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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berguna sebagai rujukan atau referensi dan bahan 

untuk membantu penulisan dalam proses penyusunan penelitian ini. Beberapa 

penelitian terdahulu yang digunakan dalam membantu penulisan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Jan Horas V Purba dan Annaria Magdalena (2014) penelitian mengenai 

Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Ekspor Dan Dampaknya Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia menunjukan bahwa (a) Nilai0tukar 

(Rp/USD) memiliki0pengaruh positif dan signifikan0terhadap volume ekspor 

Indonesia, dengan pengaruh sebesar 71,57%, (b) Perubahan0ekspor memiliki 

pengaruh0positif dan0signifikan0terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, 

dengan dengan total pengaruh sebesar 65,29%. 

Indra Rukmana (2012) penelitian mengenai Pengaruh Disparitas 

Pendapatan, Jumlah Penduduk, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Di Jawa Tengah Tahun 1084-2009 menunjukkan bahwa Hasil0penelitian 

berdasarkan0uji Fstatistik menunjukkan bahwa secara bersama-sama disparitas 

pendapatan, jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh0signifikan 

terhadap0pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil uji t-

statistik disparitas pendapatan dan jumlah0penduduk berpengaruh0positif dan 
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signifikan0terhadap0pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Inflasi tidak 

berpengaruh segnifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. 

Dwi Hartini dan Yuni Prihadi Utomo (2004) penelitian mengenai 

Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 

dengan Metode Final Prediction Error menunjukkan hasil bahwa dalam uji 

Stasioneritas dan dilihat dari hasil uji ADF yang memliki nilai AIC minimum. 

Untuk variabel GDP AIC minimumnya sebesar 24.44449 dengan nilai ADF 

sebesar 3.568745 dan nilai kritis Mac Kinnon 1% sebesar -2.6486. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel GDP stasioner. Sedangkan untuk variabel Inflasi, 

nilai AIC minimumnya sebesar 8.2174648 dengan nilai ADF -4.130079 dan 

nilai kritis Mac Kinnon 1% sebesar -3.6852 yang berarti variabel pertumbuhan 

ekonomi stasioner. Sedangkan dengan menggunakan Uji Final Prediction Error 

menunjukan hasil yang kurang baik. Hal ini dapat dilihat pada analisis data 

untuk langkah yang pertama yaitu untuk inflasi dan GDP, pada inflasi tidak 

diperoleh model yang minimum sampi dengan lag 14 dengan nilai FPE sebesar 

432309913. Pada langkah yang kedua antara GDP dan Inflasi diperoleh hasil 

GDP mempengaruhi inflasi. GDP minimum terjadi pada lag 1 dengan nilai FPE 

sebesar 212.48783 sedangkan inflasi minimum terjadi pada lag 6 dengan nilai 

FPE sebesar 135.88600. 

Herman Ardiansyah (2017) penelitian mengenai Pengaruh Inflasi 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, penelitian tersebut 

menggunakan regresi linear sederhana dan menunjukkan hasil bahwa inflasi 

berpemgaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apabila 
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inflasi naik maka akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan 

juga sebaliknya apabila inflasi menurun maka akan meningkatkan/naiknya 

pertumbuhan ekonomi. 

Ayunia Pridayanti (2013) penelitian mengenai Pengaruh Ekspor, 

Impor, dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 

Tahun 2002-2012. Peneltian tersebut menunjukkan hasil bahwa 

variabel0ekspor, impor, dan nilai tukar berdasarkan uji, semua variabel secara 

bersamasama0berpengaruh0signifikan0terhadap0pertumbuhan0ekonomi 

Indonesia padataraf signifikansi05%0dengan0probabilitas 0.003609. 

Sedangkan secara individu, variabel ekspor berpengaruh0positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia0dengan koefisien 3.637891621. Variabel 

impor berpengaruh0negatif terhadap0pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

dengan0koefisien - 2.703234926. Sedangkan variabel nilai tukar berpengaruh 

positif0terhadap0pertumbuhan0ekonomi0di0Indonesia0dengan0koefisien 

0.00070722532. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang 

menjelaskan perkembangan perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila 

dibandingkan0dengan0tahun0sebelumnya0(Sukirno2011;9).Suatu0perekono

mian dikatakan mengalami0pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi 

barang dan jasanya meningkat. Namun, sangat sulit mencatat jumlah unit 

barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu sehingga angka yang 
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digunakan untuk menaksir output adalah nilai moneternya (uang) yang 

tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB) (Sukirno, 2013).  

