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BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Penelitian 

ini dapat dikembangkan berkat adanya referensi atau pedoman dari 

beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan variabel dengan 

penelitian ini, diantaranya yaitu penelitian dari Muslim (2014), Rifa'i 

(2005), Hesyyati (2018). 

Muslim(2014) dalam penelitiannya yang berjudul Determining 

Factors of Indonesia’s Soybean Import ia meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi impor kedelai Indonesia. Data yang digunakan ialah data 

sekunder berbentuk time series, diolah dan dianalisis menggunakan 

metode estimasi dan kointegrasi Autoregressive Distributed Lag (ARDL). 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi impor kedelai Indonesia dalam jangka pendek adalah 

impor kedelai tahun sebelumnya, harga kedelai USA, harga minyak 

kedelai Argentina, dan nilai tukar Rupiah sedangkan dalam jangka panjang 

faktor yang mempengaruhi adalah harga minyak kedelai Argentina, PDB 

Indonesia, dan nilai tukar Rupiah.  

Penelitian ini merekomendasikan bahwa mekanisme 

pengamanan stok kedelai maupun minyak kedelai bermanfaat untuk 
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menjaga ketersediaan pangan dalam negeri. Adanya peran aktif dari 

pemerintah dalam mengamankan stok kedelai nasional serta pengumpulan 

data-data tentang impor kedelai merupakan tuntutan yang mendesak, untuk 

menjaga kestabilan harga dan pasokan kedelai dalam negeri perlu adanya 

upaya untuk mendiversifikasi negara asal impor. 

Penelitian dari (Rifa'i (2005) yang berjudul Analisis Dinamis 

Permintaan Dan Penawaran Komoditas Kedelai di Jawa Timur. Data yang 

digunakan yaitu data sekunder periode 1980-2004 dengan model simultan. 

Hasil dari penelitian ini yaitu perilaku penawaran kedelai dipengaruhi 

secara positif oleh peubah harga jagung, produktivitas dan luas panen, 

sedangkan variabel harga kedelai domestik, harga beras, harga pupuk, dan 

harga kedelai domestik serta penawaran tahun lalu tidak berpengaruh 

terhadap penawaran kedelai.  

Perilaku impor kedelai dipengaruhi secara positif oleh 

pendapatan per kapita dan permintaan tahun sekarang, dan dipengaruhi 

secara negative oleh produksi tahun lalu dan nilai tukar rupiah, sedagkan 

harga kedelai domestik dan peubah impor tahun yang lalu dinyatakan tidak 

berpengaruh terhadap impor. Perilaku permintaan kedelai dipengaruhi 

secara positif oleh jumlah penduduk dan dipengaruhi secara negative oleh 

pendapatan per kapita, peubah harga kedelai domestik, harga jagung, dan 

permintaan tahun lalu tidak memberikan pengaruh nyata. 
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Penelitian dari Fajrina (2018) yang berjudul Analisis Pengaruh 

Inflasi, Nilai tukar Rupiah, dan Cadangan Terhadap Impor Kedelai 

Indonesia. Data yang digunakan yaitu data sekunder bersumber dari World 

Bank, FAO, dan BPS mulai dari tahun 1988 sampai 2014 yang 

menggunakan model regresi PAM.  

Hasil yang didapatkan bahwa dari ketiga variabel yaitu inflasi, 

kurs tukar rupiah, dan cadangan devisa tidak ada yang berpengaruh 

terhadap impor kedelai di Indonesia, hal ini dikarenakan karena ketiga 

variabel tersebut bukan variabel khusus yang mempengaruhi impor kedelai 

meskipun tergolong dalam indikator ekonomi makro. Juga bisa 

dipengaruhi karena ketiga variabel tersebut selama periode pengamatan 

tidak befluktuasi yang mendorong perubahan tingkat impor kedelai di 

Indonesia. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak 

pada jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berbentuk time series, 

dengan variabel yang diteiliti yaitu impor komoditas kedelai di Indonesia, 

model uji yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan 

milik Fajrina (2018) dimana sama-sama menggunakan model regresi 

model PAM dan lokasi yang diteliti yaitu Indonesia.  

Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel yang 

digunakan, tahun yang diteliti serta model regresi yang digunakan seperti 

Muslim (2014)  meneliti dengan menggunakan metode estimasi dan 
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kointegrasi ARDL, sedangkan Rifa'i (2005) menggunakan model simultan 

dan hanya meneliti daerah Jawa Timur. 

B. Landasan Teori 

1. Perdagangan Internasional 

Perdagangan dalam sudut pandang ekonomi yaitu tindakan 

tukar menukar barang maupun jasa berdasarkan kehendak masing-masing 

pihak, adanya kegiatan perdagangan dikarenakan keinginan dari beberapa 

pihak yang terlibat untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan 

perdagangan tersebut. Sehingga tujuan dari adanya perdagangan tidak lain 

yaitu untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut(Boediono 

1985). Perdagangan internasional yaitu perdagangan yang dilakukan oleh 

penduduk suatu negara dengan negara lain berdasarkan kesepakatan antara 

kedua belah pihak Sukirno (2013). 

Sukirno (2013) menyatakan bahwa ada beberapa faktor 

penyebab timbulnya kegiatan perdagangan, yaitu: 

- Terdapat keterbatasan sumberdaya yang dimiliki suatu negara. 

Keterbatasan ini bisa berupa kuantitas maupun kualitas serta jenisnya yang 

membuat produsen tidak mampu menghasilkan barang dan jasa yang 

dibutuhkan konsumen. 

- Keterbatasan penyerapan barang oleh pasar pada daerah tersebut, sehingga 

menyebabkan barang atau jasa harus dipasarkan di daerah lain guna 

memperluas pasar barang tersebut. 
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- Keinginan untuk bertukar teknologi dari daerah lain untuk memperlancar 

kegiatan perdagangan. 

- Adanya perbedaan harga antar daerah terhadap produk yang sama.  

2. Teori Perdagangan Internasional 

a. Teori Keunggulan Absolut (Absolute Advantage) 

Berdasarkan pandangan Adam Smith, perdagangan antar dua 

negara didasarkan pada keunggulan absolut dan akan menguntungkan 

kedua belah pihak, hal ini diasumsikan jika dunia terdiri dari dua negara 

dan dua komoditi. Artinya jika setiap negara melakukan spesialisasi pada 

produksi komoditi yang memiliki keunggulan absolut dan menukarkan 

sebagian output ini untuk memperoleh output yang memiliki kerugian 

absolut, maka kedua negara akan dapat mengkonsumsi komoditi dari 

masing-masing negara.  

Misalkan sebuah negara memiliki keunggulan absolut terhadap 

negara lain dalam memproduksi sebuah komoditi, namun memiliki 

kerugian absolut terhadap negara lain dalam memproduksi komoditi 

lainnya, maka kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan 

dengan cara masing-masing melakukan spesialisasi dalam memproduksi 

komoditi yang memiliki keunggulan absolut, dan menukarkannya dengan 

komoditi lain yang memiliki kerugian absolut.  

Melalui proses ini kedua negara akan mengoptimalkan sumber 

dayanya. Output kedua komoditi yang diproduksi juga akan meningkat, 
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peningkatan dalam output ini akan mengukur keuntungan dari spesialisasi 

produksi untuk kedua negara yang melakukan perdagangan. Adam Smith 

percaya bahwa semua negara dapat memperoleh keuntungan dari 

perdagangan dan secara tegas menyarankan untuk menjalankan kebijakan 

yang dinamakan laissez-faire atau kebijakan yang menyarankan sesedikit 

mungkin intervensi pemerintah terhadap perekonomian (Salvatore, 1997).  

Pada saat ini, keunggulan absolut hanya dapat menjelaskan 

sebagian kecil dari perdagangan dunia, khususnya perdagangan antara 

negara maju dan negara berkembang dikarenakan sebagian besar 

perdagangan dunia tidak dapat dijelaskan dengan teori keunggulan absolut 

(Salvatore, 1997). 

b. Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage) 

David Ricardo memperkenalkan hukum keunggulan 

komparatif, hukum ini mengatakan bahwa meskipun salah satu negara 

kurang efisien dibandingkan dengan negara lain dalam hal memproduksi 

kedua komoditi, tetapi dua negara tersebut masih terdapat dasar 

dilakukannya perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak 

dengan pengecualian bagian kerugian absolut satu negara pada dua 

komoditi tersebut tidak sama.  

