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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat hubungan antara Inflasi, 

Nila Tukar dan PDB terhadap Ekspor di Indonesia. Menurut Mahendra (2015), 

Negara yang memasok komoditas tertentu dengan negara lain yang membutuhkan 

cenderung akan melakukan kegiatan ekspor. Ekspor dapat memberikan banyak 

manfaat dan merupakan sumber penting bagi negara-negara yang sedang 

berkembang seperti Indonesia untuk melakukan pembangunan. Ekspor merupakan 

sumber pemasukan bagi Indonesia untuk menambah devisa negara. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi, inflasi, kurs dol.lar Amer.ika 

Ser.ikat dan suku bunga kredit secara serempak maupun parsial terhadap ekspor 

Indonesia tahun 1992-2012. Serta untuk mengetahui variabel bebas yang 

berpengaruh dom.inan terhadap ekspor Indonesia tahun 1992-2012. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 

berganda. Hasil analisis data menun.jukkan bahwa secara serempak investasi, 

inflasi, kurs dollar Amerika Serikat dan suku bunga kredit berpengaruh terhadap 

ekspor Indonesia tahun 1992-2012. Secara parsial, kurs dollar Amerika Serikat 

dan suku bunga kredit berpen.garuh sig.nifikan ter.hadap ekspor Indonesia tahun 

1992-2012, sedangkan investasi dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ekspor Indonesia tahun 1992-2012. Selanjutnya, variabel kurs dollar Amerika 

Serikat merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap ekspor Indonesia 

tahun 1992-2012. 
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Mutia (2015) 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. Penelitian ini menggunakan data panel dengan 

Fixed Effect Model Least Square Dummy Variabel (FEM LSDV) diestimasi 

dengan program E-Views. Nilai R
2
 = 0.916818 berarti bahwa hubungan antara 

variabel dependen dan independen dapat dijelaskan sebesar 91,6818 persen di 

dalam model estimasi dan sisanya sebesar 8,382 persen dijelaskan diluar model 

estimasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDB riil negara tujuan ekspor 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 ). 

Menurut Dewi (2018) Penelitian ini berjudul Analisis Ekspor Batubara 

Indonesia, dilatarbelakangi karena batubara merupakan komoditi unggulan yang 

bernilai ekonomis di Indonesia, dan juga menjadi salah satu komoditi ekspor 

utama Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui variabel harga barubara, 

Gross Domestic Product (GDP) total negara tujuan ekspor batubara dan nilai tukar 
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apakah berpengaruh terhadap volume ekspor batubara. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari web resmi Badan 

Pusat Statistik dan web resmi World Bank. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode regresi data panel. Data yang digunakan yaitu cross 

section meliputi 4 negara tujuan ekspor batubara (Coal) Indonesia dari beberapa 

negara tujuan ekspor lainnya, dan data time series dari tahun 2010-2015. Hasil uji 

regresi data panel diduga menunjukkan bahwa model yang terpilih paling tepat 

yaitu common effect models, dimana dalam model ini harga batubara, nilai tukar 

dan GDP total negara tujuan batubara signifikan dan berpengaruh positif terhadap 

ekspor batubara. 

Fani (2016) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh inflasi dan nilai tukar 

secara simultan dan parsial terhadap ekspor Indonesia komoditi tekstil dan 

elektronika ke Korea Selatan sebelum dan setelah pemberlakuan ASEAN Korea 

Free Trade Agreement (AKFTA) tahun 2011. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah keseluruhan data time series dari inflasi, nilai tukar, dan 

ekspor Indonesia komoditi tekstil dan elektronika ke Korea Selatan. Sebanyak 36 

data periode Januari 2009-Desember 2011 dan Januari 2012-Desember 2014 

dijadikan sampel penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar 

berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap ekspor Indonesia 

komoditi elektronika ke Korea Selatan sebelum AKFTA tahun 2011 namun 

sisanya tidak berpengaruh secara signifikan. 
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Alesina (2002) dalam studinya yang berjudul The World Income Distribution, 

menyatakan bahwa pendapatan asing mempengaruhi peningkatan ekspor. Tingkat 

pendapatan dapat mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap barang, sehingga 

konsumsi tersebut akan berdampak baik pada ekspor dan perdagangan 

internasional mengarah pada distribusi pendapatan yang stabil.  

Keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sama-sama mengamati ekspor dengan menggunakan inflasi, nilai tukar, dan 

foreign income. Namun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang terletak pada alat analisis, jenis data dan objek periode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu 30 tahun dari tahun 1987-2017. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Perdagangan Internasional 

Perdagangan antar negara lebih dikenal dengan perdagangan internasional. 

Perdagangan internasional ini timbul karena terdapatnya komoditas yang 

sama sekali tidak dapat diproduksi suatu negara akibat keterbatasan 

sumberdaya keadaan alam ataupun iklim dan dianggap sebagai suatu akibat 

dari adanya interaksi antara permintaan dan penawaran yang bersaing. Dua 

hal penting yang menjadi pertimbangan terjadinya perdagangan internasional 

adalah spesialisasi produksi dan informasi akan kebutuhan barang yang 

diperdagangkan. Spesialisasi terjadi karena keadaan yang alamiah yakni 

tumbuhnya atau adanya bahan yang alamiah yang ketersediaanya berbeda–

beda antar masing–masing negara di dunia. Sedangkan ketersediaan informasi 

yang berkaitan erat dengan tingkat daya pikir dan sumber daya manusia. 
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Karena informasi sangat diperlukan untuk mengetahui apa yang diperlukan 

masyarakat Mutia (2015). 

Teori Perdagangan Internasional : 

a. Teori Keunggulan Absolut (Absolute Advantage)  

Menurut Adam Smith, perdagangan antara dua negara didasarkan pada 

keunggulan absolut (absolute adventage). Misal 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 absolute 

Salvatore (1997). 

b. Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage) Menurut hukum 

keunggulan komparatif, meskipun sebuah negara kurang efisien dibanding 

negara lain dalam memproduksi kedua komoditi, namun masih tetap terdapat 

dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak 

Salvatore (1997). Negara pertama harus melakukan spesialisasi dalam 

memproduksi dan mengekspor komoditi yang memiliki kerugian absolut 

lebih kecil, dan mengimpor komoditi yang memiliki kerugian absolut yang 

lebih besar. Ini merupakan komoditi dengan keunggulan komparatif. 
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c. Teori Heckscher Ohlin (HO) 

Teori Heckscher Ohlin (HO) menjelaskan bahwa suatu negara akan 

melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut 

memiliki keunggulan komparatif. Menurut Boediono (2001) terdapat 3(tiga) 

faktor utama yang menentukan atau mempengaruhi keunggulan komparatif 

suatu negara, yaitu: 

- Tersedianya sarana produksi atau faktor produksi dalam macam atau 

jumlah yang berbeda antara negara satu dengan yang lain.  

- Adanya kenyataan bahwa dalam cabang–cabang produksi tertentu orang 

bisa memproduksikan secara lebih efisien (lebih murah) apabila skala 

produksi semakin besar. 

- Adanya perbedaan dalam corak dan laju kemajuan teknologi. 

2. Ekspor  

Menurut Todaro, kegiatan perdagangan internasional yang memberikan 

rangsangan guna membutuhkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan 

tumbuhnya industri-industri pabrik besar, bersamaan dengan struktur politik 

yang stabil dan lembaga sosial yang fleksibel. Berdasarkan uraian di atas, 

terlihat bahwa ekspor mencerminkan aktivitas perdagangan antarbangsa yang 

dapat memberikan dorongan dalam pertumbuhan perdagangan internasional, 

sehingga suatu negara-negara yang sedang berkembang kemungkinan untuk 

mencapai kemajuan perekonomian setaraf dengan negara-negara yang lebih 

maju. 
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Ekspor adalah pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan-

perusahaan di dalam negeri. Faktor terpenting yang menentukan ekspor 

adalah kemampuan dari Negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang 

yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. (Sukirno, 2008: 205). Ekspor 

akan secara langsung mempengaruhi pendapatan nasional. Akan tetapi, 

hubungan yang sebaliknya tidak selalu berlaku, yaitu kenaikan pendapatan 

nasional belum tentu menaikkan ekspor oleh karena itu pendapatan nasional 

dapat mengalami kenaikan sebagai akibat dari kenaikan pengeluaran rumah 

tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah dan penggantian 

barang impor dengan barang buatan dalam negeri. (Sukirno, 2008:206). 

