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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perekonomian dunia telah menjadi semakin saling tergantung pada 

dua dasawarsa terakhir. Perdagangan internasional merupakan bagian utama 

dari perekonomian dunia dewasa ini negara-negara saling berdagang dengan 

negara lain untuk mendapatkan barang dan jasa yang tidak dapat mereka 

produksi atau karena negara lain dapat memproduksi barang dan jasa tersebut 

dengan biaya yang lebih rendah dari mereka mampu. 

Pada masa-masa yang lalu, terutama sekitar tahun 50-an dan 60-an, 

titik berat kebijakan perdagangan luar negeri kita diarahkan pada usaha-usaha 

membatasi impor, pengaturan impor dan pengontrolan valuta asing di samping 

itu tentu saja berusaha keras untuk dapat mengembangkan ekspor. Sedangkan 

sekarang ini setiap negara sadar bahwa sulit dilaksanakan. Prinsip kebijakan 

perdagangan luar negeri kita yang lama, yaitu berusaha mengimpor sekecil-

kecilnya dan mengekspor sebanyak-banyaknya ternyata justru menghambat 

dan mempersempit hubungan perdagangan internasional. Apabila semua 

negara berprinsip demikian, berarti tiap negara akan mengurangi impornya. 

Oleh sebab itu, sebagian besar negara berprinsip mengembangkan kedua-

duanya, akan tetapi diusahakan agar perkembangan ekspor lebih cepat 

daripada impornya. (Latief, 2002:55-56) 
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Dipertengahan tahun 1980-an, Hartarto sebagai Menteri Perindustrian 

mengatakan bahwa struktur perindustrian kita masih lemah, baik dilihat dari 

segi permodalannya yang masih sangat tergantung pada investasi asing, 

pemasarannya masih sangat tergantung pada pasar luar negeri, struktur 

industri yang masih terlalu  berat pada industri hilir, sehingga kebutuhan 

bahan baku dari luar negeri makin membesar sehingga memberatkan neraca 

pembayaran kita. Padahal perindustrian merupakan tahap penting dalam usaha 

negara berkembang meningkatkan kemakmurannya, termasuk mengatasi 

masalah-masalah pengangguran  serta meningkatkan produktifitas kerja 

sebagai salah satu penyebab rendahnya pendapatan. (Latief, 2002:172-173). 

Masalah rendahnya produktifitas  nasional  Indonesia telah lama dibahas dan 

diperhatikan. Akhir-akhir  ini  masalah tersebut menjadi hangat lagi setelah 

Indonesia dihadapkan pada masalah turunnya pendapatan nasional guna 

membiayai pembangunan. (Ravianto, 1985:XI) 

 

B. Perumusan Masalah  

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa arah perdagangan antara dua 

negara tergantung pada tingkat kurs mata uang (harga mata uang sebuah 

negara bila dibandingkan dengan negara lain). Dalam kisaran tertentu tingkat 

kurs, perdagangan mengalir kedua arah, masing-masing negara berspesialisasi 

dan memproduksi barang dimana dia menikmati keunggulan komparatif dan 

perdagangan itu saling menguntungkan. 
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Tingkat kurs merupakan salah satu faktor yang menentukan arus 

perdagangan internasional. Sejak peralihan abad ini, sistem moneter dunia 

telah diubah beberapa kali oleh sejumlah peristiwa dan kesepakatan 

Internasional. Pada abad ini, hampir semua mata uang didukung oleh emas. 

Nilainya ditetapkan berdasakan jumlah tertentu ons emas, yang menentukan 

nilainya di dalam perdagangan internasional. (Case & Fair, 2002:376) 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah : 

“Seberapa besar saldo neraca transaksi berjalan dengan kurs di 

Indonesia saling mempengaruhi pada tahun 1982 – 2003.” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah : 

1. Untuk menganalisis hubungan kausalitas antara saldo neraca transaksi 

berjalan dengan kurs di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui perkembangan ekspor impor di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian yang dilaksanakan adalah : 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan bahan-bahan yang 

mungkin dapat digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan 

kebijaksanaan pembangunan ekonomi nasional. 
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2. Bagi pembaca, dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap penelitian 

yang sudah ada maupun yang baru akan dilaksanakan. 

3. Bagi penulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan, 

pada jurusan program Studi Ilmu Ekonomi, Studi Pembangunan, Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berupa data time seris dari tahun 1982 – 2003. Adapun sumber data 

yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik, BI dan berbagai sumber 

yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. 

2. Definisi Variabel  

a. Saldo Neraca Transaksi Berjalan 

Neraca perdagangan plus ekspor jasa neto, plus pendapatan investasi 

neto, plus kategori pembayaran transfer neto dan lainnya (dalam juta 

dollar AS). (Case & Fair, 2002:379) 

b. KURS  

Harga dari mata uang sebuah negara dilihat dari segi mata uang negara 

lain, rasio dimana dua mata uang saling dipertukarkan (dalam juta 

dollar AS). (Case & Fair, 2002:376) 
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3. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah uji 

stasioneritas dengan uji Augnabted Dickey Foller (ADF). (Kuncoro, 

2001:175) yang kemudian dilanjutkan ke uji Granger, yang formulanya 

sebagai berikut : 
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dimana : 

SNTB  = Saldo Neraca Transaksi Berjalan (juta Dollar AS) 

KURS  = Kurs Rupiah terhadap Dollar AS (juta dollar AS) 

m, n  = Jumlah lag 

u, v  = variabel pengganggu 

α,β,λ,δ  = koefisien masing-masing variabel 

4. Alat uji yang digunakan (Wahyuddin & Wigatik, 2004:114-116) 

a. Uji Stasioneritas  

b. Uji Kausalitas Granger 

c. Uji FPE (Final Prediction Error) 

 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I Pendahuluan 
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Meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat  penelitian,  metodologi  penelitian  dan sistematika 

penelitian. 

BAB II Landasan Teori  

Berisikan tentang konsep dari uraian teori-teori yang berhubungan 

dengan masalah yang sedang diteliti.  

BAB III Metodologi Penelitian  

Meliputi kerangka penelitian dan keterangan rinci model yang 

digunakan dalam penelitian diformulasikan dan bagian model 

tersebut diestimasikan dan diuji validitasnya dan keterangan 

sumber data untuk setiap variabel disiapkan analisisnya. 

BAB IV Analisa Hasil Estimasi  

Berisi uraian estimasi dan uji signifikan dari hasil estimasi, 

evaluasi terhadap hipotesis serta interpretasi ekonomi dari hasil 

estimasi tersebut. 

BAB V Penutup  

Berisi tentang kesimpulan dan saran, dengan melihat keterangan 

dari BAB I sampai BAB IV.  

 

 