Dimana negara yang kurang efisien harus berspesialisasi dalam 

memproduksi komoditi yang memiliki kerugian absolut sedikit atau 

komoditi yang memiliki keunggulan komparatif. Pengecualian ini jarang 
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terjadi di dunia nyata, jikapun terjadi mungkin hanya bersifat kebetulan. 

Sehingga kemampuan penerapan hukum keunggulan komparatif tidak 

banyak terpengaruh (Salvatore, 1997). 

3. Teori Impor 

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam 

daerah pabean, dalam impor terdapat transaksi impor yaitu perdagangan 

dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean 

Indonesia dengan syarat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku(Tandjung, 2011). 

Kegiatan impor memiliki beberapa manfaat yaitu memperoleh 

bahan baku, dimana bahan baku tersebut sangat penting bagi proses 

produksi agar berjalan lancar dan aman untuk ke depannya. Impor juga 

berpeluang mendapatkan teknologi modern yang baru sehingga proses 

produksi menjadi lebih efisien, dan juga dari kegiatan impor negara 

mendapatkan devisa.  

Kegiatan impor tidak selamanya memberikan manfaat terhadap 

suatu negara karena dari impor  perlahan akan memberikan dampak seperti 

meningkatnya pengangguran, menghasilkan persaingan industri dalam 

negeri. Dalam kegiatan impor ada volume impor yaitu jumlah barang yang 

diimpor dengan satuan yang sesuai, dan nilai impor yaitu berupa uang 

yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan 



16 
 

 

berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak. 

Menurut (Mankiw, 2006), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi terjadinya ekspor impor suatu negara, yaitu: 

1. Selera konsumen akan barang produksi dalam maupun luar negeri 

2. Harga barang-barang di dalam maupun di luar negeri 

3. Kurs tukar 

4. Ongkos angkut barang antar negara 

5. Kebijakan pemerintah tentang perdagangan internasional 

6. Pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri 

Dasar hukum mengenai tatalaksana impor telah diatur dalam 

Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 

tentang petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor 

dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang 

tatalaksana kepabeanan di bidang impor.  

4. Kurs 

Kegiatan perekonomian global yang mengikutsertakan 

beberapa negara dihadapkan pada terhubungnya keuangan dunia melalui 

arus perdagangan barang, jasa, dan modal yang seakan menghilangkan 

batas-batas antar negara. Pada umumnya untuk melakukan sebuah 

transaksi setiap negara mempunyai mata uang negaranya masing-masing 

yang secara terbatas hanya bisa digunakan dalam wilayah negaranya saja. 
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Arus barang, jasa, dan modal antar negara menyebabkan 

pengaruh dan perubahan terhadap nilai tukar mata uang suatu negara 

terhadap mata uang dari negara lain sedangkan mata uang yang 

dipergunakan dalam perdagangan internasional lebih dari satu jenis mata 

uang, hal tersebut melatarbelakangi perbedaan mata uang. Karena adanya 

perbedaan mata uang antar negara, membuat negara-negara harus 

menetapkan nilai tukar untuk memperlancar kegiatan transaski I Made 

(2016).  

Mankiw mengatakan bahwa nilai tukar atau kurs antara dua 

negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk 

saling melakukan perdagangan. Kurs tukar bisa menguat dan juga 

melemah, kurs tukar dikatakan melemah atau depresiasi diakibatkan 

karena penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing, 

sedangkan dikatakan menguat atau apresiasi ketika adanya kenaikan nilai 

mata uang dalam negeri.  

Kurs valuta asing atau nilai tukar menunjukkan harga atau nilai 

mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara 

lain. Apabila kondisi perekonomian suatu negara mengalami perubahan, 

maka biasanya diikuti oleh perubahan nilai tukar secara subtitusional. 

