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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian terdahulu  

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mengemukakan sejumlah hasil 

penelitian terdahulu yang merupakan penelitian yang sejenis, yaitu penelitian 

tentang komoditas ekspor. Bebrapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Basworo, (2002) mengenai Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Nilai Ekspor Ikan Tuna Segar dan Beku Indonesia 

tahun 1985-1999. Dengan metode pendekatan model regresi linier berganda 

(OLS). Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat. Dari hasil penelitian tersebut terbukti bahwa volume ekspor, 

volume konsumsi domestic, nilai tukar, dan term of trade ikan tuna berpengaruh 

secara bersama-sama. Namun setelah dilakukan pengujia dengan menggunakan 

uji (F) dan uji (T) hasilnya tidak signifikan. Tetapi setalah menghilangkan 

variabel volume konsumsi domestik hasilnya berubah menjadi signifikan. Dapat 

disimpulkan bahwa volume ekspor ikan tuna, volume konsumsi domestik ikan 

tuan, kurs, dan term of trade vaik secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

nilai ekspor ikan tuna di Indonesia. Namun secara individual hanya voleme 

konsumsi domestik yang tidak signifikan mempengaruhi nilai ekspor ikan tuan di 

Indonesia. Adapun term of trade adalah variabel yang dominan damal 

mempengaruhi nilai ekspor ikan tuna segar dan beku Indonesia tahun 1985-1999. 
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Penelitian lain, dilakukan oleh Madya Lestari (2011) mengenai Analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi ekspor tekstil di Indonesia tahun 2005-2009. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu regresi linier berganda menggunakan eviews 

metode ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Dari hasil penelitian tersebut terbukti bahwa PDB, 

nilai tukar dan inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap ekspor tekstil. 

Adapun nilai tukar merupakan variabel yang berpengaruh terhadap ekspor tekstil. 

Penelitian lain, dilakukan oleh Pitalupi (1995) mengenai analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi ekspor komoditi ikan tuna Indonesia ke jepang tahun 

1997-1993. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunkan regresi liner 

berganda (OLS), metode ini utuk mengetahui hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Dari hasil penelitian tersebut terbukti bahwa variabel-

varibel harga ekspor, pajak ekspor, nilai tukar Yen terhadap rupiah, nilai tukar 

Yen terhadap US $, GNP Jepang, GNP Indonesia berpengaruh terhadap 

peningkatan ekspor ikan tuna ke Jepang dan menunjukkan suatu kesimpulan 

semua hasil perhitungan yang diperoleh tidak ada yang bertentangan dengan teori 

yang ada atau dengan kata lain menerima teori yang ada. 

 Sulthan, (2014). Melakukan penelitian yang berjudul “Analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi ekspor cengkeh Indonesia tahun 2001 sampai 2011”. 

Metode yang digunakan regresi liner bergannda (OLS), untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai tukar nominal rupiah terhadap dollar, harga ekspor 
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cengkeh Indonesia dan GDP perkapita Negara importer berpengaruh nyata dan 

signifikan terhadap permintaan ekspor cengkeh Indonesia. 

 

B. Landasan Teori 

1. Teori Perdagangan Internasional 

 Gagasan utama terjadinya perdagangan internasional adalah adanya 

perbedaan potensi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh setiap Negara. Hal ini 

merupakan suatau landasan teori yang sangat berpengaruh dalam ilmu ekonomi 

internasional. Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan 

oleh penduduk suatu Negara dengan penduduk Negara lain atas dasar 

kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan 

(individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu Negara atau 

pemerintah suatu Negara dengan pemerintah Negara lain. 

 Berdasarkan teori perdagangan internasional, motivasi utama melakukan 

perdagangan adalah memperoleh keuntungan yang timbul dengan adanya 

perdagangan internasional ( Salvator, 1997). Kegiatan perdagangan yang terjadi 

antar Negara menunjukkan bahwa Negara-negara tersebut telah memiliki sistem 

perekonomian yang terbuka. Perdagangan ini terjadi akibat adanya usaha untuk 

memaksimumkan kesejahteraan Negara dan diharapkan dampak kesejahteraan 

tersebut akan diterima oleh Negara pengekspor dan pengimpor. 

 Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antar 

subyek ekonomi Negara yang satu dengan subyek ekonomi Negara yang lain, 

baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subyek ekonomi yang dimaksud 
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adalah penduduk yang terdiri dari warga Negara biasa, perusahaan ekspor, 

perusahaan impor, perusahaan industry, perusahaan Negara ataupun departemen 

pemerintahan yang dapat dilihat dari neraca perdagangan. 

 Perdagangan ataupun pertukaran dapat diartikan sebagai proses tukar 

menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. 

Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung 

rugi dari pertukaran tersebut, dari sudut kepentingan masing-masing dan 

kemudian menentukan apakah ia mau melakukan pertukaran atau tidak 

(Boediono, 2000). 

 Perdagangan dan pertukaran secara ekonomi dapat diartikan sebagi proses 

tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela. Perdagangan akan terjadi 

bila diantara pihak yang melakukan perdagangn mendapatkan manfaat dan 

keuntungan. Demikian pula halnya dengan perdagangan internasional. Dalam arti 

sempit, perdaganan internasional merupakan suatu gugusan masalah yang timbul 

sehubungan dengan pertukaran komoditi antar Negara. Apabila perdagangan 

internasional tidak ada maka masing-masing Negara harus mengkonsumsi hasil 

peroduksinya sendiri (Salvatore, 1997). 

 Manfaat langsung yang dapat diperoleh dari adanya perdagangan 

internasional antara lain adalah (Salvator, 1997) : 

1. Suatu Negara mampu memperoleh komoditas yang tidak dapat diperoduksi 

di dalam negeri sehingga Negara tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan 

terhadap barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi secara local karena 

adanya keterbatasan kemampuan produksi. 
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2. Negara yang bersangkutan dapat memperoleh keuntungan dari spesialisasi, 

yaitu dapat mengekspor komoditas yang diproduksi lebih murah untuk 

ditukar dengan komoditas yang dihasilkan Negara lain jika diproduksi sendiri 

biayanya akan mahal. 

3. Dengan adanya perluasan pasar produk suatau Negara, pertambahan dalam 

pendapatan nasional nantinya dapat meningkatkan output dan laju 

pertumbuhan ekonomi, mampu memberikan peluang kesempatan kerja dan 

peningkatan upah bagi warga dunia, menghasilkan devisa, dan memperoleh 

kemajuan teknologi yang tidaj tersedia di dalam negeri. 

 

2. Teori Permintaan Ekspor 

 Ekspor meupakan proses transportasi barang atau komoditi dari suatu 

Negara ke Negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan 

skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di 

tingkat Internasional. Strategi ekspor digunakan karena resiko lebih rendah , 

modal lebih kecil dan lebih mudah bila dibandingkan dengan strategi lainnya.  

 Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan 

barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang 

berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah Negara 

ke Negara lain,termasuk diantaranya barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada 

suatu tahun tertentu (Priadi ,2000). 

 Ekspor berasal dari produksi dalam negeri dijual/dipakai oleh penduduk 

luar negeri, maka ekspor merupakan injeksi ke dalam aliran pendapatan seperti 
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halnya investasi. Sedangkan impor merupakan kebocoran dari pendapatan, 

karena menimbulkan aliran modal keluar negeri Ekspor bersih yakni ekspor di 

kurangi impor (X-M) adalah jembatan yang menghubungkan antara pendaptana 

nasional dengan transaksi internasional. 

 Fungsi penting komponen espor dari perdagangan luar negeri adalah 

Negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada 

gilirannya menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan 

tingkat output yang lebih tinggi lingkaran setan kemisinan dapat dipatahkaan dan 

pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan.  

 Ekspor maupun impor merupakan faktor yang penting dalam merangsang 

pertumbuhan ekonomi suatau Negara. Ekspor impor akan memperbesar kapasitas 

konsumsi suatu Negara meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke 

sumber-sumber daya yang langka dan pasar-pasar internasional yang potensial 

untuk berbagai produk yang mana tanpa produk-produk tersebut, maka Negara-

negara miskin tidak akan mampu mengembangkan kegiatan dan kehidupan 

perekonomian nasionalnya. 

