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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Isabel Cortes-Jimenez (Nottingham University Business School), Manuela 

Pulina (Universita di Sassari), Carme Riera I Prunera and Manuel Artis ( Universitat 

de Barcelona). (2009). Berjudul Tourism and Exports as a Means Of Growth.  

Penelitian ini memperluas penelitian yang ada dengan mempertimbangkan baik 

ekspor dan pariwisata sebagai faktor yang mempengaruhi potensi pertumbuhan 

ekonomi. Sementara perdagangan barang telah terbukti sebagai asarana 

pertumbuhan bagi negara, pariwisata inbound sebagai non-tradisional ekspor, 

jarang diteliti dalam literatur. Menggunakan data untuk Italia dan Spanyol selama 

periode 1954-2000 dan Masing-masing 1964-2000, baik ekspor barang dan 

pariwisata ekspor termasuk dalam model yang sama. Kointegrasi standar dan teknik 

kausalitas Granger diterapkan. Hasil utama mengungkapkan pentingnya ekspor dan 

pariwisata terhadap jangka Panjang tumbuh dengan beberapa kekhasan masing-

masing negara. 

 Wenyu Zang, Nottingham Business School, Nottingham Trent University, 

Burton Street, Nottingham, Ng1 4bu. (2012). Berjudul Exports, Imports And 

Economic Growth In South Korea And Japan: A Tale Of Two Economies. Jurnal 

ini menyelidiki hubungan antara ekspor, impor dan pertumbuhan ekonomi untuk 

Korea Selatan dan Jepang dengan membangun model vektor autoregresi (VAR). 

Kausalitas diperiksa antara PDB riil, ekspor riil, dan impor riil. Beberapa hasil 

utama muncul dari karya empiris. Pertama, tiga variabel terkointegrasi untuk kedua
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negara, menyiratkan bahwa ada kondisi stabil jangka panjang. Kedua, ada bukti 

kausalitas dua arah antara impor dan pertumbuhan ekonomi untuk kedua negara. 

Akhirnya, Jepang tampaknya mengalami pertumbuhan yang dipicu ekspor, 

sementara pertumbuhan PDB di Korea Selatan memiliki efek negatif pada 

pertumbuhan ekspor. Temuan-temuan yang bertolak belakang ini dapat dihasilkan 

dari barang-barang ekspor di Jepang yang menunjukkan aspek-aspek kompetitif 

non-harga yang lebih besar, walaupun keberhasilan mereka gagal memicu 

lingkaran yang baik karena pertumbuhan gagal mengarah pada peningkatan ekspor, 

sementara untuk Korea Selatan, pertumbuhan output mengarah pada penurunan 

pertumbuhan ekspor menunjukkan pasar domestik yang kuat. 

David PT Harcombe, MA Oxford United Kingdom. (1999). Berjudul The 

Economics Impact of Tourism. Penelitian ini menyatakan bahwa pariwisata telah 

dikritik karena berdampak negatif pada banyak destinasi yang dikunjungi 

wisatawan. dianggap ada tiga dampak utama - ekonomi, lingkungan dan sosial 

budaya. Studi ini melihat dampak ekonomi dan menemukan bahwa walaupun ada 

beberapa aspek negatif, sebagian besar konsekuensi ekonomi dari pariwisata 

bermanfaat. manfaat-manfaat ini termasuk efek elastisitas harga dan pendapatan, 

dan juga konsekuensi ekonomi dari pengeluaran pariwisata, termasuk 

pembangkitan devisa.  

Proses ini merangsang ekonomi lokal melalui efek pengganda, yang bisa 

langsung, tidak langsung dan termasuk. artikel ini menggunakan tiga tabel untuk 

menjelaskan pengali dan implikasi kebijakan ditinjau, menggunakan studi Turki 

dan jamaika sebagai titik referensi. Pada saat yang sama, kesulitan yang dihadapi 
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ketika menghitung pengganda dipertimbangkan, dan juga bagaimana pengganda 

dalam situasi deflatory dapat berubah dari positif menjadi negatif. 

