
 

11 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu memiliki kegunaan yaitu sebagai rujukan untuk 

membuat sebuah karya berupa tulisan. Rujukan tersebut dalam penulisan ini di 

gunakan dari beberapa penelitian yang mempunyai informasi atau gagasan yang 

meneliti mengenai masalah Pengaruh GDP dan Nilai tukar Negara mitra dagang 

uama Terhadap Ekspor Indonesia. 

Suryanto (2016), Menganalisis tentang Pengaruh nilai tukar, GDP dan 

produksi karet terhadap ekspor Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan data sekunder per triwulan yang di teliti pada tahun 2003 

sampai tahun 2013. Jenis penelitian verikatif yakni mencari pengaruh dari nilai 

tukar, GDP dan produksi karet terhadap ekspor karet Indonesia. Tekhnik analisis 

yang dipakai adalah dengan koefisien determinasi dan regresi linear berganda. 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian 

menjelaskan jika secara simultan terdapat pengaruh nilai tukar, produk domestik 

bruto dan produksi karet terhadap ekspor karet Indonesia. Secara parsial produksi 

karet berpengaruh terhadap ekpor karet Indonesia, sedangkan nilai tukar dan 

produk domestik bruto secara parsial tidak berpengaruh terhadap ekspor karet 

Indonesia. 

 Suparman (2014), Menganalisis faktor yang mempengaruhi ekspor karet 

Indonesia. 
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Faktor yang di analisis dalam penelitian ini adalah Kurs (US$), harga 

karet, indeks harga perdagangan besar, dan inflasi. Data yang digunakan 

penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data time series tahun 1990-2012. 

Analisis ini menggunakan alat dalam pengujian statistik yaitu meliputi uji asumsi 

klasik yakni multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi serta uji F, 

dan R2 (koofisien determinasi). Hasil dari penelitian uji asumsi klasik 

menjelaskan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 

autokorelasi. Uji t menunjukan bahwa variabel kurs dan harga karet memiliki 

pengaruh signifikan terhadap ekspor karet Indonesia pada tingkat signifikasi 5% 

maupun 10%.  

Variabel indeks harga perdagangan besar tidak mempunyai pengaruh 

terhadap ekspor karet Indonesia. tetapi pada tingkat signifikasi 10% berpengaruh 

terhadap ekspor karet Indonesia. Pengujian uji F menunjukan bahwa variabel 

Kurs, Indeks harga perdagangan besr dan Inflasi secara bersama- sama 

berpengaruh terhadap Ekspor Karet Indonesia. Koefisien determinasi (R²) sebesar 

0.973939 maka 97,3939% variabel independent dapat menjelaskan variabel 

dependent. 

Fahlevi (2015), Menganalisis pengaruh Nilai Tukar dan GDP terhadap 

ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, Model yang digunakan yaitu model regresi 

linier berganda, dengan menggunakan Ordinary least Square (OLS). Berdasarkan 

hasil estimasi maka dapat disimpulkan, variabel seperti nilai tukar riil dan produk 

domestik bruto (GDP) Amerika Serikat mampu memengaruhi ekspor Indonesia ke 

Amerika Serikat sebesar 85 persen. Adapun sisanya dipengaruhi oleh variabel di 

luar penelitian ini. Variabel produk domestik (GDP) Amerika Serikat berpengaruh 
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positif dan juga signifikan terhadap perkembangan ekspor Indonesia ke Amerika 

Serikat. Adapun nilai tukar riil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

perkembangan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Untuk menjaga kestabilan 

ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, maka kestabilan harga di Indonesia harus 

tetap terjaga, tanpa mengesampingkan hubungan bilateral yang baik antara 

Indonesia dan Amerika Serikat. 

