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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Nilai tukar (Rp/USD) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap volume ekspor Indonesia dengan total pengaruh sebesar 71,57%

(Marpaung & Purba, 2017). Penelitian terdahulu oleh Riyani, Darsono, & Ferichani

(2018), menyatakan bahwa Gross Domestic Ptoduct negara Tiongkok berpengaruh

signifikan dan positif terhadap permintaan ekspor komoditas pertanian Indonesia.

Peningkatan GDP suatu negara menunjukan peningkatan pedapatan masyarakat

dan peningkatan pendapatan akan meningkatkan daya beli konsumen. Hasil

penelitan dari Meiri et al (2013), yaitu nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar mata

uang negara tujuan ekspor tidak memiliki pengaruh terhadap volume ekspor kopi

di Indonesia.

Hasil penelitian dari Putri, Sulasmiyati, & Suhadak (2016), menyatakan

bahwa kurs dapat kearah positif dan negatif kepada ekspor. Dampak positif terjadi

apabila kenaikan nilai tukar dapat mempengaruhi harga suatu barang yang diekspor,

sehingga ketika nilai tukar rupiah terhadap dollar menguat, maka harga barang

ekspor akan naik. Namun ketika Rupiah melemah, maka ekspor akan meningkat

karena pasaran internasional, sehingga barang dalam negari menjadi lebih murah.

Observasi lain yang dilakukan oleh Dewi (2018), menyatakan Gross

Domestict Product berdampak positif dan signifikan kepada ekspor Indonesia pada

tingkat signifikansi α 0,010 pada periode tahun 1980 sampai 2016. Koefisien
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regresi dari Gross Domestic Product sebesar 0,037453. Dalam keadaan ini

menunjukan jika Gross Domestic Product naik 1%. Sebaliknya jika Gross

Domestic Product turun sebesar 1%, maka ekspor akan menurun sebesar 0,037453

kali seratus persen.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: penelitian

pertama yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah “Analisis Permintaan

Ekspor Komoditas Pertanian Indonesia oleh Pasar Tiongkok” oleh Riynani,

Darsono, dkk Tahun 2018. Penelitian tersebut menjelaskan ekspor dari sisi

permintaan, dimana variabel yang digunakan adalah GDP riil Tiongkok, Nilai

Tukar Tiongkok, Harga ekspor pertanian, dan Tarif impor komoditi pertanian di

Tiongkok. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah memiliki

kesamaan variabel, sehingga hasil dari penelitian diatas setidaknya mampu

memberikan sumbangsih ide bagi peneliti dalam menggali data terhadap informan.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti adalah Harga

ekspor, dan tarif impor komoditi.

B. Landasan Teori

1. Teori Permintaan

Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai

tingkat harga selama periode waktu yang ditentukan (Febianti, 2014). Permintaan

dikatakan sebagai jumlah dari barang dan jasa yang mampu di beli seseorang dalam

waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor penentu dari permintaan

itu sendiri adalah (Elvira, 2015):
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1. Harga Komoditas.

2. Pendapatan Konsumen.

3. Perkiraan harga dimasa mendatang.

4. Selera konsumen.

2. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan pasar dunia adalah perdagangan antar negara yang mencakup

kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan pasar dunia dibagi menjadi dua bagian,

yakni perdagangan jasa dan perdagangan barang. Perdagangan jasa antara lain

terdiri dari biaya transportasi, asuransi, dan remittance seperti gaji tenaga kerja serta

fee atau royalty teknologi (Tambunan 2001:1). Perdagangan internasional juga

didefinisikan semacam aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu

negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama (Ekananda,

2015). Faktor-faktor terjadinya perdagangan, sebagai berikut:

1. Perbedaan Harga Barang.

2. Perbedaan Hasil Produksi.

3. Keinginan untuk meningkatkan produktivitas.

3. Teori Teori Klasik Perdagangan Internasional

Teori klasik ini terdiri dari Teori Keunggulan Absolut yang pertama kali di

kemukakan oleh Adam Smith dan Teori Keunggulan Komparatif ole David

Ricardo, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Keunggulan Absolut
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Teori keunggulan absolut ini pertama kali di kemukakan oleh Adam Smith

pada abad ke 18. Teori ini ysng melandasi terjadinya perdagangan antar negara.