Meskipun efek ekonomi dari pariwisata biasanya dianggap lebih besar 

daripada manfaat ekonomi pariwisata, negatifnya bisa jadi signifikan. negatif ini 

terkait dengan peningkatan permintaan barang impor begitu wisatawan mulai 

muncul, pendapatan bocor dari ekonomi, ketergantungan yang berlebihan pada 

pariwisata, dan inflasi nilai tanah. Studi ini menyimpulkan bahwa manfaat ekonomi 

dari pariwisata biasanya lebih besar daripada fitur negatif apa yang mungkin ada. 

Tetapi juga mengakui bahwa situasinya jauh lebih tidak jelas ketika 

mempertimbangkan masalah lingkungan dan sosial budaya yang bertentangan 

dengan masalah ekonomi. 

Adi Widya  Prayogo, Fakultas  Ekonomi Bisnis, Universitas  Airlangga 

(2017) dengan judul Pengaruh Penerimaan Pariwisata Internasional, 

Keterbukaan Perdagangan, Pembentukan Modal Fisik, Dan Indeks Harga 

Konsumen Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Periode 1986-2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

Penerimaan Pariwisata Internasional dan Produk Domestic Bruto di Indonesia 

menggunakan Granger Causality Test. Selain itu, penelitian ini juga berushana 

menyelidiki hubungan jangka Panjang dan pengaruh dari variabel Penerimaan 

Pariwisata Internasional, Keterbukaan Perdagangan, Pembentukan Modal 

Fisik, Dan Indeks Harga Konsumen terhadap Produk Domestic Bruto di 

Indonesia menggunakan Johanson Cointegration Test Dan Vector Error 

Correction Model (VECM). Data yang digunakan adalah data time series secara 
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tahunan dari tahun 1986-2015 yang berasal dari Badan Pusat Statistik, 

International Financial Statistics, World Bank, Bank Indonesia serta 

Kementrian Pariwisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan kausalitas satu arah dari Penerimaan Pariwisata Internasional 

terhadap Produk Domestic Bruto di Indonesia. Selain itu terdapat hubungan 

jangka Panjang antar cariabel independent dan dependen. Berdasarkan hasil 

estimasi VECM, variabel yang terbukti berpengaruh terhadap produk domestic 

bruto secara signifikan adalah Penerimaan Pariwisata Internasional, 

Pembentukan Modal Fisik serta Indeks Harga Konsumen. Sedangkan 

Keterbukan Perdagangan Internasional tidak signifikan. 

Gabriela Grace Ivana, Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. (2016). Berjudul Pengaruh Ekspor, Penerimaan Pariwisata Dan 

Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Lima Negara Asean (Studi Kasus: 

Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Dan Filipina) Periode 1995-2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekspor, penerimaan 

pariwisata, dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara anggota 

ASEAN (Association of South East Asian Nation) yaitu, Indonesia, Malaysia, 

Singapura, Thailand, dan Filipina periode tahun 1995-2014. Dengan 

dilaksanakannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang dilakukan pada tahun 

2015, maka negara-negara ASEAN harus mempersiapkan diri menanggapi 

persaingan antar negara anggota ASEAN untuk mencapai kesejahteraan social 

melalui peningkatan  perekonomian. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan 

produktivitas dalam negeri serta berbagai kebijakan yang sifatnya substansial untuk 
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mendasari adanya perdagangan internasional. Penelitian ini menggunakan analisis 

data panel dengan model regresi yang digunakan adalah Fixed Effectdan metode 

yang digunakan adalah Generalized Least Square.  

Penelitian ini menunjukan hasil bahwa ekspor dan penerimaan pariwisata 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan nilai tukar tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam 

kasus ini, pemerintah dapat membuat kebijakan substansial yang dapat membuat 

produktivitas komoditas ekspor meningkat. Selain itu, pembenahan sektor 

pariwisata sebagai sektor alternatif dapat dilakukan dengan mendorong  emerintah 

daerah untuk melakukan pengembangan pariwisata. Serta menjaga kestabilan nilai 

tukar dengan mengatur instrument kebijakan moneter dengan sebaik-baiknya. 

Ratna Mutia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. 