Gambar 2.1 Kurva Pasar Domestik 

Kurva Pasar Domestik 
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3. Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus 

menerus. Jika inflasi meningkat maka harga barang di dalam negeri terus 

mengalami kenaikan. Naiknya inflasi menyebabkan biaya produksi barang 

ekpor akan semakin tinggi. Hal ini tentunya akan menyebabkan eksportir 

tidak mampu berproduksi maksimal sehingga menyebabkan ekpor menjadi 
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turun karena untuk memproduksi barang  komoditi ekspor diperlukan biaya 

yang tinggi. Jadi terdapat hubungan yang negatif antara inflasi dan ekspor. 

Didalam teori kuantitas dijelaskan bahwa sumber utama inflasi adalah karena 

adanya kelebihan permintaan (demand) sehingga uang yang beredar di 

masyarakat bertambah banyak. Teori kuantitas membedakan penyebab inflasi 

menjadi dua, yaitu:  

a. Demand Pull Inflation, terjadi apabila perusahaan tidak mampu dengan cepat 

melayani permintaan masyarakat dalam pasaran dan biasanya terjadi pada 

saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan 

pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat. 

b. Cost Push Inflation. masalah kenaikan harga-harga dalam perekonomian 

yang diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi dan biasanya terjadi ketika 

perekonomian mengalami kekurangan tenaga kerja. Kenaikan. Harga atau 

inflasi tersebut menyebabkan barang-barang negara itu tidak dapat bersaing 

di pasaran internasional sehingga ekspor akan menurun. 

 Kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Deflasi adalah suatu keadaan dimana 

jumlah barang yang beredar melebihi jumlah uang yang beredar sehingga 

harga barang-barang menjadi turun, dan nilai uang menjadi naik. Indikator 

yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga 

konsumen dengan perhitungan setiap bulan, setiap tiga bulan, ataupun setiap 

satu tahun Kartikaningtyas 2014.  
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Tingkat inflasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

     
           

      
      

Dimana:  

INFn : Inflasi atau deflasi pada waktu tertentu (n)  

IHKn : Indeks Harga Konsumen pada waktu tertentu (n)  

IHKn-1 : Indeks Harga Konsumen pada waktu tertentu (n-1) 

4. Nilai Tukar 

Indonesia menggunakan sistem nilai tukar mengambang. Sistem nilai tukar 

mengambang membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah dalam 

pelaksanaannya, sehingga nilai tukar tidak ditentukan secara bebas sepenuhnya 

berdasarkan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar.  

Sistem kurs mengambang berlaku suatu hubungan dimana depresiasi atau 

apresiasi nilai mata uang akan mengakibatkan perubahan keatas ekspor 

maupun impor. Jika kurs mengalami depresiasi, yaitu nilai mata uang dalam 

negeri menurun dan berarti nilai mata uang asing bertambah tinggi kursnya 

(harganya) akan menyebabkan ekspor meningkat dan impor cenderung 

menurun. Jadi kurs valuta asing mempunyai hubungan yang searah dengan 

volume ekspor. Apabila nilai kurs dollar meningkat, maka volume ekspor juga 

akan meningkat (Sukirno,1999). Ada 3 jenis nilai tukar, yaitu: 

1. Sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate). Sistem nilai tukar dimana 

pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara (Bank Sentral) 

menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain yang ditetapkan 

pada tingkat tertentu tanpa melihat aktivitas penawaran dan permintaan di 
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pasar uang.  

2. Sistem nilai tukar mengambang terkendali (managed floating exchange 

rate) Sistem nilai tukar mata uang dimana penetapannya tidak sepenuhnya 

terjadi dari aktivitas pasar valuta. Dalam pasar ini masih ada campur 

tangan pemerintah melalu alat ekonomi moneter dan fiskal yang ada. Jadi 

dalam pasar valuta asing ini tidak murni berasal dari penawaran dan 

permintaan uang.  