Menurut0Keynes dalam buku0Sadono Sukirno (2000: 19), kegiatan 

perekonomian0terutama tergantung kepada segi permintaan, yaitu tergantung 

kepada pengeluaran agregat yang dilakukan dalam0perekonomian pada suatu 

waktu tertentu. Pengeluaran agregat merupakan pengeluaran yang dilakukan 

guna membeli barang dan jasa yang dihasilkan suatu perekonomian dalam  

periode tertentu. Komponen utama pembelanjaan agregat ada 4 (empat), yaitu: 

pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi yang dilakukan oleh pihak 

swasta, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto dengan persamaan sebagai 

berikut.  

Y = C + I + G + NX0 

Dimana:  

Y = pendapatan nasional0 

C  = pengeluaran konsumsi rumah tangga0 

I  = investasi yang dilakukan oleh pihak swasta0 

G = pengeluaran pemerintah0  

NX = ekspor neto (ekspor – impor)0  

Keempat faktor tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor antara 

lain tingkat pendapatan, tingkat harga, suku bunga, nilai tukar, tingkat inflasi 

dan sebagainya. Intervensi0pemerintah dalam0kegiatan ekonomi dapat 

dilakukan 3 (tiga) hal, yaitu melalui kebijakan fiskal, moneter, dan pengawasan 

langsung. Kebijakan fiskal dilakukan departemen keuangan dengan instrumen 
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APBN, kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral dengan mempengaruhi 

penawaran dan permintaan uang, serta pengawasan langsung melalui 

peraturan-peraturan.  

2.  Kurs Nilai0Tukar 

Menurut0Afrizal (2008: 20), kurs tukar merupakan harga mata uang 

suatu0negara0dalam unit komoditas (emas0atau perak) atau mata uang negara 

lain. Lebih lanjut kurs tukar merupakan nilai mata uangsuatu negara0yang 

diukur0dari nilai satu unit mata uang0terhadap mata0uang negara lain. 

Menurut Manurung (2009:95) nilai tukar merupakan harga satu mata uang 

dalam satuan mata uang lain yang ditentukan dalam pasar valuta asing.  

a. Sistem0Nilai0Tukar 

Menurut0Sukirno (2011:403-405), sistem kurs tukar yang biasa 

diterapkan oleh negara-negara di dunia adalah sebagai berikut: 

1) Sistem Nilai Tukar Tetap, yaitu sistem kurs yang mematok nilai kurs 

mata0uang asing0terhadap mata0uang negara yang bersangkutan 

dengan nilai tertentu yang selalu sama dalam periode tertentu. 

Pemerintah dapat0mempertahankan suatu kebijakan yang menjaga 

agar nilai mata uangnya tetap pada tingkat yang stabil dengan 

mengintervensi di pasar devisa. Pada sistem nilai tukar tetap, mata 

uang suatu negara ditetapkan secara tetap dengan mata uang asing 

tertentu. 
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2) Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas, merupakan nilai satu mata 

uang yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pada 

bursa pertukaran mata uang internasional (valuta asing). 

3) Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali, Peran pemerintah 

sangat dibutuhkan dalam mempertahankan nilai mata uangnya. 

Sistem ini berlaku pada situasi nilai tukar ditentukan berdasarkan 

permintaan dan penawaran, tetapi Bank Sentral dari waktu ke waktu 

ikut campur tangan guna menstabilkan nilainya. 

4) Sistem Nilai Tukar Terkait, yaitu dilakukan dengan mengaitkan nilai 

mata uang satu negara dengan nilai mata uang negara lain atau 

sejumlah negara tertentu.  

Menurut0Todaro (2004), kurs tukar merupakan patokan nilai0bagi 

Bank sentral suatu negara untuk membeli0atau menjual mata uang domestik 

resmi terhadap mata uang asing. Yang memiliki tujuan yaitu untuk 

meningkatkan harga prodak ekspor dan  untuk menurunkan harga impor yang 

diukur berdasarkan kurs tukar mata uang setempat. Lebih lanjut menurut 

Salvator (2008), kurs rupiah merupakan perbandingan nilai atau harga mata 

uangrupiah dengan mata0uang lain. Perdagangan antar negara dimana masing-

masing0negara mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan adanya angka 

perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya yang disebut 

kurs valuta asing atau kurs. 
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b. Pendekatan0Teori Kuantitas Uang 

Teori kuantitas0uang yang dikemukakan oleh Irving-Fisher yang 

secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

MV = PT0  

Di mana : 

M (money) : jumlah uang0yang beredar0 

V (velocity) : Kecepatan0peredaran uang 

P (Price)  : Tingkat0harga barang 

T (Trade) : Jumlah barang diperdagangkan. 

