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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anis 

Suprapti (2014) tentang “ Analisis Ekspor Komoditas Pertanian Pangan 

Di Jawa Timur“. Tujuan Dari penelitian tersebut adalah untuk 

mengetahui perkembangan ekspor pertanian pangan di Jawa Timur, 

untuk mengetahui komoditas pangan apa yg memiliki kontribusi besar 

terhadap ekspor pertanian pangan di Jawa Timur, dan pengaruh output 

produksi, tingkat inflas, kurs terhadap ekspor pertanian panangan di 

Jawa Timur. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah nilai 

ekspor pangan dipengaruhi oleh output pertanian pangan. Variabel 

output pangan memiliki pengaruh positif terhadap nilai ekspor 

pertanian pangan dengan koefisien 0.697080 yang berarti output 

pertanian pangan naik 1 ton, maka nilai ekspor pertanian pangan akan 

naik sebesar 0.697080 dan jika output pertanian turun 1 persen maka 

nilai ekspor pertanian akan turun. Variabel kurs rupiah terhadap dollar 

mempunyai pengaruh positif terhadap nilai ekspor pertanian pangan, 

hal ini terlihat dari kurs rupiah terhadap dollar naik 1$ maka 

nilaiekspor pertanian pangan akan naik sebesar 0,301709 dan 

sebaliknya. Variabel tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap nilai 

ekspor pertanian , hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% inflasi maka nilai ekspor 

pertanian menurun sebesar -9,7435931 dan sebaliknya. Dan jika dilihat 
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dari R² = 0,716920 berarti 72% besarnya berpengaruh pada variabel 

(X1), kurs rupiah terhadap dollar(X2), tingkat inflasi (X3) terhadap 

nilai ekspor pertanian pangan (Y) yang terjadi dipasar Internasional. 

Sisanya dijelaskan diluar model tercermin pada variabel pengganggu. 

Serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Farid Ustriaji (2016) tentang “Analisis Daya Saing Komoditi Ekspor 

Unggulan Indonesia di Pasar internasional”. Jadi dari hasil penelitian 

tersebut dengan menggambil 10 komoditas unggulan adalah 

sumbangan terbesar dari 10 komodits tersebut adalah komoditi sawit 

sebesar 28% dengan nilai total ekspor tahun 2010-2014 sebesar 

$81.636.136 dan menyumbang kontribusi terendah pada komoditi 

Udang yang hanya mencapai nilai 1% dari nilai total ekspor tahun 

2010-2014 sebesar $1.813.201. dari perhitungan RCA menunjukkan 

bahwa industri sawit, industri hasil hutan, alas kaki, kakao, kopi, karet, 

dan tekstil pada tahun 2010-2014 (RCA>1) artinya ekspor Indonesia 

memiliki daya saing rata-rata dunia. 

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adrian D 

Lubis(2010) tentang “ Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Ekspor Indonesia”. Analisis ini mengunakan metode regresi linier 

berganda, dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel harga 

produk pertanian, kapasitas produksi dan kurs (REER). Dengan 

mengunakan permodelan model linier dinamik dengan melihat sisi 

permintan dan penawaran dari sektor pertanian dan Industri. Sehingga 
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diperoleh hasil : dari sisi pendekatan penawaran variabel harga produk 

pertanian, kapasitas produksi, kur(REER), impor bahan baku penolong 

serta harga bahan bakar minyak. Permodelan dari sisi penawaran 

ditentukan oleh situasi dan kondisi didalam negeri. Dari sisi permintan 

ekspor faktor yang mempengaruhi ekspor disektor pertanian adalah 

harga produk ekspor ; GDP perkapita lag 1 : kurs(REER) serta variabel 

autogressive lag 2. GDP perkapita lag 2 menunjukan bahwa GDP 

perkapita saai ini mempengaruhi permintan untuk satu kuartal yang 

akan datang. 

Sedangkan penelitian menurut Ari Mulianta Ginting(2013) 

tentang “ Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Ekspor Indonesia “ dengan 

menggunakan metode ECM( Error correction Model). Dari penelitian 

tersebut diperoleh hasil yaitu. Pertama ekspor Indonesia secara 

keseluruhan dari berbagai sektor dari tahun 2005-2012 menunjukan 

trend yang positif. Kedua, berdasarkan hasil analisis regresi jangka 

panjang ternyata nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ekspor demikian pula PDB yang memiliki pengaruh positif 

terhadap ekspor. Ketiga, dalam jangka pendek nilai tukar memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan yang mengandung arti bahwa 

konvergensi variabel ekspor menuju keseimbangan terjadi jika terjadi 

shock dalam perekonomian. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Keunggulan Absolut Adam Smith 

Menurut teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, perdagangan 

antara dua negara didasarkan pada keunggulan absolut (absolut 

advantage). Jika sebuah negara lebih efisien dari pada negara lain dalam 

memproduksi komoditas, namun kurang efisien dibandingkan dengan 

negara lain dalam memproduksi komoditinya, maka kedua negara 

tersebut akan memperoleh keuntunggan dengan melakukan spesialisasi 

dalam memproduksi komoditi yang memiliki keunggulan absolut, dan 

menukarnya dengan komoditi lain yang memiliki kerugian absolut. 