 Ekspor juga dapat membantu semua Negara dalam menjalankan usaha-

usaha pembangunan mereka melalui promosi serta penguatan sektor-sektor 

ekonomi yang mengandung keunggulan komparatif, baik itu berupa ketersediaan 

faktor-faktor produksi tertentu dalam jumlah yang melimpah, atau keunggulan 

efisiensi alias produktivitas tenaga kerja. Ekspor juga dapat membantu semua 

Negara dalam mengambil keuntungan dari skala ekonomi yang mereka miliki. 
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 Teori permintaan ekspor bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang 

memepengaruhi permintaan. Permintaan ekspor suatu Negara merupakan selisih 

antara produksi atau penawaran domestic dikurangi dengan konsumsi atau 

permintaan domestic Negara yang bersangkutan ditambah dengan stok tahun 

sebelumnya ( salvator, 1997) 

 Untuk komoditi ekspor, permintaan komoditi yang bersangkutan akan 

dialokasikan untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam negeri atau luar 

negeri, sedangkan yang tersisa akan menjadi persediaan yang akan dijual pada 

tahun berikutnya. Sebagai sebuah permintaan, maka ekspor suatu Negara akan di 

pengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Negara tujuan 

tersebut terhadap komoditi yang dihasilkan, yaitu harga empor Negara tujuan 

ekspor (HIj), pendapatan perkapita penduduk Negara tujuan ekspor (YPj), dan 

selera penduduk Negara tujuan ekspor (Sj). 

 

3. Hubungan Nilai Tukar terhadap Ekspor 

 Nilai tukar adalah suatu harga relatif dari barang-barang yang 

diperdagangkan oleh kedua Negara. Terkadang nilai tukar biasa disebut dengan 

terms of trade. Nilai tukar riil diantara kedua Negara dihitung dari nilai tukar 

nominal dan tingkat harga kedua Negara. Jika nilai tukar riil tinggi, maka harga 

barang-barang luar negeri relatif murah, dan barang-barang domestik relatif 

mahal. Jika nilai tukar rendah, sebaliknya harga barang-barang domestic relatif 

murah sedangkan harga barang-barang luar negeri mahal (Mankiw, 2000). 



17 
 

 
 

 Nilai tukar rupiah atau disebut juga kurs rupiah adalah perbandingan nilai 

atau harga mata uang rupiah dengan mata uang lain. Perdagangan antar Negara 

dimana masing-masing Negara mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan 

adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya, 

yang disebut kurs valuta asing atau kurs (Salvatore, 2008). 

 Nilai tukar terbagi menjadi dua yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar 

riil. Nilai tukar nominal (nominal exchange rate) merupakan nilai yang digunakan 

saat menukar mata uang suatu Negara dengan meta uang Negara lain. Sedangkan 

nilai tukar riil (real exchange rate) merupakan nilai yang digunakan saat menukar 

barang dan jasa dari suatu Negara dengan Negara lain (Mankiw, 2000). 

 Nilai tukar yang melonjak-lonjak tak terkendali dan secara drastis akan 

menyebabkan kasulitan pada dunia usaha dalam merencanakan usahanya 

terutama bagi mereka yang mendatangkan bahan baku dari luar negeri atau 

menjual barangnya ke pasar ekspor, oleh karena itu pengelolahan nilai mata uang 

yang relatif stabil menjadi salah satu faktor moneter yang mendukung 

perekonomian secara makro (Pohan, 2008). 

 Menurut Sukirno (2002) besarnya jumlah mata uang tertentu yang 

diperlukan untuk memperoleh satu unit valuta asing disebut dengan kurs mata 

uang asing. Nilai tukar adalah nilai mata uang suatu Negara diukur dari nilai satu 

unit mata uang terhadap mata uang Negara lain. Bila kondisi ekonomi di suatu 

Negara mengalami perubahan, maka akan diikuti oleh perubahan nilai tukar 

secara substansional. 
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 Masalah mata uang akan muncul apabila suatu Negara mengadakan 

transaksi dengan Negara lain. Dimana masing-masing Negara menggunakan 

mata uang tang berbeda-beda. Jadi nilai tukar merupakan harga yang harus 

dibayar oleh mata uang suatu Negara untuk memperoleh mata uang Negara lain. 

Kurs (real exchange rate) adalah harga relatif dari barang-barang diantara dua 

Negara. Kurs menyatakan tingkat dimana kita bisa memperdagangkan barang-

barang dari suatu Negara untuk Negara lain. Nilai tukar atau kurs adalah harga 

satu mata uang suatu Negara terhadap mata uang Negara lain. Nilai tukar nominal 

(nominal exchange rate) adalah harga relative dari mata uang dua Negara 

(Mankiw, 2006). 