(2015). Analisis Pengaruh Kurs, Pdb Dan Tingkat Inflasi Terhadap Ekspor 

Indonesia Ke Negara Asean (Studi Pada Negara Malaysia, Singapura, Filipina, 

Dan Thailand). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kurs, PDB 

dan tingkat inflasi terhadap ekspor Indonesia ke Negara ASEAN (Studi pada 

Negara Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand). Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kurs, PDB riil negara tujuan ekspor dan 

tingkat inflasi yang diperoleh dari worldbank tahun 1985-2012. Adapun 

variabel dependen yang digunakan adalah nilai ekspor Indonesia ke negara 

tujuan, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) tahun 1985-2012. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDB riil negara tujuan ekspor 
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dan kurs berpengaruh positif terhadap ekspor Indonesia ke Negara ASEAN ( 

studi pada Negara Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand ). Sedangkan 

tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap ekspor Indonesia ke Negara 

ASEAN ( studi pada Negara Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand ). 

B. Landasan Teori 

1. Teori Perdagangan Internasional 

Dalam ilmu ekonomi, perdagangan merupakan proses pertukaran 

barang antar orang yang dilakukan secara sukarela (Boediono, 2011). 

Dalam perdagangan terdapat produsen dan konsumen, perdagangan 

timbul akbita adanya kebutuhan dari kedua belah pihak. Pada mulanya, 

proses perdagangan hanya dilakukan antar individu, namun lambat launs 

etelah oerkembangan zaman, perdagangan dapat dilakukan antar 

kelompok, bahkan antar negara dan benua. 

Perdagangan internasional merupakan suatu istilah yang dapat 

dikemukakan bagi proses tukar menukar barang atau jasa yang dilakukan 

antar negara. Hal ini timbul karena adanya perbedaan komoditas dan 

keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara. Selain itu 

terbentuknya kerjasama antar negara juga dapat menimbulkan 

peningkatan kerjasama dan terjalinnya hubungan antar kedua belah 

pihak. 

a. Teori Keunggulan Absolut (Absolute Adventage) 

Teori keunggula absolut dikemukkan oleh Adam Smith. 

Teori ini mengemukakan bahwa setiap negara memiliki 
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keunggulan dan kerugian absolute, dimisalkan suatu negara 

memiliki keunggulan absolut pada suatu komoditi di negara lain, 

sedangkan memiliki kerugian absolut pada suatu komoditi 

dinegara lainnya, maka kedua negara ini dapat melakukan 

perdagangan internasional atas pertimbangan masing-masing 

keunggulan dan kerugian absolut atas komoditi yang dimiliki 

(Salvatore, 1997) 

Menurut Salvatore, keunggulan absolute tidaklah 

memntingkan seberapa besar keuntungan antar negara dapat 

memperolehnya, hal yang terpenting adanya spesialisasi yang 

dapat dilakukan setiap negara dalam melakukan produksi dan 

spesialisasi perdagangan (Salvatore, 1997). 

b. Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Adventage) 

Berdasarkan analisi Salvatore, menyatakan bahwa setiap 

negara dapat melakukan keunggulan komparatif, walaupun 

negara tersebut dilihat kurang efisien disbanding negara lain 

dlaam melakukan produksi, transaksi perdagangan dapat tetap 

dilakukan (Salvatore, 1997). Asumsi pada keunggulan komparatif 

adalah negara pertama harus mengetahui komoditi mana yang 

memiliki keunggulan komparatif terbesar, maka dengan begitu 

negara tersebut dapat mengkespornya, sedangkan komoditi yang 

memiliki kerugian komparatif maka negara tersebut dapat 

melakukan impor (Salvatore, 1997). 
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c. Teori Heckscher Ohlin (HO)  

Menurut heckser dan Ohlin, setiap negara dapat 

melakukan transaskis perdagangan internasional, hal ini 

disebabkan karena setiap negara memiliki perbedaan dalam hal 

faktor produksi, sehingga Heckser dan Ohlin mengasumsikan 

bahwa setiap negara pasti akan melakukan transaksi 

perdanganagn internasional guna saling melengkapi. 