Menurut0Fisher, harga barangtidak hanya dipengaruhi oleh jumlah 

uang yang beredar saja akan tetapi kecepatan peredaran uang. Semakin cepat 

peredaran uang maka akan berakibat pada harga0barang dan jasa yang 

semakin0mahal yang mengakibatan permintaan barang jasa dari luar negeri 

turun dan tidak langsung menyebakan nilai tukar lemah, jika kecepatan 

peredaran uang semakin lambat maka harga barang akan turun yang secara 

tidak langsung nilai uang naik. 

Teori0Mundell0Fleming (dalam Mankiw 2003 : 306-307) menyatakan 

terdapat hubungan kurs tukar dengan pertumbuhan ekonomi, dimana semakin 

tinggi kurs maka ekspor neto (selisih antara ekspor0dan impor) semakin 

rendah, penurunan ini membuat jumlah output yang semakin berkurang dan 

akan menyebabkan PDB (Pertumbuhan ekonomi) menurun. 
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3. Inflasi 

Inflasi merupakan suatu kejadian yang menunjukan naiknta tingkat 

harga secara umummdan berlangsung  terus menerus. Ada tiga kriteri yang 

perlu diamati,untuk melihat telah terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga, 

bersifat umum, dan terjadi terus menerus dalam rentang waktu tertentu. 

Apabila terjadi kenaikan harga satu barang, yang tidak mempengaruhi harga 

barang lain, sehingga tidak naik secara umum, kejadian seperti itu bukanlah 

inflasi. (Surabaya & Ekonomi, 2012) 

Tamny (2010:1) mencari kejelasan arti sebenarnya inflasi. Tamny juga 

menyatakan dengan merujuk kepada definisi inflasi Friedman dalam era 

1970an dimana inflasi selalu menjadi gejala tumbangnya nilai mata uang pada 

ketika itu. Tamny juga menyatakan dengan merujuk kepada pernyataan Ben 

Bernanke bahwa inflasi merupakan fungsi dari terlalu banyaknya pertumbuhan 

ekonomi di suatu negara. Inflasi ini dibagi dua kategori pengelompokan yaitu 

inflasi inti (core inflation) dan inflasi bukan inti (non-core inflation). Inflasi 

inti dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental antara lain interaksi antara 

permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa (interaction between 

demand and supply of goods and services), lingkungan eksternal seperti nilai 

tukar mata uang, harga komoditi internasional atau inflasi dari mitra dagang, 

dan ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen, sedangkan inflasi non-inti 

dipengaruhi oleh faktor non-fundamental antara lain inflasi makanan yang 

bergejolak (volatile foods inflation) dimana dominannya dipengaruhi oleh 

goncangan di dalam bahan makanan tersebut seperti panen yang menurun, 
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gangguan dari kejadian alam baik di dalam negeri maupun luar negeri, inflasi 

yang disebabkan oleh peraturan pemerintah (administered prices inflation) 

dimana pada umumnya dipengaruhi oleh goncangan dari pengumuman harga 

yang dibuat oleh pemerintah seperti harga subsidi BBM, listrik, transportasi 

umum, dan lain sebagainya. 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Hubungan Antar Variabel 

a. Pengaruh Kurs Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Nilai tukar menjadi indikator ekonomi makro dalam 

perekonomian eksternal, yakni terjadinya kestabilan nilai tukar mata 

uang dalam suatu negara. Jika nilai tukar suatu negara stabil, maka 

pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Jika nilai tukar 

mengalami apresiasi, maka akan semakin mahal harga barang impor 

dalam persepsi mata uang domestik. Hal ini akan berdampak pada 

semakin berkurangnya daya beli importir dalam pemenuhan kebutuhan 

produknya. Sebaliknya, ketika terjadi depresiasi, maka bagi eksportir hal 

tersebut akan dapat mengurangi keuntungan yang diterimanya dari 

produk yang laku di pasar internasional yang pada akhirnya akan 

mengurangi devisa dalam negeri.  