 Lumadya (2015), berdasarkan penelitiannya yaitu manganalisis pengaruh 

Nilai Tukar dan GDP Terhadap Ekspor dan Impor Indonesia Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menguji dampak Nilai Tukar dan GDP terhadap Ekspor dan Impor 

Indonesia. Alat analisis adalah Dynamics Ordinary Least Square (DOLS): Error 

Correction Model (ECM). Hasilnya adalah:  Pengaruh GDP positif dan signifikan 

dalam hubungan jangka pendek dan jangka panjang dengan kepentingan 

Indonesia dan variabel Nilai tukar pengaruh positif dan signifikan dalam 

hubungan jangka pendek dan jangka panjang tentang kepentingan Indonesia serta 

GDP berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka pendek tetapi negatif dan 

signifikan dalam hubungan jangka panjang dengan ekspor Indonesia dan 

Pertukaran tingkat pengaruh positif dan signifikan dalam jangka pendek tetapi 

negatif dan signifikan dalam hubungan jangka panjang dengan ekspor Indonesia.  

M. Kannan (2013), berdasarkan penelitiannya yaitu menganalisis faktor 

yang mempengaruhi ekspor karet alam di negara India, menggunakan data 

sekunder. Alat analisis yaitu menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Temuan 

OLS menjelaskan bahwa produksi karet alam secara signifikan (p <0,05) oleh 

ekspor karet alam (β = 0,05), stok (β = 0,21) dan harga domestik (β = 0,21). Untuk 

ekspor karet alam, Ordinary Least Square menjelaskan bahwa stok karet alam (β = 
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0,29), harga pasar dunia (β = 15,96). Harga domestik (β = -18,47) dan populasi 

dunia (β = 88,37) secara signifikan (p <0,05) Berpengaruh pada ekspor karet 

 merupakan penjualan barang dan jasa keluar negara. Selain merupakan kegiatan 

penjualan, ekspor menjadi salah satu komponen perdagangan luar negeri yang 

memberikan sumber devisa bagi negara yang bersangkutan (Nugroho, 2011 : 29).  

 

B. Landasan Teori 

1. Teori Ekspor 

a)Pengertian Ekspor 

Dalam kegiatan perdagangan internasional ekspor tidak akan pernah luput 

dari berbagai pembahasan. Ekspor & impor adalah kegiatan yang paling utama 

dalam perdagangan internasional. Setiap negara melakukan ekspor karena 

permintaan dari negara lain. Tentu saja hal ini memberi keuntungan terhadp 

negara-negara yang mengekspor komoditas tertentu ke negara lain yang nantinya 

disebut dengan salah satu sumber pendapatan negara. Ekspor adalah penjualan 

suatu barang dan jasa keluar negara. Selain dari kegiatan penjualan, ekspor adalah 

penjualan barang dan jasa keluar negara, selain termasuk kegiatan penjualan, 

ekspor menjadi salah satu komponen perdagangan luar negeri yang memberi 

sumber devisa  untuk negara yang terlibat  (Nugroho, 2011 : 29). 

             Mankiw(2006:128) juga menjelaskan bahwa ekspor adalah penjualan 

berbagai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri ke luar negeri. Serta 

menurut Paul A, Samuelson dan William D. Nordhaus (2006) faktor yang 

mempengaruhi volume dan nilai tukar uang dan harga relatif antara barang dalam 

dan luar negeri. Ekspor adalah salah satu komponen atau bagian dari pengeluaran 
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agregat. Akan tetapi, menurut Delianov (2005) semakin besar pengeluaran agregat 

maka semakin tingkat pendapatan nasional negara yang bersangkutan. Pendapatan 

nasional yang tinggi tidak menjamin ekspor bisa tinggi pula (Nugroho, 2011 : 29-

30) 

b) Manfaat Ekspor 

Todaro (2004:29) menjelaskan bahwa hasil yang di dapatkan dari kegiatan 

ekspor yaitu berupa nilai sejumlah uang dalam valuta asing atau bisa juga disebut 

dengan istilah devisa, yang juga merupakan salah satu sumber dari pemasukan 

negar. Ekspor merupakan kegiatan perdagangan yang memberikan pengaruh guna 

menimbulkan permintaan dalam negeri yang menghasilkan timbulnya industri – 

industri pabrik besar, beriringan dengan struktur poditif yang stabil dan lembaga 

sosial yang efisien. 