Sehingga nilai tukar merupakan harga yang harus dibayar oleh mata uang 

suatu negara agar nilainya sama dengan mata uang negara lain.  
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Menurut Triyono (2008) terdapat lima jenis sistem kurs yang 

berlaku, yang pertama ialah sistem kurs mengambang atau adalah kurs 

yang ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa adanya campur tangan 

pemerintah dalam upaya stabilisasi melalui kebijakan moneter, kedua ialah 

sistem kurs tertambat yaitu suatu negara menambatkan nilai mata uangnya 

dengan sesuatu atau sekelompok mata uang negara lainnya yang menjadi 

mitra dagang utama dari negara tersebut sehingga mata uang negara 

tersebut mengikuti mata uang dari negara yang menjadi mitra dagangnya.  

Ketiga ialah sistem kurs tertambat merangkak yaitu negara 

melakukan sedikit perubahan terhadap mata uang negaranya secara 

periodic dengan tujuan untuk bergerak ke arah suatu nilai tertentu dalam 

waktu tertentu. Keempat ialah sistem sekeranjang mata uang, keuntungan 

dari sistem ini yaitu menawarkan stabilisasi mata uang suatu negara karena 

pergerakan mata uangnya disebar dalam sekeranjang mata uang. 

Kelima ialah sistem kurs tetap yaitu negara menetapkan dan 

mengumumkan suatu kurs tertentu atas mata uangnya dan menjaga kurs 

dengan cara membeli atau menjual valas dalam jumlah yang tidak terbatas, 

bagi negara yang sangat bergantung terhadap sektor luar negeri dan juga 

sering terjadi bencana alam maka menetapkan kurs tetap ini merupakan 

suatu kebijakan yang beresiko tinggi. 

 

. 
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5. Produk Domestik Bruto 

Dalam sebuah perekonomian ada salah satu indikator yang 

digunakan sebagai tolak ukur apakah perekonomian negara tersebut 

berlangsung dengan baik atau tidak. Indikator tersebut ialah Gross 

Domestic Product (GDP). 

Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto ialah 

nilai barang dan jasa suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor 

produksi milik warga negara tersebut dan negara asing dalam kurun waktu 

satu tahun (Sukirno 2007). Produk Domestik Bruto atau GDP (Gross 

Domestic Product) menunjukkan adanya suatu tingkat kesejahteraan 

masyarakat dalam suatu negara apabila dalam suatu negara tersebut 

pendapatannya mengalami peningkatan yang berpengaruh terhadap 

meningkatnya Produk Domstik Bruto tersebut. 

Produk Domestik Bruto atau GDP (Gross Domestic Product) 

merupakan statistika perekonomian yang paling diperhatikan karena 

dianggap sebagai tolak ukur tunggal untuk mengukur kesejahteraan 

masyarakat, serta dapat mengukur dua hal secara bersamaan yaitu total 

pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan 

negara untuk membeli barang dan jasa.  

Produk Domestik Bruto atau GDP (Gross Domestic Product) 

sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian sebab GDP menyatakan 
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pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan 

jasa. 

C. Hubungan Antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen 

Dalam sebuah variabel diharapkan adanya hubungan antar 

variabel independen dengan variabel dependen yang menjelaskan adanya 

keterkaitan. 

1. Hubungan Antara Kurs Terhadap Nilai Impor 

Kurs diartikan sebagai tingkat harga yang disepakati oleh dua 

negara. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu nilai impor dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain impor tahun sebelumnya, harga kedelai 

USA, harga minyak kedelai Argentina, dan nilai tukar rupiah. Penentuan 

nilai tukar menjadi pertimbangan penting bagi negara yang terlibat dalam 

perdagangan internasional, hal ini dikarenakan nilai tukar berpengaruh 

besar terhadap biaya dan manfaat dalam perdagangan internasional.  