Apabila dalam produksi, suatu negara lebih efisien dan memiliki keunggulan

absolute, maka kedua negara tersebut akan mendapat keuntungan dengan

melakukan spesilisasi produksi suatu komoditi (Salvatore,2014:33). Dalam teori

filsuf ekonomi yang dikenal sebagai merkantilisme menyatakan bahwa cara yang

terpenting bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan berkuasa adalah dengan

mengekspor lebih banyak dibandingkan mengimpor. Selisihnya akan diselesaikan

dengan pemasukan dari logam-logam muia sebagian besar dari emas (Salvatore

1997:23).

b. Keunggulan Komparatif

David Ricardo sebagai ekonomi yang mempopulerkan keunggulan

komperatif ini membuktikan bahwa sekalipun suatu mengalami kerugian atau

ketidakunggulan absolut dalam memproduksi kedua komoditi jika dibandingkan

dengan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat

berlangsung. Negara yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam produksi

ekspor komoditas yang memiliki defisit absolut lebih kecil, dan melakukan impor

terhadap komoditi yang memiliki kerugian absolut yang lebih besar. Dari komoditi

ini lah negara tersebut mendapatkan keunggulan komparatif. Teori yang dijelaskan

bahwa faktor tenaga kerja digunakan sebagai faktor untuk melakukan produksi

dalam komoditi tersebut (Ekananda,2014).

4. Teori Modern Perdagangan Internasional
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Teori modern perdagangan internasional akan dijelaskan sebagai berikut

(Ekananda,2015):

a. Teori Heckscher-Ohlin (H-O)

Dalam konsep ini menyempurnakan teori klasik komparatif, dimana menurut

teori keunggulan komparatif menyatakan perdagangan internasionala dapat terjadi

apabila terjadi perbedaan produktivitas tenaga kerja, tetapi tidak dijelaskan apa

penyebab perbedaan produktivitas. Maka dalam teori H-O menyempurnakan

dengan memberikan alasan penyebab produktivitas tersebuut. Dalam teori

Heckscher-Ohlin disebut dengan teori proporsi dan intensitas faktor produksi. Teori

ini menyempurnakann dari teori Keunggulan Komparatif dari David Ricardo yang

hanya menyebutkan perbedaan produksi dapat mempengaruhi harga suatu komoditi

namun tidak dijelaksan penyebab dari perbedaan produksi itu tersebut. Dalam teori

ini menyebutkan penyebab perbandingan produktivitas karna adanya total faktor

produksi yang dimiliki oleh setiap negara, setelahnya faktor produksi

mengakibatkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan.

b. Teori Stolper Samuelson

Teori lain yang membantah teori Hecksher-Ohlin adalah teori perdaganan

dari Stolper Samuelson, dalam teori ini menyatakan bahwa teori H-O tidak benar,

yang membuktikan bahwasannya negara yang mensuplai faktor produksi yang

langka malah akan memperoleh keuntungan pendapatan riil dalam nilai absolut dan

merentangkan proteksi yang bisa memperlambat impor, sehingga konsumen secara

keseluruhan dirugikan dalam memenuhu preferensinya. Teori ini mengatakan
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peningkatan pada harga komoditas akan meningkatkan pendapatan riil faktor yang

dipakai secara intensif pada suatu sektor dan menurunkan pendapatan riil faktor

lain.

c. Teori Rybczynski

Teori ini menjelaskan peningkatan suatu faktor produksi akan menyurutkan

intensitas dari faktor produksi barang yang lain. Peningkatan faktor produksi

pendukung yang digunakan secara intensif akan meningkatkan proporsi output

yang sangat besar pada sektor tertentu dan menurunkan output pada sektor lain.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Faktor pembentuk dari GDP ini sendiri adalah Pertumbuhan ekonomi.

(Fauziana, Mulyaningsih, Anggraeni, M, & Rofida, 2014). Pertumbuhan ekonomi

memberikan suatu pendapatan dalam masyarakat dalam jangka waktu tertentu

dengan memanfaatkan faktor produksi dalam menghasilkan suatu output.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Table 1.1 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Faktor Internal Faktor Eksternal

Ketersediaan SDA Keadaan perekonomian nasional

Kualitas SDM Perkembangan harga minyak dunia

Modal dan Kewirausahaan Kebijakan sektor riil dan moneter

6. Gross Domestic Product (GDP)
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Terdapat tiga pendekatan dalam pembentukan GDP, pendekatan itu adalah

pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

Menurut pendekatan pendapatan, Gross Domestic Product merupakan total balas

jasa yang diperoleh dari faktor-faktor produksi yang berperan dalam proses

produksi dalam suatu negara pada jangka waktu setahun. Menurut pendekatan

pengeluaran Gross Domestic Product ialah jumlah seluruh komponen akhir yang

meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap domestik

bruto dan perubahan stock, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan ekspor neto,

adalah pengurangan ekspor dan impor dalam jangka waktu satu tahun (Fauziana et

al., 2014).

