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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perdagangan internasional menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang 

memiliki peran penting bagi negara. Perdagangan Internasional memberikan 

manfaat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional, dan 

kesejahteraan nasional. Perbedaan sumber daya alam mulai dari mineral, jenis 

tanah, kekayaan laut, iklim dan lainnya berdampak pada berbedanya corak 

perekonomian negara-negara didunia.  

Kondisi sumber daya yang terbatas tidak lagi menjadi penghalang untuk 

terpenuhinya kebutuhan suatu negara dengan adanya pertukaran dan perdagangan. 

Aktivitas ekspor dalam perdagangan internasional dapat menguntungkan bagi 

pemerintah, pemerintah memperoleh pendapatan berupa devisa. Semakin 

banyaknya aktivitas ekspor maka semakin besar devisa yang akan negara peroleh. 

Barang- barang yang diekspor berupa minyak bumi dan gas alam (migas) dan 

barang non minyak bumi dan gas alam. 

Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau komoditas untuk 

didistribusikan ke pasar internasional. Sedangkan impor merupakan kegiatan 

membeli barang atau komoditas dan jasa dari luar negeri. Ekspor dan impor 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara sebab ekspor 

maupun impor menjadi salah satu faktor dalam menghitung produk domestik 

bruto (PDB). Ekspor yang dilakukan menjadi  sarana untuk memperluas pasar dan 

dapat mendorong  peningkatan produksi, lapangan kerja, efisiensi, skala ekonomi, 
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pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Selain itu kegiatan ekspor juga sebagai 

instrumen dalam mendapatkan devisa yang berfungsi untuk membayar hutang 

luar negeri, meningkatkan investasi dan konsumsi impor. 

Di era perdagangan bebas Indonesia dituntut untuk memiliki strategi 

ekspornya. Potensi alam yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan ekspor dimana sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan negara lain. Wilayah laut Indonesia terdiri atas kurang lebih 

3,1 juta     dan perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) kurang lebih 

2,7 juta    menyimpan berbagai hasil perairan yang mempunyai nilai ekonomis 

menjadikan produk hasil perairan Indonesia menjadi salah satu andalan ekspor. 

Pengembangan potensi pada sektor perikanan dan kelautan akan 

memberikan dampak yang baik pada perekonomian Indonesia. Pengembangan 

yang dilakukan dapat meningkatkan produksi dan juga akan menigkatkan nilai 

ekspor yang akan memberikan dampat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Produksi yang tinggi sektor perikanan Indonesia tidak semata-mata hanya 

untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, tetapi juga menjadi sektor yang 

diunggulkan dalam memberikan sumbanggan pada devisa negara. Produk 

perikanan Indonesia diperoleh dari kegiatan tangkap dan budidaya.  Berdasarkan 

data Kementerian Kelautan dan Perikanan, udang, tuna, cakalang dan kepiting 

merupakan komoditas perikanan yang menjadi komoditas ekspor unggulan 

Indonesia. 
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Tabel 1. 1. Volume dan Nilai Ekspor Komoditas Perikanan Menurut Komoditas 

Utama Indonesia Pada Tahun 2011-2015 
 

Komoditas 
Volume (Ton) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Udang 119,828.4 122,898.8 126,986.9 148,519.4 145,077.9 

Tuna/tongkol 71,784.9 105,727.8 112,347.4 101,111.0 77,465.3 

Kepiting dan 

Kerang 77,924.5 90,763.3 100,444.8 92,030.7 109,624.4 

Komoditas 
Nilai FOB (Ribu US$) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Udang 1 066 005,2 1 065 260,2 1 346 351,7 1 706 784,4 1 311 010,9 

Tuna/tongkol 219,440.3 299,888.0 276,607.2 210,341.5 148,355.8 

Kepiting dan 

Kerang 254,922.2 312,592.7 283,643.1 268,990.0 266,851.4 

Sumber: BPS Diolah, 2018 

 Pada tabel 1.1 diketahui bahwa udang menjadi salah satu komoditas 

unggulan ekspor produk perikanan Indonesia. Nilai ekspor udang menjadi yang 

tertinggi dari komoditas utama perikanan yang lain. Kenaikan rata-rata volume 

ekspor udang tahun 2011-2015 sebesar 4,90%, dan kenaikan rata-rata nilai ekspor 

udang tahun 2011-2015 sebesar 5,31%. Pada tahun 2015, kenaikan volume ekspor 

udang sebesar 2,37%. Kondisi tersebut sangat rendah bila dibandingkan dengan 

kenaikan rata-rata tahun 2011-2015, sedangkan pada kenaikan nilai ekspor tahun 

2015, nilai ekspor udang Indonesia mengalami kenaikan sebesar 30,19% yang 

lebih besar dari kenaikan rata-rata 2011-2015. Hal tersebut berbanding terbalik 

karena peningkatan volume ekspor udang yang berada dibawah kenaikan rata-rata 

memberikan peningkatan nilai ekspor yang lebih besar dari kenaikan rata-rata.  