Menurut Boediono, apabila nilai rupiah terdepresiasi atau 

melemah terhadap mata uang asing maka akan berdampak pada nilai 

ekspor yang naik sedangkan nilai impornya akan turun. Jika mata uang 

seorang pengusaha dijual seharga 1000 dolar, dimana sebelumnya satu 

dolarnya 500 ini berarti ia dapat menjual barang untuk jumlah dolar yang 

biasa dan menghasilkan uang dua kali lebih banyak dalam hal mata uang 

local berdasarkan perubahan nilai tukar. 
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Namun ketika pengusaha mencoba untuk mengimpor produk ia 

akan menghabiskan dua kali lebih banyak untuk membeli mata uang asing 

untuk memfasilitasi perdagangan. Ini menunjukkan bahwa ada 

ketidakseimbangan pasar antara kedua negara di mana negara dengan mata 

uang kuat memiliki keuntungan. Beberapa negara akan dengan sengaja 

mendevaluasi mata uang negaranya sehingga dapat meningkatkan manfaat 

dari perdagangan dengan negara-negara yang memiliki mata uang 

dominan.  

2. Hubungan PDB Terhadap Nilai Impor 

Kondisi perekonomian antar negara bisa dilihat dari Gross 

Domestic Product nya, Bank Dunia dalam menentukan apakah suatu 

negara berada dalam kelompok negara berkembang atau maju melihat dari 

berapa besarnya PDB yang merupakan total pengeluaran atas barang dan 

jasa dalam sebuah perekonomian. Impor dapat terjadi jika pendapatan 

dalam negeri meningkat sehingga penduduk mempunyai kemampuan 

membeli barang impor.  

Sehingga ketika PDB mengalami kenaikan negara pengimpor 

akan meningkatkan investasi, di mana investasi menyebabkan 

terbentuknya kebutuhan akan barang impor seperti barang modal dan 

barang baku di Indonesia dan terjadi kenaikan PDB negara pengimpor 

menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat sehingga tidak semua 
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kebutuhan masyarakat dapat diproduksi dalam negeri dan membuat nilai 

impor terus meningkat. 

D. Kerangka Pemikiran 

Perbandingan kondisi antar negara dapat dilihat dari 

pendapatan nasionalnya. Bank Dunia dalam menentukan sebuah negar 

tergolong negara berkembang atau negara maju menggunakan besarnya 

PDB sebagai patokannya sebab PDB sama dengan total pengeluaran atas 

barang dan jasa. Kenaikan PDB membuat daya beli akan produk impor 

meningkat sehingga kenaikan PDB negara pengimpor menyebabkan 

kenaikan kebutuhan masyarakat dan tidak semua dari kebutuhan tersebut 

mampu dipenuhi oleh negara.  

Pembelanjaan yang semakin besar ini membuat terjadinya 

peningkatan dalam bidang industri yang mengakibatkan negara melakukan 

impor secara terus menerus. Selain PDB, kurs dan juga impor tahun 

sebelumnya juga mempunyai hubungan terhadap impor. Apabila nilai 

rupiah terdepresiasi terhadap nilai mata uang asing maka akan berdampak 

pada nilai impor yang menurun, dan juga nilai impor juga dapat dilihat 

dari impor tahun sebelunya karena dari nilai impor tahun sebelumnya bisa 

dijadikan prediksi untuk nilai impor tahun sekarang dan juga akan datang, 

dimana fungsi persamaannya adalah: 
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    (            )  

Dimana: 

    = Quantitiy Demand 

    = Harga Kedelai 

     = Harga Tempe 

     = Harga Tahu 

Pada pasar kedelai dalam negeri kuantintas permintaan dipengaruhi 

oleh produk tahu, tempe yang merupakan hasil olahan dari kedelai dan 

dapat dimasukkan kedalam barang subtitusi maupun komplementer. 

    (       )  

Dimana: 

    = Quantitiy Supply  

C  = Capital atau modal 

L  = Labour atau tenaga kerja 

W  = Wage atau upah 

r  = Rate atau tingkat bunga 

         , delta Q merupakan impor. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

A. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diambil untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan dalam sebuah penelitian. Dalam 

penelitian ini hipotesis yang diuji yaitu diduga variabel kurs, GDP, dan 

nilai impor sebelumnya berpengaruh terhadap nilai impor kedelai 

Indonesia.  

Kurs (X1) 

GDP(X2) 

Nilai Import-1 

Nilai Impor (Y) 