 Selain selaku kegiatan perdagangan internasional yang mempengaruhi 

sumber penghasilan negara, ekspor merupakan salah satu perekonomian yang 

memiliki peranan penting dan melalui perluasan pasar sektor industri akan 

memajukan sektor industri lainnya dalam perekonomian. 

  c) Potensi Ekspor 

Menurut Roesmanto dikutip dari Arleen (2006:21-23) menjelaskan bahwa 

potensi ekspor nasional pada awalnya di tentukan oleh kemampuan pengeskpor 

dalam menyususn Export Marketing Mix, adalah alat Marketing yang dipakai 

untuk menciptakan suatu respon yang  diinginkan dari berbagai target pasar 

ekspor yang kompetetif,  Eksportir juga harus dapat menyesuaikan diri terhadap 

waktu, kondisi, dan situasi yang dihadapi, termasuk menghadapi tindakan. 

pesaing. Hal-hal yang mempengaruhi potensi ekspor nasional antara lain : 
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1. Faktor Internal 

a. Keahlian perusahaan atau negara untuk memproduksi barang/jasa dalam 

jumlah dan variasi/standart kualitas. 

b. Kemampuan untuk menyelaraskan diri dengan situasi atau kehendak pasar 

baik dalam variasi produk, distribusi harga, ketentuan pembayaran dan 

sebagainya 

Hal-hal diatas akan dipengaruhi oleh : 

a. Kemampuan dan ketersediaan dari lembaga penunjang kepada ekspor dan 

efektifitas dari lembaga-lembaga tersebut. 

b. Penjelasan dan kendaraan lembaga yang bersangkutan dengan masalah 

ekspor. 

c. Ketersediaan olah pembayaran 

d. Ketersedian system perlindungan 

e. Ketersediaan aturan pelakanaan yang menunjang 

2. Faktor Eksternal 

a. Permintaan dan daya beli di pasar/negara tuuan ekspor (situasi 

politik,ekonomi) 

b. Akses ke negara tersebut (kebjakan politik dan ekonomi pemerintah negara 

tujuan) 

d) Daya saing Ekspor 

Potensi ekspor nasional kuat hubngannya engan daya saing ekspor. Menurut 

M.S. Amir (Arleen, 2006:25), daya saing ekspor aalah keahlian komoditas untuk 

memasuki pasar inernasional dan mampu bertahan dalam pasar tersebut. Daya 

saing komodias dilihat dari perbandingan pangsa pasar komoditas tersebut pada 
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kondisi pasar tetap. Kegiatan pemasaran diluar negeri sangat kompetitif sehingga 

hanya pengusaha yang gigih dan berdaya saing tinggi yang bisa menang di dalam 

persaingan perebutan pasar. 

 Daya saing dapat di ukur dari dua faktor dan tidak langsung. Faktor 

langsung terdiri dari tingkatan komoditas, biaya prouksi, penentuan harga jual, 

ketepatan waktu pemberian, intensitas, promosi, penentuan saluran pemasaran, 

dan layanan jual. Sdangkan faktor tidak langsung yaiti kondii sarana pendukung 

ekspor (failitas perbankan, transportasi birokrasi pemerintah, bea cukai, dan lain-

lain), susidi pemerintah untuk ekspor, permasalahan tariff dan non tariff, tingkat 

efisiensi dan disiplin nasional dan kondisi global. 

 

e) Faktor Penentu Pertumbuhan Ekspor 

Mlihat dari sisi pertumbuhan ekspor, terkandung faktor-faktor penentu 

pertumbuhan ekspor. Penentu dan perkembangan ekspor dipengaruhi secara 

bersamaan oleh banyak faktor. Faktor itu dibagi menjadi dua sifat, yaitu faktor-

faktor permintaan dan faktor-faktor penwaran (Kadin Indonesia, 2012). Faktor- 

faktor di atas dapat di jelaskan sebagai berikut: 

a. Sisi permintaan 

Faktor di sisi permintaan bersifat eksogen bagi Indonesia, tergolong 

perubahan hrga di pasar Internasional bagi semua produk yang diekspor. 