Sekarang mari kita perhatikan ilustrasi mengenai keunggulan absolut 

dengan menggunakan tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1 Keunggulan Absolut 

 

 

 

 

 

 

(

 Sumber : Salvatore, 2008: 26) 

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa 1 waktu jam kerja dapat 

menghasilkan enam karung gandum di Amerika Serikat, tetapi di 

Inggris hanya dapat menghasilkan satu karung gandum . disisi lain 

dalam 1 waktu jam kerja di Inggris dapat menghasilkan lima meter kain 

akan tetapi di Amerika serikat hanya mampu memproduksi 4 meter kain. 

 Amerika Serikat Inggris 

Gandum( Karung/ 
Jam Kerja) 

6 1 

Kain( Meter/ Jam 
Kerja 

4 5 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat memiliki 

keunggulan absolut dalam memproduksi gandum sedangkan Inggris 

memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi kain. Jika kedua 

negara melakukan perdagangan maka Amerika melakukan spesialisasi 

produksi gandum dan inggris berspesialisasi dalam produksi kain. 

2. Teori Keunggulan Komparatif David Ricardo 

Menurut David Ricardo meskipun sebuah negara kurang efisien 

dibandingkan dengan ngara lain dalam memproduksi kedua komoditi, 

namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang 

menguntungkan kedua pihak. Negara pertama harus melakukan 

spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditi yang 

memiliki kerugian absolut yang lebih kecil serta mengimpor komoditi 

yang memiliki kerugian absolut lebih besar. Pernyataan hukum tersebut 

dapat dijelaskan dengan melihat tabel dibawah ini: 

Tabel 2.2. Keunggulan Komparatif 

 

 

 

(

S

umber: Salvatore, 2008:28) 

 Amerika Serikat Inggris 

Gandum(Karung/Jam 
Kerja) 

6 1 

Kain (Meter/jam Kerja) 4 2 
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Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Inggris ahnya mampu 

memproduksi 2 meter kain perjam, sehingga dapat dikatakan bahwa 

inggris memiliki kelemahan absolut baik dalam produksi gandum 

maupun kain dibandingkan dengan Amerika serikat. Namun karena 

tenaga kerja Inggris setengah produktif dalam kain, tetapi 6 kali kurang 

produktif dalam produksi gandum dibandingkan Amerika Serikat.Disisi 

lain, Amerika serikat memiliki keunggulan absolut dikedua barang 

dibandingkan dengan Inggris, tetapi keunggulan absolut lebih besar 

digandum (6 : 1) dibandingkan kain (4 : 2), Amerika serikat memiliki 

keunggulan komparatif dalam gandum. Untuk memperkecil keunggulan 

Amerika Serikat lebih besar dalam produksi gandum, sedangkan 

kelemahan absolut Inggris lebih kecil pada kain sehingga keunggulan 

komparatif terletak pada kain. Menurut hukum keunggulan komparatif, 

kedua negara dapat memperoleh manfaat perdagangan jika Amerika 

Serikat mengkhususkan diri dalam produksi gandum dan mengekspor 

sebagian dalam perdagangan untuk mendapat kain dari Inggris, Pada 

saat yang sama Inggris melakukan spesialisasi produksi kain 

( Salvatore,2008 ) 

3. Teori Produksi 

Produksi merupakan kegiatan untuk mengubah input menjadi 

output. Faktor input akan diubah menjadi output. Output merupakan 

barang atau produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah melalui 
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proses produksi. Output yang dihasilkan tergantung pada input yang 

digunakan.( Sugiarto dkk, 2005). 

Teori produksi merupakan analisis mengenai bagaimana 

seharusnya seorang pengusaha atau produsen, dalam mengembangkan 

teknologi tertentu memilih dan mengkombinasikan berbagai macam 

faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah barang barang 

tertentu( Suherman, 2001). Produksi merupakan suatu proses mengubah 

input menjadi output sehinga 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 dilaksanakan dapat 

efisien dan hasil produksi sehinga menghasilkan produksi yang optimal.  