 Menurut Boediono (2001) terdapat 3(tiga) faktor utama 

yang menentukan atau mempengaruhi keunggulan komparatif 

suatu negara, yaitu: 

a). Terdapat sarana dan faktor produksi dalam jumlah atau 

macam yang berbeda setiap negara 

b). Terdapat kenyataan bahwa dalam beberapa cabang 

produksi tertentu, sesorang bisa melakukan produksi secara 

efisien apabila skala produksi yang dihasilkan semakin besar. 

c). Masing-masing negara memiliki perbedaan dalam laju 

perkembangan teknologi 

2. Teori Ekspor 

Pada sistem perekonomian terbuka, terdapat dua sektor yang perlu 

ditambahkan, yaitu sektor Ekspor (X) dan sektor Impor (Y). Berdasarkan 

formula pendapatan nasional Y = C+I+G+(X-M) menyatakn bahwa ekspor 

berbanding lurus dengan pendapatan nasional, sehingga dlaam formula ini 

aapabila ekspor rmeningkat maka akan berpotensi untuk meningkatkan 
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pendapatn suatu negara. Pertumbuhan ekspor dapat mendorong 

penghematan dan investasi yang lebih besar yang berpotensi untuk 

mempercepat gross domestic product secara keseluruhan (Todaro, 2000). 

Menurut Curry (2001) ekspor adalah barang dan jasa yang dijual 

kepada negara asing untuk ditukarkan dengan barang lain baik berupa 

produk atau uang. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk 

mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk 

memasukannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya 

membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun 

penerima. Perkembangan ekspor dari suatu negara tidak hanya 

ditentukan oleh faktor-faktor keunggulan komparatif tetapi juga oleh 

faktor-faktor keunggulan kompetitif. Inti daripada paradigma 

keunggulan kompetitif adalah keunggulan suatu negara di dalam 

persaingan global selain ditentukan oleh keunggulan komparatif (teori-

teori klasik dan H-O) yang dimilikinya dan juga karena adanya proteksi 

atau bantuan fasilitas dari pemerintah, juga sangat ditentukan oleh 

keunggulan kompetitifnya. Keunggulan kompetitif tidak hanya dimiliki 

oleh suatu negara, tetapi juga dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di 

negara tersebut secara individu atau kelompok. 17 Perbedaan lainnya 

dengan keunggulan komparatif adalah, bahwa keunggulan kompetitif 

sifatnya lebih dinamis dengan perubahan-perubahan, misalnya teknologi 

dan sumber daya manusia (Tambunan, 2001 ) 

Ekspor suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 
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harga domestik negara tujuan ekspor, harga impor negara tujuan, inflasi, 

pendapatan per kapita penduduk negara tujuan ekspor selera masyarakat 

negara tujuan dan nilai tukar antar negara. Perubahan volume ekspor 

terhadap perubahan nilai tukar, dalam hal ini nilai tukar rill adalah positif 

artinya depresiasi riil membuat produk domestik relatif makin murah 

sehingga merangsang ekspor (Krugman, 2005). 

Jika harga relatif dari barang luar negeri meningkat (REER naik) 

maka masyarakat luar negeri akan mengalihkan pengeluaran mereka 

untuk membeli barang domestik, sehingga akan memberikan efek positif 

terhadap ekspor. Dengan peningkatan nilai tukar riil (terdepresiasi), 

maka harga produk di pasar global akan lebih murah, sehingga dapat 

meningkatkan ekspor. 

Perubahan volume ekspor terhadap perubahan nilai tukar riil 

tidak selalu positif. Hal ini karena nilai ekspor lebih dipengaruhi oleh 

harga pasar internasional. Nilai tukar riil dapat berpengaruh negatif 

terhadap volume ekspor pada jangka pendek. Depresiasi nilai tukar riil 

tidak dapat langsung direspon dengan baik oleh perubahan volume 

ekspor, sehingga membutuhkan waktu penyesuaian untuk mengubah 

permintaan akan ekspor. Selain itu daya saing antar negara juga 

mempengaruhi besarnya perubahan volume ekspor. 