 Jepang, Amerika Serikat, Tiongkok, Malaysia dan Inggris merupakan 

pasar utama dan potensial untuk produk udang Indonesia (Badan Pusat Statistik, 

2016) Tetapi dalam 7 tahun terakhir dari tahun 2009 hingga 2015 ekspor udang 
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dari kelima negara tersebut mengalami penurunan yang tidak sejalan dengan 

peningkatan volume ekspor udang Indonesia, hal ini merupakan permasalahan 

yang sangat penting. 

 Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi faktor yang berpengaruh terhadap 

aliran barang dan jasa antar negara. Produk Domestik Bruto merupakan nilai 

barang dan jasa suatu negara pada tahun tertentu atas faktor-faktor produksi 

masyarakat negara maupun milik penduduk masyarakat negara lain yang berada 

di negara tersebut. PDB  dinilai berdasarkan harga tetap atau harga konstan dan  

harga berlaku atau harga pasar (Mankiw, 2007). Impor terjadi dikarnakan 

peningkatan pendapatan  yang terjadi di dalam negeri sehingga daya beli 

masyarakat akan barang impor juga ikut meningkat (Sukirno, 2006). Apabila PDB 

negara pengimpor mengalami peningkatan maka kebutuhan masyarakat juga akan 

meningkat dan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam 

negeri maka akan  terjadi permintaan barang impor oleh negara lain. 

Selain Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar riil di suatu negara 

terhadap mata uang asing juga menjadi faktor lain yang berpengaruh pada  ekspor. 

Nilai tukar riil berpengaruh menentukan daya saing terhadap ekspor dan impor 

negara. Sistem pada nilai tukar yang diterapkan suatu negara tergantung pada 

kebijakan negara tersebut, dimana dipengaruhi oleh tujuan umum dan kedudukan 

negara dari ekonomi yang bersangkutan terutama politik moneternya. 

Berubahnya penerapan sistem nilai tukar akan berdampak pada nilai tukar 

juga berpengaruh terhadap perekonomian. Berubahnya nilai tukar riil berpengaruh 

pada harga relatif produk menjadi lebih mahal ataupun lebih murah terhadap 
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produk negara lain, sehingga seringkali nilai tukar dapat digunakan untuk 

meningkatkan daya saing. 

 

B. Rumusan Masalah 

Udang merupakan komoditas yang menjadi unggulan dalam ekspor 

perikanan Indonesia. Berdasarkan data, udang menempati urutan pertama diikuti 

oleh tuna/tongkol, kepiting dan kerang. Pemilihan negara Jepang, Amerika, 

Tiongkok, Malaysia dan Inggris sebagai negara yang akan dianalisis karena 

berasarkan Badan Pusat Statistik Jepang dan Amerika merupakan negara utama 

tujuan ekspor udang Indonesia dan Tiongkok, Malaysia serta Inggris merupakan 

negara yang juga berpotensi menjadi negara tujuan utama ekspor Udang Indonesia 

di masa yang akan datang 

Adapun permasalahan pada negara Jepang, Amerika, Tiongkok, Malaysia 

dan Inggris adalah tidak stabil dan berfluktuatifnya permintaan udang ke negara 

tersebut. Dilihat dari sisi permintaan, Product Domestic Product (GDP) dan nilai 

tukar berpengaruh terhadap ekspor. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pertumbuhan ekspor udang Indonesia ke negara mitra dagang 

tahun 2009-2015? 

2. Bagaimana pengaruh Gross Domestic Product dan nilai tukar negara mitra 

dagang utama terhadap ekspor udang Indonesia tahun 2009 -2015? 
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C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun pelebaran pokok 

pembahasan masalah dan agar permasalahan yang dibahas tercapai maka dari itu 

di dalam penelitian ini akan berfokus menganalisis pengaruh Gross Domestic 

Product dan Nilai Tukar Negara Mitra Dagang Terhadap Ekspor Udang Indonesia 

Tahun 2009-2015 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekspor udang Indonesia ke 

negara mitra dagang utama tahun 2009-2015 

2. Untuk mengetahui Gross Domestic Product dan nilai tukar negara mitra 

dagang utama terhadap ekspor udang Indonesia tahun 2009 -2015 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 

Memberikan masukan, sumbang maupun saran untuk pemerintah Indonesia 

selaku pengambil kebijakan dan kementrian perdagangan maupun pihak-

pihak eksportir yang beraktivitas melaksanakan perdagangan dalam 

mengambil keputusan untuk melakukan perdagangan ke negara lain 

2. Bagi Penelitian Lain 

Sebagai referensi dan informasi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai pengaruh Gross Domestic Product (GDP) dan nilai 

tukar terhadap ekspor udang Indonesia.  