4. Teori Permintaan Dan Penawaran  

a. Teori Permintaan  

Menurut Raharja & Manurung(2008) Permintaan adalah 

keinginan konsumen mebeli suatu barang dalam berbagai tingkat 

harga selama periode tertentu. Selain itu dapat diartikan sebagai 

jumlah yang diminta barang atau jasa dalam suatu pasar serta pada 

tingkat harga tertentu. Hukum permintan menyatakan bahwa 

“ hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang 

tersebut memiliki hubungan berbanding terbalik yaitu ketika harga 

barang tersebut naik maka jumlah barang yang diminta akan 
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menurun dan sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi  permintaan 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : 

1) Harga barang itu sendiri, apabila harga barang yang dijual 

dengan harga semakin murah, sehingga permintan juga akan 

bertambah. 

2) Tingkat pendapatan perkapita masyarakat, hal ini mencerminkan 

daya beli masyarakat. 

3) Selera, dalam suatu permintaan yang berdasarkan pada kebiasan 

suatu masyarakat. 

4) Perkiraan harga dimasa yang akan datang, jika harga barang 

yang ada saat ini akandiperkirakan akan naik, hal yang 

cenderung dilakukan yaitu membeli barang-barang tersebut 

sekarang. 

b. Teori Penawaran 

Menurut Raharja & Manurung(2008) Penawaran adalah 

jumlah barang yang ditawarkan didalam pasar pada berbagai 

tingkat harga selama periode tertentu. hukum penawaran 

menjelaskan bahwa “ jika semakin tingii harga suatu barang, maka 

semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. 

Namun jika harga barang semakin menurun maka semakin sedikit 

jumlah barang yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

penawaran antara lain : 
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1) Harga barang itu sendiri, Jika harga suatu barang naik maka 

produsen akan menambah produksinya. 

2) Harga barang lain, kenaikan pada barang subtitusi akan 

menyebabkan penawaran suatu barang akan bertambah, dan 

begitu pula sebaliknya. 

3) Harga faktor-faktor produksi, kenaikan harga faktor produksi 

dapat menyebabkan produsen mengurangi jumlah produksinya , 

namun masih menggunakan biaya produksi tetap. Hal ini dapat 

menyebabkan laba perusahaan menurun sehingga produsen 

akan pindah ke industri lainya.  

4) Kenaikan biaya produksi, menyebabkan pengurangan hasil 

produksinya, sehinga penawaran akan berkurang.  

5) Teknologi produksi menyebabkan turunnya biaya produksidan 

dapat menciptakan barang-barang baru sehingan menyebabkan 

kenaikan dalam penawaran barang. 

6) Kebijakan pemerintah untuk mengurangi komoditas import, 

sehinga menyebabkan penawaran dan keperluan akan barang 

tersebut akan kebutuhan tersebut terpenuhi. 

5. Pengertian Ekspor  

Ekspor adalah kegiatan penjualan barang dan jasa keuar negeri 

dengan system pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan 

lainnya dan telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. 
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Permmintaan ekspor adaah jumlah barang dan jasa yang diminta untuk 

ekspor suatu Negara kenegara lain(Sukirno, 2010). 

Faktor yang mempengaruhi perkembangan ekspor secara umum 

dapat digolongkan menjadi dua faktor, Yaitu yang berasal dari dalam 

negeri maupun dari luar negeri. Faktor-faktor yang berasal dari luar 

negeri antara lain dapat disebabkan sebagai berikut: 

a. Perkembangan Kurs atau nilai tukar mata uang negara-negara 

importir, 

b. Kondisi Politik negara tujuan Ekspor, 

c. Kebijakan Perdagangan Internasional, salah satunya adalah 

kebijakan proteksi yang dapat menyebabkan Terhambatnya 

perkembangan ekspor 

Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari dalam negeri dapat 

disebabkan sebagai berikut : 

a. Kebijakan Pemerintah 

b. Harga Jual  

c. Pajak Ekspor 

d. Tingkat Bunga 

e. Kebutuhan konsumsi dalam negeri tercukupi 

 



 

 

21 

6. Kurs atau nilai tukar mata uang  

Kurs merupakan perbandingan antara nilai mata uang suatu 

negara terhadap mata uang negara lain. Dimana masing-masing 

melakukan perdagangan dengan menggunakan mata uang 

masing-masing negara dan mengharuskan adanya perbandingan nilai 

suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang dapat disebut dengan 

kurs valuta asing (Salvatore, 2008) 

Besarnya jumlah mata uang tertentu 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 

mata uang terhadap mata uang negara lain. Kondisi ekonomi mengalami 

perubahan , biasanya dikuti perubahan nilai tukar.(Sukirno, 2002). 