Berdasarkan analisis Mankiw (2006), terdapat bebrapa faktor 

yang dapat mempengaruhi ekspor maupun impor suatu negara, hal 

tersebut diantara lain adalah ;  
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a. Adanya perbedaan selera konsumen, baik dalam negri maupun 

luar negeri. 

b. Perbedaan harga barang didalam dan diluar ngeri 

c. Kurs yang dibutuhkan bagi siapapaun yang ingin bertransaksi 

internasional, sehingga menentukan jumlah mata uang domestic 

yang dibtuhkan untuk memebeli mata uang asing. 

d. Biaya kirim barang antar negara yang bersangkutan 

e. Adanya kebijakan tiap negara atas perdangangan internasional 

f. Perbedan pendapatan konsumen baik diluar maupun dlaam negeri.. 

 

4. Penerimaan Pariwisata Internasional 

 Penerimaan pariwisata internasional adalah pengeluaran oleh 

pengunjung internasional yang masuk, termasuk pembayaran kepada 

maskapai nasional untuk transportasi internasional (UNWTO, 2017). 

Tanda terima ini termasuk pembayaran di muka lainnya yang dibuat untuk 

barang atau jasa yang diterima di negara tujuan. Mereka juga mungkin 

termasuk tanda terima dari pengunjung hari yang sama, kecuali ketika ini 

cukup penting untuk membenarkan klasifikasi terpisah. Untuk beberapa 

negara mereka tidak menyertakan tanda terima untuk barang-barang 

transportasi penumpang (United Nations, World Tourism Organization, 

2018) 

 Pariwisata secara resmi diakui sebagai kegiatan yang dapat diukur 

secara langsung, memungkinkan analisis yang lebih akurat dan kebijakan 
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yang lebih efektif. Padahal sebelumnya sektor ini sangat bergantung pada 

perkiraan dari bidang pengukuran terkait (misalnya statistik neraca 

pembayaran), pariwisata saat ini memiliki berbagai instrumen untuk 

melacak kegiatan produktif dan kegiatan konsumen yang mendorong 

mereka: pengunjung (baik wisatawan maupun wisatawan) . Penerimaan 

pariwisata internasional mmeiliki dampak yang besar terhadap 

pertumbuhan ekonom. Rata-rata, negara yang berspesialisasi dalam 

pariwisata menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat daripada yang lain. 

Spesialisasi pariwisata didefinisikan sebagai proporsi penerimaan 

pariwisata dalam ekspor (Sequeira, Nunes 2008) 

Semakin banyak negara telah membuka diri dan berinvestasi dalam 

pengembangan pariwisata, menjadikan pariwisata sebagai pendorong 

utama kemajuan sosio-ekonomi melalui pendapatan ekspor, penciptaan 

lapangan kerja, perusahaan, dan pembangunan infrastruktur (Wahab, 

2003). 

 Sebagai layanan yang diperdagangkan secara internasional, 

pariwisata inbound telah menjadi salah satu kategori perdagangan utama 

dunia. Bagi banyak negara berkembang, ini adalah salah satu sumber 

utama pendapatan devisa dan komponen utama ekspor, menciptakan 

lapangan kerja dan peluang pengembangan yang sangat dibutuhkan 

 Pariwisata dapat bersifat domestik atau internasional. Data mengacu 

pada pariwisata internasional, di mana negara tempat tinggal pelancong 

berbeda dari negara yang dikunjungi. Pariwisata internasional terdiri dari 
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pariwisata masuk (kedatangan) dan keluar (keberangkatan). Data tersebut 

berasal dari organisasi pariwisata dunia (WTO), sebuah badan PBB. Data 

pada wisatawan yang masuk dan keluar mengacu pada jumlah kedatangan 

dan keberangkatan, bukan jumlah orang yang bepergian. Jadi seseorang 

yang membuat beberapa perjalanan ke suatu negara selama periode tertentu 

dihitung setiap kali sebagai kedatangan baru.  

Data pada wisata masuk menunjukkan kedatangan wisatawan bukan 

penduduk (pengunjung semalam) di perbatasan nasional. Ketika data turis 

internasional tidak tersedia atau tidak lengkap, data menunjukkan 

kedatangan pengunjung internasional, yang termasuk turis, pengunjung 

pada hari yang sama, penumpang kapal pesiar, dan anggota awak. Sumber 

dan metode pengumpulan untuk kedatangan berbeda di setiap negara. 