 Dalam sistem kurs mengambang, depresiasi atau apresiasi nilai mata uang 

akan mengakibatkan perubahan terhadap ekspor maupun impor. Jika kurs 

mengalami depresiasi, yaitu nilai mata uang dalam negeri menurun dan berarti 

nilai mata uang asing bertambah tinggi kursnya (harganya) akan menyebabkan 

ekspor meningkat dan impor cenderung menurun. Jadi kurs valuta asing 

mempunyai hubungan yang searah dengan volume ekspor. Apabila nilai kurs 

dollar meningkat, maka volume ekspor juga akan meningkat (Sukirno, 2002). 
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 Gambar 2.1 :  Dampak Depresiasi Nilai Tukar terhadap Harga 

  dan Kuantitas Permintaan Ekspor Negara II 

 

4. Hubungan Jumlah Produksi terhadap Ekspor 

 Teori produksi merupakan analisa mengenai bagaimana seorang 

pengusaha atau pun produsen, dalam teknologi tertentu memilih dan 

mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi untuk menghasilkan 

sejumlah produksi tertentu, seefisien mungkin (suherman, 2001). Produksi adalah 

suatu proses mengubah input menjadi output sehingga nilai barang tersebut 

bertambah. Penentuan kombinasi faktor-faktor produksi yang digunakan dalam 

proses produksi sangatlah penting agar proses produksi yang dilaksanakan dapat 

efisien dan hasil produksi yang akan di dapat menjadi optimal. Jika produksi 

tersebut efektif, efisien dan optimal tentu produksi yang di dapat akan 

mempengaruhi ekspor produk itu sendiri. 

 Dalam teori Productive Comparative Advantage (Laour Produktivity) 

menjelaskan bahwa suatu Negara akan memeperoleh manfaat dari suatu 

perdagangan internasional jila melakukan spesialisasi produksi yang mengekspor 
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barang diman negara tersebut dapat berproduksi relative lebih tinggi secara 

volume produksi serta mengimpor barang dimana negara tersebut berproduksi 

relative kurang/tidak produktif. Didalam teori ini mencoba melihat keuntungan 

atau kerugian dalam perbandingan relatif. 

1.  Labour theory of value, yaitu nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga 

kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang tersebut dimana nilai 

barang di tukar seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang dipergunakan 

untuk produksinya. 

2. perdagangan internasional dilihat sebagai pertukaran barang dengan barang 

3.  tidak diperhitungkannya biaya dari pengangkutan dan lain-lain dalam hal 

pemasaran. 

4.  produksi dijalnkan dengana biaya tetap, hal ini berarti sekala produksi tidak 

berpengaruh. Faktor produksi sama sekali tidak mobile antar Negara.  

 Jadi suatu Negara akan melakukan spesialisasi dalam produksi barang dan 

mengekspornya bilamana Negara tersebut mempunyai keuntungan dan 

mengimpor barang yang dibutuhkan jika mempunyai kerugian dalam 

memproduksinya.  

 Sedangkan dalam teori Hekscher-Ohlin menjelaskan bahwa negar-negara 

cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi 

yang relatif melimpah secara intensif. Suatu Negara akan melakukan suatu 

perdagangan internasional dengan Negara lain disebabkan kareana Negara 

tersebut mempunyai keunggulan dalam teknologi dan faktor produksinya. 
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5. Teori keunggulan Komparatif  

 Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini 

merupakan pelengkap dan perbaikan terhadap teori keunggulan mutlak. Teori 

keunggulan komparatif menekankan bahwa spesialisasi dapat meningkatkan 

efisiensi produksi. Negara dianjurkan utuk melakukan spesialisasi produksi dan 

mengekspor produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan mengimpor 

produk yang tidak memiliki keunggulan komparatif. 

 Dengan spesialisasi pada beberapa produk berarti tidak memproduksi 

beberapa yang lain. Sehingga perdagangan antar Negara menjadi sangat esensial. 

Negara atau perusahaan sebaiknya memfokuskan pada produksi komoditas yang 

mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan Negara lain. 