7. Nilai Tukar

Nilai tukar adalah perbandingan nilai atau harga antara mata uang suatu

negara dengan negara lain. Perbandingan ini disebut dengan kurs (exchange rate)

(SRG, Mayes, & Rosyetti, 2015). Nilai tukar dapat didefinisikan sebagai harga mata

uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, karna nilai tukar mencakup dua

mata uang, maka titik keseimbangannya ditentukan dari sisi penawaran dan

permintaan dari kedua mata uang tersebut. (Ekananda,2015). Nilai tukar dibedakan

menjadi dua, antara lain (Nopriyadi & Haryadi, 2007):

a. Nilai tukar nominal adalah (Nominal Exchange Rate) adalah nilai yang

digunakan pada saat membeli mata uang suatu negara dengan mata uang negara

lain.

b. Nilai tukar riil (Real Exchange Rate) adalah nilai yang digunakan untuk membeli

mata uang untuk jasa dan barang.
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8. Permintaan Ekspor

Ekspor dapat dilihat dari sisi permintaan, faktor yang mempengaruhinya

adalah Gross Domestic Product dan kurs negara mitra dagang, pendapatan negara

mitra dagang harga ekspor dan kebijakan perdagangan luar negri. Seumpama

penerimaan negara mitra dagang meningkat maka permintaan akan barang-barang

domestik akan meningkat yang artinya ekspor meningkat, apabila terjadi

peningkatan nilai tukar riil (mata uang domestik terdepresiasi terhadap mata uang

negara mitra dagang) maka permintaan terhadap ekspor akan meningkat karena

terjadi penurunan harga relatif barang domestik terhadap barang negara mitra

dagang (Ekananda:2015).

Teori permintaan ini untuk menentukan faktor yang mempengaruhi ekspor

dari sisi permintaan. Permintaan merupakan selisih dari produksi atau penawaran

domestik dikurangi dengan konsumsi atau permintaan domestik negara yang

bersangkutan ditambah dengan stok tahun lalu. Faktor-faktor yang mempengaruhi

permintaan ekspor ialah volume ekspor tahun sebelumnya, jumlah penduduk,

pendapatan per kapita, dan nilai tukar mata uang (Riyani et al., 2018).

9. Kebijakan Ekspor Indonesia

Perdagangan yang dilaksanakan antar negara merupakan suatu cara untuk

meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hubungan ekonomi

dengan luar negri adalah bagian dari hubungan internasional, militer, dan

pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. Bagi negara Indonesia yang notabene

menggunakan sistem ekonomi terbuka tidak memungkinkan akan adanya hubungan

ekonomi dengan negara-negara lain terjadi (Mastur, 2006). Kenaikan ekspor baik
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jumlah ataupun jenis jasa dan barang serta jumlahnya selalu digalakan dengan

beragam strategi. Menurut UU No 25 Th. 2000, tujan dilakukan kebijakan ekspor

ini untuk mendukung upaya peningkatan daya saing global produk Indonesia serta

meningkatkan pera ekspor dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Pada masa globalisasi ini Indonesia dituntut untuk dapat menghadapi

tantangan yang akan datang, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai

upaya kebijakan, agenda nasional dan indeks kerja dalam rangka menaikan daya

saing komoditi ekspor Indonesia di pasar internasional. Strategi pembangunan

ekonomi telah dirumuskan dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara) tahun 1994

sampai 2004 tentang kebijakan industri, perdagangan dan investasi diarahkan untuk

meningkatkan daya saing global tahun 2000 sampai 2004 dirumuskan strategi untuk

menaikan kemampuan Sumber Daya Manusia dan teknologi untuk menguatkan

dasar pembangunan yang berkesinambungan dan menaikan daya saing

internasional. Indonesia sebagai negara dengan SDA yang melimpah, menjadikan

Indonesia sebagai sasaran yang menarik untuk dijadikan negara mitra FTA (Free

Trade Agreement) oleh beberapa negara di dunia. Untuk itu dibutuhkan strategi

diplomasi perdagangan agar Indoneisa tetap memperoleh keuntungan dari

perdaganan internasional yang telah terjadi. Hingga saat ini Indonesia aktif dalam

beberapa organisasi dunia yang aktif dalam bidang perdagangan, seperti AFTA

(Asean Free Trade Agreement), WTO (World Trade Organization), AEC (Asean

Economic Community) (Jamilus, 2017).
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Setelah apa yang disebutkan diatas, bahwa Indonesia turut aktif menjadi

anggota dari organisasi perdagangan dunia seperti WTO, AFTA, dan AEC.