 Terdapat banyak definisi yang dapat menjelaskan apa arti dari 

pariswista, berdasarkan World Tourism Organization (WTO) sebagai 

organisasi dunia terbesar yang berkaitan dengan pariwisata, menjelaskan 

bahwa Penerimssn Pariwisata Internasional memiliki arti dimana pariwisata 

merupakan segala aktivitas setiap orang yang melakukan perjalanan untuk 

dan tinggal diluar dari kebiasaan lingkungannya, dimana aktivitas terasebut 

terhitung tidak lebih dai satu tahun berturut-turut guna melakukan bisnis, 

kesenangan maupun keperluan lain yang dilakukan. 

 Berdasarkan International Union of Official Travel Organization 

atau IUTO, menjelaskan bahwa wisatawan meupakan pengunjung 
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sementara yang tinggal kurang dari 24 jam di negara atau daerah yang 

dikunjungoi. Dengan tujuan perjalanan dan maksud sebagai berikut : 

a. Leisure atau pesir, dikategorikan untuk wisatawan dengan maksud 

kunjungan berlibur, kesehatan, Pendidikan, kegiatan keagamaan dan 

olahraga 

b. Bussiness atau keperluan dagang, dikategorikan sebagai wisatawan 

dengan tujuan kunjungan keluarga, misi, konferensi dimana konteks 

hubungan dagang disini adalah melakukan upaya guna menjalin kontrak 

dagang dan bukan menjalin hubungan guna mendapatkan honor atau gaji 

sesuai kesepakatan. 

 Dari penjelasan diatas, dpat disimpulkan bahwa sesungguhnya, 

pariwisata meurpakan salah satu komoditi yang tergolong komoditi ekspor 

di bidang jasa yang dimiliki oleh setiap negara. Namun, keunikan yang 

dimiliki dimana para wisatawan (sebagai konsumen) harus mengunjungi 

negara yang bersangkutan sebagai penyedia komoditi dan saat mereka 

kembali ke negara asal mereka, mereka tidak dapat membawa komoditi 

tersebut. Sehingga, pariwisata merupakan suatu komoditi yang dapat 

memberikan bagian penting bagi perekonomian dan peningkatan branding 

wisata suatu negara. 

5. Gross Domestic Product 

Terdapat suatu indikator yang umum digunakan untuk menilai 

perekonomian suatu negara, bagaimana baik atau buruk keadaan 

perekonomian suatu negara. Indikator tersebut juga dapat digunakan 
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sebagai penggambaran atas akumulasi pendapatan yang diperoleh setiap 

orang yang ada dalam negara tersebut. Indikator yang sesuai guna 

melakukan penggambaran tersebut adalah Gross Domestic Bruto 

(Mankiw,2006) atau yang biasa disebut PDB (Produk Domestik bruto).  

Sejauh ini, GDP atau PDB merupakan indikator yang sering 

digunakan bagi para peneliti dalam menjadi tolak ukur kinerja suatu 

perekonomian serta dengan adanya PDB dapat memberikan gambaran 

pendapatn nasional atas pengeluaran dan penerimaan transaksi barang dan 

jasa (Mankiw, 2006).   

Indikator statistic perekonomian yang dianggap sebagai indikator 

tunggal terbaik mengenai kesejahteraan msyarakat adalah Gross domestic 

product. Hal ini disebabkan karena formulasi GDP mengukur dua hal 

penting secara bersamaan, yaitu total pendapatn semua orang dalam 

perekonomian dan pengeluaran atas transaksi barang dan jasa yang sedang 

berlangsung di suatu negara. Alasan yang mendasari bahwa GDP dapat 

dijadikan tolak ukur utama gross domestic product karena secara umum 

pendapatn suatu negara setara dengan jumlah pengeluatran yang dilakukan 

(Mankiw, 2006). 

