasi 

dapat mengakibatkan penurunan nilai ekspor dan peningkatan nilai impor. Hal ini 

membuat banyak pelaku usaha mengalami kesulitan dan karena fluktuasi yang 

terlalu sering ini menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Pada umumnya 

nilai tingkat inflasi yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif 
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sangat tidak menguntungkan, investasi produktif akan berkurang dan tingkat 

kegiatan ekonomi akan menurun. Kenaikan harga menyebabkan barang-barang 

negara itu tidak dapat bersaing di pasaran internasional sehingga ekspor akan 

menurun (Sukirno, 2006). 

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang ada, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS 

PENGARUH KURS, PDB DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP EKSPOR 

INDONESIA”. 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, serta untuk 

mempermudah peneliti melakukan penelitian, maka rumusan masalah yang di 

angkat penulis adalah: 

1. Bagaimana perkembangan nilai kurs, PDB, tingkat inflasi terhadap ekspor di 

indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh PAM jangka Panjang dan jangka pendek nilai kurs, PDB, 

tingkat inflasi terhadap ekspor indonesia? 

C. Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah agar tidak melebar dari yang sudah ditentukan dan 

dapat terfokus pada tujuan yang akan diteliti maka pembahasan hanya pada variable 

kurs terhadap dolar, pdb perkapita, dan tingkat inflasi terhadap nilai ekspor 

indonesia 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah:   

1. Untuk menganalisis Seberapa besar nilai kurs, PDB, tingkat inflasi terhadap 

ekspor di indonesia. 

2. Untuk menganalisis Apakah PAM jangka pendek dan jangka panjang nilai 

kurs, PDB, tingkat inflasi berpengaruh terhadap ekspor indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian yang dilakukan ini, mampu memberikan manfaat yang 

antara lain adalah:   

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang ekspor di 

Indonesia dan faktor yang mempengaruhinya. 

2. Memberikan sumbang saran kepada Pemerintah Indonesia selaku pengambil 

kebijakan dan Departemen Perdagangan atau pun pihak-pihak eksportir yang 

melakukan perdagangan dengan negara lain dalam mengambil keputusan. 