Terdapat beberapa fungsi dari WTO sendiri, yaitu sebagai berikut (Jamilus, 2017):

1. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia.

2. Menciptakan penyelesaian dari sengketa antarnegara dalam perdagangan.

3. Mempermudah perdagangan antar negara.

4. Mendorong penguatan tarif dan hambatan non-tarif.

5. Medorong pertumbuhan ekonomi.

Pada poin diatas sudah dijelaskan tujuan dari WTO, dan sekarang akan

dijelaskan tentang tujuan dari AFTA yang akan dijelaskan menurut Kementrian

perdagangan sebagai berikut:

1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga

produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat.

2. Menarik lebih banyak Foreign Direct Investment.

3. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN.

Indonesia merupakan negara yang sangat melimpah SDA terutama dari

sektor pertanian komoditi kopi, oleh karna itu pemerintah Indonesia akan

melakukan langkah-langkah yang dapat membuat produksi kopi di Indonesia akan

meningkat yang akan berimbas pada meningkatnya ekspor kopi Indonesia.

Langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekspor kopi antara

lain menurut (Hervinaldy, 2017):

1. Perluasan kebun kopi di Indonesia.

2. Produktivitas dan permintaan kopi domestik.
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3. Kopi yang diekspor wajib sesuai dengan standard mutu yang ditetapkan Menteri

perdagangan dan harus disertai dengan Surat Keterangan Asal SKA dari ICO

(International Coffee Organization).

C. Hubungan Variabel Penelitian

1. Hubungan GDP dengan Ekspor

Pendapatan nasional ialah total nilai tambah yang diperoleh dari seluruh unit

usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupkana jumlah nilai barang dan jasa

akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi (BPS, 2011). Menurut Marbun

(2015), pendapatan nasional memiliki kaitan yang positif dengan ekspor.

Pendapatan nasional suatu negara meningkat maka ekspor atau permintaan ekspor

suatu barang dari negara lain akan meningkat.

2. Hubungan Nilai Tukar dengan Ekspor

Hubungan kurs berdampak negatif terhadap ekspor, apabila nilai tukar rupiah

melemah maka ekspor kopi Indonesia akan meningkat, sedangkan sebaliknya

apabila nilai tukar rupiah menguat maka ekspor kopi Indonesia akan menurut

(Marbun, 2015). Menurut penelitian yang disebutkan oleh Mahyus Ekananda

(2015) nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tukar, dimana

apabila nilai tukar mengalami peningkatan maka ekspor juga akan meningkat,

dikarenakan apabila nilai tukar naik maka harga barang dari luar akan mengalami
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kenaikan, maka dari itu masyarakat akan melihat harga barang dari luar negri lebih

murah ketimbang harga dalam negri untuk komoditi yang sama.

D. Kerangka Teoritis

Di negara Indonesia, sektor yang menguasai dari ekspor yaitu dari subsektor

perkebunan dimana komoditi yang mendominasi ialah dari Kopi. Meskipun ekspor

kopi di Indonesia mengalami fluktuasi tetap saja menjadi penyumbang ekspor

dominan untuk Indonesia. Gross Domestic Product ialah salah satu faktor yang

penting untuk mempengaruhi untuk menentukan laju ekpor. Dimana apabila GDP

suatu negara meningkat maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat untuk

melakukan impor, namun di sisi lain kenaikan pendapatan nasional juga akan

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan proses produksi yang

pada akhirnya bisa untuk diekspor ke negara lain. Sedangkan faktor lain yang

mrmprngaruhi ekpor kopi di Indonesia adalah nilai tukar, apabila nilai tukar Rupiah

tinggi makan jumlah ekpor akan menurun dan juga sebaliknya apabila nilai Rupiah

menurun, jumlah ekpor kopi di Indonesia akan meningkat.

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

Gross Domestic
Product

Nilai Tukar
(X2)

Volume Ekspor
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E. Hipotesis

Asumsi didefinisikan sebagai penjelasan suatu pernyataan yang masih lemah

kebenarannya dan dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara.

Hipotesis merupkan pernyataan peneliitian tentang bagaimana hubungan variabel

variabel dalam penelitian. Berdasarkan alasan permasalahan diatas maka asumsi

penelitian adalah:

1. Gross Domestic Product (GDP) berdampak positif terhadap volume ekspor kopi

Indonesia ke lima negara mitra dagang.

2. Kurs Rupiah berpengaruh secara negatif terhadap ekspor kopi Indonesia ke lima

negara mitra dagang.