Terdapat beberapa faktor yang tidak dicantumkan dalam formulasi 

perolehan GDP suatu negara, yaitu nilai dari semua kegiatan yang terjadi 

diluar transaksi pasar, kualitas lingkungan transaksi serta distribusi 

pendapatn setiap warga. Oleh karena itu, PDB perkapita merupakan total 

GDP yang dibagi dengan jumlah penduduk disuatu negara merupakan 
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indikator yang baik guna mengetahui standar hidup rata-rata warga disuatu 

negara (Mankiw, 2006). Produk Domestik Bruto merupakan jumlah yang 

diperoleh dari nilai transaksi barang dan jasa dalam suatu periode tertentu 

yang diproduksi menggunakan faktor produksi warga negara yang 

bersangkutan. (Sukirno,2006). Dengan demikian, PDB merupakan 

akumulasi dari pendapatan WNI yang ada di dalam negeri dan pendapatan 

dari WNA yang ada di dalam negeri, namun pendapatan WNi di luar negeri 

tidak diikutsertakan dalam akumulasi PDB (Sagir, 2009) 

C. Kerangka Pemikiran 

 Gross domestic product merupakan indikator penting dalam menganalisa 

pembangunan ekonomi suatu negara, keduanya saling berkaitan dan menunjang 

satu sama lain. Perkembangan teori ekonomi, khususnya pembangunan ekonomi 

suatu negara atau biasa disebut dengan development state theory memiliki fase yang 

panjang dalam sejarahnya. Salah satu kawasan yang mengalami perkembangan 

pesat adalah kawasan Asia Timur, pada era perkembangan perang dunia kedua saat 

banyak negara dipengaruhi oleh pemikiran neoklasik. Menurut Robbert Sollow 

neoklasik merupakan masa perekonomian dimana pembentukan harga, produksi, 

dan distribusi pendapatan mealui mekanisme permintaan dan penawaran pasar. 

 Namun, hal ini menjadikan negara kawasan Asia makin terpuruk karena 

ketidak mempuan mereka dalam menguatkan sektor mikro dan berhadapan dengan 

kejayaan negara-negara yang unggul dalam pasar dan persaingan dagang dunia 

seperti negara kawasan Amerika dan Eropa. Teori developmental state atau 

pembangunan negara yang diimplementasikan di kawasan Asia Timur memiliki 
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dasar teori yang bertolak belakang dengan implementasi neoklasik yang 

mengepankan mekanisme permintaan dan penawaran. Dalam teori ini, peran 

pemerintah dalam perekonomian berperan kuat dalam mengatur kebijakan dan 

investasi perekonomian suatu negara namun tidak mengesampingkan peranan 

permintaan dan penawaran dalam pasar.  

 Implementasi ini telah terbukti dengan majunya negara kawasan Asia 

Timur, seperti halnya China, Jepang dan Korea Selatan. Dalam buku berjudul 

Ministry of International Trade and Industry (MITI) and the Japanese Miracle yang 

ditulis oleh  Chalmers Johnson menjelaskan bahwa negara berkembang sebagai 

negara yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan mengambil langkah-

langkah kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jhonson  

berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Jepang banyak berkaitan dengan 

inovasi dan intervensi yang progressive kedepan oleh pemerintahannya. Sehingga 

pasca berlangsungnya Perang Dunia II, khususnya negara kawasan Asia Timur bisa 

meningkatkan sektor ekonomi dnegan terbuktinya perkembangan ketiga negara 

tersebut yang cukup pesat. 

 Pada penelitian ini, sampel berupa data tahun 1997 hingga 2016. Dalam 

meneliti pengaruh ekspor dan penerimaan pariwisata ainternasional terhdap gross 

domestic product China, jepanmg dan Korea Selatan.  Nilai ekspor dan penerimaan 

pariwsiata internasional merupakan variabel bebas, sednagkan GDP sebagai acuan 

gross domestic product merupakan variabel terikat. Adapun kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chalmers_Johnson
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  Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau kesimpulan yang dapat 

ditarik guna membahas permasalahan yang telah diajukan dalam suatu penelitian 

namun masih harus dikaji kembali secara empiris. Maka, hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian dan analisis ini adalah “Diduga ekspor, penerimaan pariwisata 

internasional berpengaruh terhdapa gross domestic product China, Jepang dan 

Korea Selatan.

Ekspor (X1) 

Penerimaan 
Pariwisata 

Internasional (X2) 

GDP (Y1) 



 

 

 
 

 