Berdasarkan lapoan tahunan WTO, menurut sumbangannya kepada nilai total 

ekpor dunia, Indonesia tidak tergolong negara-negara eksportir penting utnuk 

semua barang dan jasa yang di dagangkan secara internasional, maka dalam 

perdgangan dunia, Indonesiabukanlah pnentu harga, tetapi price taker. 
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b. Sisi penawaran 

Fakor yang mempunyai sifat endogen bagi Indonesia merupakan dari sisi 

penawaran. Diantaranya faktor-faktor tersebut adalah: 

1) SDM (Sumber Daya Manusia), 2) Penguasaan dan ketersediaan 

tekhnologi, 3) Keahlian melakukan inovasi di tingkat perusahaan, 4) Pemberian 

dana seperti ketersediaan pinjaman dan pendanaan ekspor, dan impor dari sektor 

perbankan dan lembaga keuangan lainnya, 5) Kesiapan bahan baku dari jumlah, 

kualitas dan harga, 6) Infrastruktur dan logistik dalam kuantitas dan kualitas, 7) 

Pembangunan industri-industri pendukung. 

2. Teori Perdagangan Internasional 

Aktivitas ekspor adalah kegiatan perdagangan internasional antara negara 

satu dengan beberapa negara yang menjalin hubungan. Perdagangan internasional 

memiliki arti yang sederhana yaitu adalah suatu proses yang timbul karena adanya 

pertukaran komoditi antar negara. Menurut Lindert dan Kindleberger (1995) 

dalam Widianingsih (2009:9), perdagangan internasional tercipta karena adanya 

interaksi antara permintaan dan penawaran yang bersaing. Permintaan dan 

penawaran terjadi karena adanya interaksi dari kemungkinan produksi dan 

prefensi konsumen. Sebuah negara akan mengekspor komoditas yang dihasilkan 

lebih murah dan mengimpor yang dihasilkan lebih mahal dalam penggunaan 

sumber daya. 

 Arti lain dari perdagangan internasional adalah perdagangan yang 

dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dengan 

adanya keepakatan bersama. Produk yang dimaksud yaitu dapat berupa antar 

perorangan (individu dengan individu), atau individu dengan pemeritntah atau 
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negara, dan satu negara ke negara lainnya. Di berbagai negara perdagangan 

internasional menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan GDP. 

Walaupun perdagangan internasional sudah terjadi selama ribuan tahun, 

pengaruh dari perdagangan internasinal terhadap ekonomi, sosial dan politik di 

minati beberapa abad belakangan ini. Selain memicu industrialisasi, perdagangan 

internasional juga memicu kemajuan transportasi suatu negara, globalisasi, dan 

kemunculan perusahaan-perusahaan multinasional(Wikipedia, 2014).  Menurut 

Sukirno (2006:360-361) beberapa keuntungan melakukan kegiatan perdagangan 

internasional yakni sebagai berikut : 

1. Mendapatkan barang yang tidak di produksi di dalam negeri 

2. Mendapatkan keuntungan dari spesialisasi 

Dengan pengadaan spesialisasi dan perdagangan, setiap negara dapat memperoleh 

keuntungan seperti berikut : 

a. Faktor produksi yang di miliki setiap negara bisa digunakan dengan lebih 

efisien 

b. Setiap negara dapat menikmati lebih banyak barang yang diproduksikan di 

dalam negeri 

c. Memakai tekhnologi modern dan meningkatkan produktivitas 

d. Meluaskan pasar-pasar industri dalam negeri 

Sedangkan Sukirno (2009 : 10) menyatakan beberapa faktor pemicu suatu negara 

melakukan perdagangan internional, antara lain sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor dan potensi alam. 

2. Guna memenuhi kebutuhan barang dan jaa dalam negeri. 

3. Keinginan mendaptakan keuntungan dan menambah pendapatan negara. 
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4. Adanya perbedaan keahlian penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi 

untuk mengolah sumber daya ekonomi. 

5. Adanya keunggulan produk dalam negeri maka mmerlukan pasar baru 

untuk menjual produk tersebut. 

6. Adanya pembeda keadaan yakni sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, 

budaya, dan jumlah penduduk yang menghasilkan adanya perbedaan hasil 

produksi dan adanya keterbatasan produksi. 

7. Adanya persamaan selera dengan suatu barang 

8. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan negara 

lain. 

9. Terciptanya era globalisasi sehingga tidak ada suatu negara pun di dunia 

yang bisa hidup sendiri. 