Kurs riil (real exchange rate) merupakan harga relatif dari barang 

antara dua negara. Kurs riil dinyatakan dengan dimana kita dapat 

memperdagangkan barang dari suatu negara untuk barang dari negara 

lain. Nilai tukar (exchange rate) adalah harga satu mata uang suatu 

negara terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar nominal(nominal 

exchange rate)adalah harga alternatif dari mata uang dua negara 

(Mankiw, 2006). 

Nilai tukar riil( Real Exchange Rate) memiliki rumus sebagai berikut : 

 p

p
SQ

*
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Dimana Q merupakan nilai tukar riil, sedangkan S merupakan nilai 

tukar nominal, P adalah tingkat harga domestik dan P* merupakan 

harga tingkat luar negeri 

Dalam sistem kurs menggambang, depresiasi atau apresiasi nilai 

mata uang akan mengakibatkan perubahan atas ekspor maupun impor. 

Jika kurs mengalami depresiasi, yaitu nilai mata uang dalam negeri 

mengalami penurunan dan mata uang asing bertambah nilai kursnya 

serta menyebabkan ekspor meningkat dan impor menurun. Jadi kurs 

valuta asing memiliki hubungan searah dengan ekspor dan apabila nilai 

kurs dollar meningkat maka volume ekspor juga meningkat. 

Sedangkan hubungan antara ekspor dengan kurs dollar yaitu 

ketika system kurs mengambang berlaku suatu hubungan yang dimana 

depresiasi atau apresiasi mata uang maka akan mengakibatkan 

perubahan atas ekspor maupun impor. Jika kurs mengalami depresiasi, 

atau mata uang domestik menurun berarti nilai mata uang asing 

bertambah tinggi kursnya( harganya) akibatnya ekspor akan meningkat 

dan impor cenderung menurun. Jadi kurs atau nilai tukar mempunyai 

hubungan yang searah dengan volume ekspor. Apabila nilai kurs dolar 

meningkat, maka volume ekspor juga akan meningkat( sukirno, 1999). 

C. Hubungan Antaravariabel Dependen dan Variabel Independen 

1. Pengaruh Output Pertanian Terhadap Ekspor Sektor Pertanian 

Hubungan antara Output Pertanian dengan Ekspor Sektor 

Pertanian memiliki Hubungan yang Positif artinya jika Produksi 
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Pertanian meningkat maka akan meningkatkan kapaitas ekspor. 

Sehingga akan mempengaruhi jumlah penawaran, pada saat penawaran 

Ekspor Sektor Pertanian meningkat maka harga komoditas Sektor 

pertanian tersebut akan menurun. Apabila harga turun maka permintan 

akan mengalami kenaikan (Salvatore, 1996). 

2. Pengaruh Kurs Tukar Rupiah Terhadap Ekspor Sektor Pertanian 

Hubungan antara Kurs Tukar dengan ekspor Sektor Pertanian 

adalah dalam sisitem kurs mengambang berlaku suatu hubungan dimana 

Apresiasi dan Depresiasi mata uang. Jika Kurs mengalami Depresiasi 

maka nilai mata uang dalam negeri menurun dan nilai mata uang asing 

bertambah tinggi, sehingga menyebabkan ekspor meningkat dan impor  

menurun. jadi Kurs Tukar Rupiah mempunyai hubungan yang searah 

dengan volume ekspor. (Sukirno, 1999). 

D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
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Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa keluar negeri yang 

telah disepakati oleh eksportir dan importir, atau hasil dari produksi sebuah 

komoditas yang dikurangi konsumsi dalam negeri. Apabila konsumsi dalam 

negeri tercukupi maka sisa produksi yang dihasilkan dapat menjual barang 

dan jasa sisa hasil produksi. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi Ekspor 

Sektor Pertanianadalah harga, dimana ketika harga dalam negeri dari 

Komoditas Ekspor mengalami kenaikan maka permintan domestik akan 

berkurang sehinggaOutput yang seharusnya dikonsumsi didalam negeri akan 

diekspor. Sehingga nilai Ekspor akan meningkat. Disisi lainKurs Tukar akan 

berpengaruh terhadap ekspor suatu komoditas, ketika mata uang mengalami 

depresiasi terhadap mata uang negara lain akibatnya komoditas Ekspor negara 

Kita menjadi lebih murah,dan kondisi tersebut berlaku sebaliknnya. 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya. 

Hipotesis bergantung pada hasil- hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang 

ada. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diduga output produksi pertanian berpengaruh terhadap ekspor sektor 

pertanian 

2. Diduga kurs tukar rupiah berpengaruh terhadap nilai ekspor sektor 

pertanian 
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