3. Sistem nilai tukar mengambang (free floatingexchange rate) 

Sistem nilai tukar ini menyerahkan seluruhnya kepada mekanisme pasar untuk 

mencapai kondisi equilibrium yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal. 

Jadi dalam sistem tukar ini tidak ada campur tangan pemerintah. 

 

4. Teori Paritas Daya Beli (PPP) 

PPP rnenyatakan bahwa semua tingkat harga dari seluruh negara sama 

besarnya bila diukur dalam satuan mata uang yang sama. Penjelasan teori 

PPP ini erat kaitannya dengan hukum satu harga (Law of One Price), yang 

menyatakan bahwa dalam pasar kompetitif yang bebas dari biaya transportasi 

dan hambatan-hambatan resmi perdagangan (misalnya tarif), barang-barang 

yang identik (sama jenisnya) pasti dijual di berbagai negara dengan harga 

yang sama (apabila harganya dinyatakan dalam satuan mata uang yang 

sama). Hukum satu harga dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

                    
   

Diumpamakan Pi Rp adalah harga rupiah barang i, bila dijual di Indonesia, dan Pi $ 

adalah harga dolar barang yang sama bila dijual di Amerika Serikat. Berdasarkan 
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rurnus di atas maka kurs Rp/$ merupakan hasil harga mata uang Indonesia dan uang 

Amerika atas barang i adalah:  

         
    

  

- Paritas Daya Beli Absolut 

Teori paritas daya beli versi absolut pada dasarnya adalah perbandingan 

nilai satu mata uang terhadap mata uang lain yang ditentukan oleh tingkat 

harga pada masing- masing negara. Paritas daya beli absolut memiliki 

asumsi bahwa tanpa adanya hambatan internasional, harga dari sejumlah 

produk yang sama pada dua negara yang berbeda seharusnya setara jika 

diukur dalam mata uang yang sama. Biaya transportasi, bea masuk dan 

kuota perdagangan menyebabkan bentuk absolut dari paritas daya beli ini 

tidak akan terjadi. Paritas daya beli bentuk absolut ini menunjukan nilai 

tukar yang dihitung dari perbandingan tingkat harga domestik dengan 

tingkat harga di luar negeri Kartikaningtyas 2014. Hubungan ekuilibrium 

yang diterapkan dalam paritas daya beli versi absolut mengasumsikan 

komoditas sempurna antara dua negara yang ditunjukkan oleh persamaan 

berikut: 

  
 

  
 

Dimana :  S = Nilai tukar  

P = tingkat harga domestik  

P * = tingkat harga asing 
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- Paritas Daya Beli Relatif 

Paritas daya beli bentuk relatif mempertimbangkan bahwa dengan adanya 

ketidaksempurnaan pasar, seperti adanya bea masuk, biaya transportasi, 

dan kuota yang berbeda di berbagai negara, harga sejumlah produk pada 

negara yang berbeda tidak selalu sama jika diukur dalam mata uang yang 

sama. Berikut ini adalah rumus paritas daya beli versi relatif : 

  
   

    
   

Dimana: S = Nilai tukar  

 = tingkat inflasi domestik  

 * = tingkat inflasi asing 

5. Gross Domestic Product (GDP) 

Dalam perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang 

digunakan untuk menilai apakah perekonomian berlangsung dengan baik atau 

buruk. Indikator dalam menilai perekonomian tersebut harus dapat digunakan 

untuk mengetahui total pendapatan yang diperoleh semua orang dalam 

perekonomian. Indikator yang pas dan sesuai dalam melakukan pengukuran 

tersebut adalah Gross Domestic Product (GDP). Produk Domestik Bruto 

(PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) sering dianggap sebagai ukuran 

terbaik dari kinerja perekonomian dan PDB menyatakan pendapatan total dan 

pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa (Mankiw, 2006). 