Teori Mundell-Fleming (dalam Mankiw 2003 : 306-307) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara kurs dengan 

pertumbuhan ekonomi, dimana semakin tinggi kurs, maka ekspor neto 

(selisih antara ekspor dan impor) semakin rendah, penurunan ini akan 
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berdampak pada jumlah output yang semakin berkurang dan akan 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. 

b. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

inflasi merupakan tingkat dari harga-harga umum barang dan jasa 

naik, dan mengakibatkan kekuatan membeli (purchasing power) turun. 

Sentral Bank mencoba menghentikan inflasi yang akut dan juga deflasi yang 

parah dalam usahanya untuk menjaga pergerakan harga yang berlebihan 

sekali menuju tingkat minimumnya. Friedman dan Baily (1995:18) inflasi 

adalah terjadinya kenaikan tingkat harga secara keseluruhan. BI 

mendefinisikan  inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan 

terus-menerus dan kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat 

disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan 

kenaikan harga pada barang lainnya. Shostak (2002:1) mengatakan inflasi 

terjadinya lebih disebabkan oleh peningkatan umum di dalam jumlah uang 

beredar (money supply) bukan karena terjadinya kenaikan harga umum 

barang dan jasa di pasar.  

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga barang secara umum dan 

berlangsung secara terus menerus. Yang berakibat pada turunnya daya beli 

masyarakat karena secara riil pendapatannya juga menurun. Jadi jika ada 

kenaikan harga pada suatu barang namun kenaikan itu bersifat sementara 

maka hal tersebut belum bisa di katatakan inflasi (Putong, 2003:254). Inflasi 

memiliki hubungan yang erat terhadap pertumbuhan ekonomi karena jika 

inflasi berlangsung secara terus menerus berdampak negatif terhadap 
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pertumbuhan ekonomi misalkan saja jika tingkat inflasi yang terlalu tinggi 

ketika harga-harga di pasaran melambung naik maka produsen akan sangat 

kesulitan untuk memasarkan produksi mereka sebab dengan harga yang 

tingi maka konsumen akan mengurangi konsumsi mereka bahkan bisa 

mengalihkan konsumsi kepada barang pengganti yang lebih murah hal ini 

akan merugikan produsen dan alur perputaran uang dalam masyarakat akan 

melambat sehingga pendapatan masyarakat akan menurun dan ini menjadi 

indikasi dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori dari 

Iskandar Putong yang mengatakan inflasi dapat berakibat buruk sebab 

kenaikan harga yang terus menerus kemungkinan tidak dapat terjangkau 

oleh masyarakat. Ketika terjadi inflasi masyarakat harus mengeluarkan 

lebih banyak uang untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. 

Sedangkan pada saat itu terjadi siklus yang dimana perusahaan juga 

mengalami kelesuan sehinga berdampak langsung pada menurunnya 

pendapatan perusahaan dan buruh (Putong,2003:263). 

2. Kerangka Pemikiran 

Nilai0tukar menjadi indikator ekonomi makro dalam perekonomian 

eksternal, yakni terjadinya kestabilan nilai0tukar mata uang dalam suatu 

negara. Jika nilai tukar suatu negara stabil, maka pertumbuhan ekonomi akan 

semakin meningkat. Inflasi merpakan proses kenaikan harga0barang secara 

umum dan berlangsung terus menerus. Yang berakibat turunnya daya beli 

masyarakat0karena secara riil pendapatannya menurun. Jadi jika ada kenaikan 

harga pada suatu barang namun kenaikan itu bersifat sementara maka hal 
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tersebut belum bisa di katatakan inflasi (Putong, 2003:254). Maka dari itu 

secara sederhana kerangka pemikiran disajikan sebagai berikut. 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikiran Pertumbuhan Ekonomi 
 

 

 

 

 

 

 

3.  Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang masih lemah 

kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih 

sementara. Hipotesis0merupakan pernyataan peneliti mengenai hubungan 

antara variabel yang mempengaruhi0dengan variabel yang dipengaruhi di 

dalam0penelitian. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin 

benar atau mungkin salah. Maka, dalam penelitian ini dikemukaan hipotesis 

sebagai berikut: Diduga Kurs Nilai Tukar dan Inflasi berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1985-2016. 

KURS NILAI TUKAR 

(X1) 

PERTUMBUHAN 

EKONOMI 

(Y) 

INFLASI 

(X2) 