3. Teori Nilai Tukar 

Dalam kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia, 

pasti tidak terlepas oleh frekuensi nilai tukar rupiah. Tanpa adanya niai tukar 

perdagangan internasional tidak bisa berjalan dikarenkan masing-masing 

negara mempunyai mata uang yang berbeda. Besarnya jumlah mata uang 

tersebut yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit valuta asing disebut 

dengan kurs mata uang asing. Hamdani (2012 : 33), menjelaskan definisi dari 

nilai tukar itu sendiri adalah hrga sebuah uang dari suatu negara yang dihitung 

atau dinyatakan dalam mata uang lainya. Nilai tukar yang layak disebut kurs, 

yang memiliki peran pnting dalam mendorong aktivitas ekonomi dan 

terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam peningkatan dunia usaha. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar diantaranya sebagai berikut: 
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a. Tingkat suku bunga dalam negri, b) Inflasi ,c) Intervensi Bank central pasar uang. 

Kurs dibagi menjadi dua yaitu kurs nominal dan kurs riil. Kurs nominal (nominal 

exchange rate) adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Sedangkan kurs riil 

(real exchange rate) adalah harga relatif dari produk-produk diantara dua negara. 

Kurs riil mengemukakan tingkat dimana barang-barang dari suatu negara bisa 

didagangkan ke negara lain. 

Kurs valuta asing akan berubah-ubah menurut permintaan dan penawaan 

valuta asing. Permintaan valuta asing dibutuhkan untuk melangsungkan 

pembayaran ke luar negeri. Perubahan dalam kurs itu sendiri akan mengakibatkan 

biaya (riil) dalam sistem penyesuaian produksi dan konsumsi. Berhasil tau 

tidaknya devaluasi untuk mengurangi ketidakseimbangan bergantung pada 

elastisitas ekspor-impor dan penawaran valuta asing. 

Fluktuasi yang terjadi pada nilai tukar rupiah akan mempengaruhi harga 

domestik dan selanjutnya akan mempengaruhi biaya input produksi. Tingginya 

biaya input produksi akan dirasakan langsung oleh konsumen lokal jika 

barangbarang tersebut diperdagangkan di dalam negeri. Tetapi jika barang-barang 

tersebut diekspor, perusahaan tidak bisa serta merta menaikkan harga ekspornya 

karena eksportir kita hanya berfungsi sebagai “price taker”. Jika rupiah 

terdepresiasi, eksportir akan beruntung karena produk mereka menjadi lebih 

murah di negara pengimpor, sehingga mungkin jumlah produk eskpor yang 

diminta akan meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan 

eksportir. Sebaliknya jika rupiah terapresiasi, harga barang ekspor di negara 

pengimpor menjadi lebih mahal sehingga kemungkinan permintaan akan 

berkurang dan pada akhirnya mengurangi keuntungan eksportir (Mahyus, 2015). 
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Jika nilai tukar riil tinggi, barang-barang luar negeri relatif lebih murah, dan 

barang-barang domestik relatif lebih mahal. Jika nilai tukar riil rendah, barang-

barang luar negeri relatif lebih mahal, dan barang-barang domestik relatif lebih 

murah. Oleh karena itu, nilai tukar riil terkait dengan ekspor neto. Bila nilai tukar 

riil lebih rendah, barang-barang domestik relatif lebih murah dibanding barang-

barang luar negeri, dan ekspor neto lebih besar (Mankiw, 2007). 

4. Teori Gross Domestic Bruto (GDP) 

a) Pengertian GDP 

 Berdasarkan McEachern (2006 :146)  Gross Domestic product yaitu mengukur 

nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang di produksi dalam sumber daya yang 

berada alam suatu negara selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun 

GDP juga bisa digunakan untuk mempelajari perekonomian ari waktu ke waktu 

atau untuk membandingkan beberapa perekonomian dalam suatu saat. Gross 

Domestic Bruto hanya menangkup barang dan jasa akhir, yakni barang dan jasa 

yang dijual kepada pengguna yang terakhir. Kepada barang dan asa yang dibeli 

untuk diproes dan  akan dijual lagi tidk dimasukan ke dalam hitungan GDP, hal 

tersebut dilakukan guna menghindari masalah perhitungan ganda (McEeahrn 

2000:147). Perhitungan ganda bisa mengakibatkan hasil dari perhitungan GDP 

tidak menunjukan hasil yang asli, maka salam perhitungan tersebut hanya 

dihitung satu kali dalam setiap produk. 