Pengertian dari GDP adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir 

(final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Namun, 

dalam GDP terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari  
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semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi 

pendapatan. Oleh sebab itu, GDP per kapita yang merupakan besarnya GDP 

apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu negara merupakan 

alat yang lebih baik yang dapat memberitahukan kita apa yang terjadi pada 

rata – rata penduduk, standar hidup dari warga negaranya (Mankiw, 2006). 

C. Hubungan Antar Variabel 

Hubungan antara variable independen dengan variable dependen Hubungan 

antara variable independen dengan variable dependen menjelaskan tentang adanya 

keterkaitan antara variable independen dengan variable dependen. 

c. Hubungan Antara Tingkat Inflasi Terhadap Ekspor  

Tingkat inflasi yang tinggi akan membawa permasalahan bagi perkeonomian 

dalam negeri dan juga dalam hubungannya dengan perdagangan dengan 

negara asing. Hubungan perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara 

meliputi ekspor, impor dan seberapa jauh ketergantungan sebuah negara 

terhadap ekspor dan impornya. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan 

kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan, investasi produktif akan 

berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Kenaikan harga 

menyebabkan barang-barang negara itu tidak dapat bersaing di pasaran 

internasional sehingga ekspor akan menurun (Sadono sukirno, 2006). 

Sebalikanya harga – harga produksi dalan negeri yang semakin tinggi sebagai 

akibat inflasi menyebabkan barang-barang impor menjadi relatif lebih murah 

sehingga nilai impor meningkat. Ekspor yang menurun dan diikuti dengan 

impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata
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uang asing dan kedudukan neraca pembayaran akan memburuk (Sadono 

sukirno, 2006). 

d. Hubungan Antara Nilai Tukar Terhadap Ekspor  

Nilai tukar atau kurs didefinisikan sebagai harga mata uang domestik 

(Salvatore,1997). Perubahan pada nilai ekspor dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain pendapatan nasional negara tujuan ekspor, dan kurs. 

Penentuan kurs valuta asing menjadi pertimbangan penting bagi negara yang 

terlibat dalam perdagangan internasional karena kurs valuta asing 

berpengaruh besar terhadap biaya dan manfaat dalam perdagangan 

internasional atau ekspor dan impor. Menurut Boediono (2001), apabila nilai 

rupiah terdepresiasi terhadap mata uang asing maka akan berdampak pada 

nilai ekspor yang naik sedangkan nilai impornya akan turun (apabila 

penawaran ekspor dan permintaan impor cukup elastis). Jika kurs 

terdepresiasi pasar dalam negeri terlihat menarik dipasaran internasional, 

harga barang dalam negeri cenderung terlihat lebih murah sehingga nilai 

ekspor mengalami peningkatan. Ketika suatu negara mengekspor produk, 

mungkin mengetahui bahwa mata uang lemah akan untuk keuntungan 

perusahaan. Menjual barang pada pasar internasional akan bersih lebih 

banyak uang dalam hal mata uang lokal karena fakta bahwa mata uang lokal 

lebih lemah dari yang asing. Hal ini juga bekerja untuk individu. Misalnya, 

jika mata uang seorang pengusaha dijual seharga 100 dolar yang sebagai 

lawan 50 sebelumnya untuk satu dolar, ini berarti bahwa ia dapat menjual 

barang untuk jumlah dolar yang biasa dan menghasilkan uang dua kali lebih 
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banyak dalam hal mata uang lokal berdasarkan perubahan nilai tukar. 

Masalahnya adalah bahwa ketika pengusaha mencoba untuk mengimpor 

produk dia akan menghabiskan dua kali lebih banyak untuk membeli mata 

uang asing yang lebih kuat untuk memfasilitasi perdagangan. Ini berarti 

bahwa ada ketidakseimbangan antara kedua negara di mana negara dengan 

mata uang kuat memiliki keuntungan moneter. Ketidakseimbangan ini 

disebabkan variasi yang tidak proporsional dalam nilai tukar dari mata uang 

kedua negara. Faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi daya saing suatu 

negara dalam perdagangan internasional. Beberapa negara sengaja 

mendevaluasi mata uang mereka sehingga dapat meningkatkan manfaat dari 

perdagangan dengan negaranegara yang memiliki mata uang kuat. Dalam 

jangka panjang, devaluasi meningkatkan nilai ekspor dengan membuat 

mereka lebih murah sementara dan membuat impor lebih mahal. 