 Faktor yang dilihat adalah seberapa jauh produktivitas tenaga kerja dalam 

memproduksi suatu barang. Bila dua Negara melakukan spesialisasi dalam 

produksi suatu barang yang mempunyai keunggulan produktivitas, maka 

keduanya akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan tersebut. 

 Teori keunggulan keunggulan komparatif menyatakan bahwa 

perdagangan masih bisa terjadi dan menguntungkan antar dua Negara meskipun 

hanya satu Negara yang mempunyai keunggulan mutlak pada kedua jenis barang. 

Pertukaran akan terjadi dan tetap menguntungkan bila masing-masing Negara 

punya keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang 

di miliki suatu Negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada suatu barang 

dibanding barang lain. Sedangkan Negara lain memiliki kelemahan yang lebih 

kecil pada barang lainnya. 
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Contoh berikut merupakan ilustrasi bagaimana keunggulan komparatif dapat 

berlaku pada perdagangan internasional antara Negara A dan Negara B 

 

 Mesin/ tahun Bahan pangan/tahun 

Negara A 200 1000 

Negara B 50 500 

 

Tabel 2.1  

Ilustrasi keunggulan komparatif Negara A dan Negara B 

 

 

 Negara A memiliki keunggulan mutlak terhadap dua jenis produk (baik 

mesin dan pangan karena keduanya diproduksi lebih efisien di Negara A 

dibanding Negara B, namun demikian tidak berarti Negara A dapat mengekspor 

mesin dan pangan ke Negara B, dan tidak berarti Negara B harus impor kedua 

produk dari Negara A. 

 Agar terjadi perdagangan yang saling menguntungkan, maka dapat 

dilakukan dengan mengkomparasi harga antara produk-produk tersebut. Dengan 

membagi bahan pangan terhadap produk mesin, maka dapat ditulis ulang menjadi 

seperti berikut : 

 Mesin  Bahan Pangan 

Negara A 1 5 

Negara B 1 10 

 

Tabel 2.2  

Ilustrasi komparasi harga Negara A dan Negara B 
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 Harga mesin Negara A adalah sama dengan 5 bahan pangan, sementara di 

Negara B, satu mesin dihargai dengan 10 bahan pangan. Jadi, mesin di Negara A 

relatif lebih murah dibandingkan harga mobil di Negara B joka dihargai bahan 

pangan. Komparasi berikutnya adalah 5 bahan pangan di Negara A sama dengan 

1 mesin. Ini artinya 5 bahan pangan dihargai dengan satu mesin, atau satu mesin 

hanya dapat untuk membeli 5 bahan pangan. Sementara di Negara B, satu mesin 

dapat membeli 10 bahan pangan. Dengan demikian harga satu bahan pangan di 

Negara A lebih mahal dibanding di Negara B. 

 Jadi perdagangan internasionalnya adalah Negara A membeli atau 

mengimpor bahan pangan dan ekspor mesin ke Negara B. sedangkan Negara B 

membeli atau mengimpor mesin dan ekspor bahan pangan ke Negara A 

 Keunggulan komparatif terbesar Negara A adalah mampu memproduksi 

mesin lebih murah, dan ini yang dijual ke Negara B. keunggukan komparatif 

terbesar Negara B adalah mamapu memproduksibahan pangan lebih murah, dan 

ini yang dijual ke Negara A. 

 Suatu Negara menspesialisasikan diri pada ekspor produk tertentu bila 

Negara itu memiliki keunggulan kamparatif terbesar dan akan impor produk 

tertentu bila Negara tersebut memiliki kerugian komparatif atau keunggulan 

komparatif terendah. 
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C. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka variabel yang digunakan yaitu 

Nilai Tukar  terhadap Dollar , dan. Produksi Secara sistematis kerangka 

pemikiran dapat di gambar sebagai berikut. 

          

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

  

Nilai Tukar/ Kurs 

(X1) 

Produksi 

(X2) 

Nilai Ekspor Pala 

(Y) 



25 
 

 
 

D. Hipotesis 

 Berdasarkan latar belakang dan permasalahan serta uraian terhadap 

penelitian terdahulu maka dalam penelitian ini dapat diajukan hepotesis. Diduga 

tingkat nilai tukar/kurs terhadap dollar dan produksi pala Indonesia berpengaruh 

terhadap nilai ekspor pala Indonesia tahun 1980 sampai 2015 

 