 Menurut Mankiw (2007:23) Gross Domestic Produk mempunyai dua tipe, 

yakni sebagai berikut: 
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1. GDP harga berlaku atau GDP nominal, merupakan nilai barang dan jasa 

yang diciptakan sustu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang 

berlku pada tahun tersebut. 

2. GDP harga tetap atau GDP riil, yaitu nilai barang dan jasa yang diciptakan 

uatu negara suatu tahun yang setelahnya dipakai untuk menilai barang dan 

jasa yang diproduksi pada tahun-tahun lain.  

b) Perhitungan GDP 

GDP bisa dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan 

pengeluaran, pendekatan pendapatan dan pendekatan produksi (Kunawangsih, 

2006:35) GDP dan pendekatan pengeluaran mempunyai rumus umum yaitu 

sebagai berikut : 

GDP = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor-impor). 

Yakni konsumsi merupakan pengeluaran yang diakukan oleh rumah tangga, investasi 

oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor – impor 

melibatkan sektor luar negeri. Sedangkan pendekatan pendapatan menghitung 

pendapatan yang diterima faktor produksi: GDP = sewa + upah + bunga + laba. 

 Yakni sewa mrupakan pendapaan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, 

upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha. 

Dalam teori GDP terhadap pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus 

menciptakan angka yang sama (Kunawangsih, 2006:35). Maka walau 

menggunakan dua tekhnik dan data yang berbeda tetapi hasil akhirnya tetap 

menunjukan GDP dari negara itu. Hal ini yang kelak menjadi alasan kenapa GDP 

umumnya digunakan untuk tolak ukur kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi 

masyarakat dalam suatu negara. 
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 Pendekatan yang ketiga yaitu adalah pendekatan produksi, berdasarkan metode 

ini, GDP merupakan total output yang disebabkan oleh suatu perkonomian. Tekhnik 

perhitungan dalam praktik yaitu dngan membagi-bagi perekonomian berupa beberapa 

sektor produksi (industri origin). Jumlah output sektor-sektor tersebut adalah jumlah 

output seluruh perekonomian. Walaupun ada kemungkinan kalau output yang 

disebabkan suatu sektor perekonomian berasal dari output. 

 Jumlah sektor-sektor tersebut adalah jumlah ouput keseluruhan 

perekonomian. Namun ada kemungkinan jika output yang disebabkan suatu sektor 

perekonomian, berasal dari output sektor lain. Ataupun bisa juga menjadi inpu 

bagi sektor ekonomi yang lain lagi. Sama halnya jika tidak berhati-hati akan 

terjadinya perhitungan ganda (double counting), atau multiple counting. 

Dampaknya yaitu angka GDP bisa memuncak berlipat-lipat dari angka yang 

sebenarnya. Upaya untuk mencegah hal tersebut maka dalam perhitungan GDP 

dalam metode produksi, yang dijumlah adalah nilay tambah di masing-masing 

sektor. GDP dan perhitungan produksi memiliki rumus sebagai berikut: 

Y = (P×Q)1 + (P×Q)2 +.....(P×Q)n 

Ket: 

Y= Pendapatan Nasional 

P = Harga 

Q = kuantitas 

 

C. Hubungan Antar Variabel 

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 
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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  

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 kenaikan, maka dari 

itu masyarakat akan melihat harga barang dari luar negri lebih murah ketimbang 

harga dalam negri untuk komoditi yang sama. 

 

D. Kerangka Pikir 

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

perkebunan dimana komoditi yang mendominasi ialah dari Karet. Dan juga Indonesia 

produsen karet terbesar dunia. 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 karet di Indonesia adalah nilai tukar, apabila nilai tukar Rupiah 

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

menurun, jumlah ekpor karet di Indonesia akan meningkat. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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E. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan hasil sementara yang di dapat dari rumusan masalah 

dan kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui data yang terkumpul 

(Sugiyono, 2009, hal. 96). 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat dilakukan hipotesis sebagai 

berikut: 

Diduga variabel GDP dan Nilai Tukar negara mitra dagangberpengaruh signifikan 

terhadap Ekspor karet alam Indonesia  

 