e. Hubungan Antara World Income Terhadap Ekspor  

Pada umumnya perbandingan kondisi antar negara dapat dilihat dari 

pendapatan nasionalnya sebagai gambaran. Dalam menentukan apakah suatu 

negara berada dalam kelompok negara maju atau berkembang, maka Bank 

Dunia melakukannya melalui pengelompokan besarnya pendapatan suatu 

negara sama dengan total pengeluaran atas barang dan jasa dalam 

perekonomian Todaro & Smith (2006). Ekspor dapat terjadi dikarenakan 

pendapatan suatu Negara  meningkat sehingga kemampuan penduduk untuk 

mengkonsumsi dan membeli barang-barangpun meningkat Sadono Sukirno 
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(2006), sehingga jika terjadi kenaikan pada World Income (pendapatan dunia) 

maka akan berdampak pada meningkatnya Ekspor Indonesia. 

D. Kerangka Pemikiran 

Tingkat inflasi yang tinggi akan membawa permasalahan bagi 

perkeonomian dalam negeri dan juga dalam hubungannya dengan perdagangan 

dengan negara asing. Hubungan perdagangan yang dilakukan oleh beberapa 

negara meliputi ekspor, impor dan seberapa jauh ketergantungan sebuah negara 

terhadap ekspor dan impornya. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan 

kegiatan produktif tidak menguntungkan. Investasi produktif akan berkurang dan 

tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Tingkat inflasi yang semakin tinggi, 

kenaikan harga menyebabkan barang-barang negara itu tidak dapat bersaing 

dipasaran internasional dan ekspor akan menurun (Sadono Sukirno, 2006). 

Selain Inflasi, kurs juga mempunyai peranan penting terhadap ekspor. 

Menurut Boediono (2001), apabila nilai rupiah terdepresiasi terhadap mata uang 

asing maka akan berdampak pada nilai ekspor yang naik sedangkan nilai 

impornya akan turun (apabila penawaran ekspor dan permintaan impor cukup 

elastis). Jika kurs terdepresiasi pasar dalam negeri terlihat menarik dipasaran 

internasional, harga barang dalam negeri cenderung terlihat lebih murah sehingga 

nilai ekspor akan meningkat. 

Pada umumnya perbandingan kondisi antar negara dapat dilihat dari 

pendapatan nasionalnya. Dalam menentukan apakah suatu negara berada dalam 

kelompok negara maju atau berkembang, maka Bank Dunia  melakukannya 

melalui pengelompokan besarnya pendapatan, dan pendapatan suatu negara sama 
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dengan total pengeluaran atas barang dan jasa dalam perekonomian (Todaro & 

Smith, 2006). Kenaikan GDP suatu negara dapat meningkatkan daya beli terhadap 

produk impor. Sehingga kenaikan GDP negara pengimpor menyebabkan 

meningkatnya kebutuhan masyarakat dan tidak semua kebutuhan masyarakat 

dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Pembelanjaan yang semakin besar ini 

membuat terjadinya peningkatan dalam bidang industri yang menyebabkan 

Negara tersebut mengimpor barang dari negara lain dalam hal ini negara 

Indonesia. Jika pendapatan negara pengimpor meningkat, maka ekspor Indonesia 

ke negara tersebut juga akan mengalami peningkatan. 

Sampel dalam penelitian ini berupa data tahun 1987 sampai dengan 2017 

untuk meneliti pengaruh Inflasi, kurs, dan World Income terhadap ekspor. Nilai 

ekspor merupakan variabel terikat, sedangkan variable bebasnya adalah inflasi, 

nilai tukar dan World Income. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 
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E. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya 

masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan 

yangmungkin benar atau mengkin salah. Hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah:  

H1 : Inflasi diduga berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia. 

H2 : Nilai Tukar diduga berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia.  

H3 : Foreign Income diduga berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia. 

 


