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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Krisis moneter melanda Indonesia sejak awal Juli 1997, yakni 

lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup 

dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Memang krisis ini tidak 

seluruhnya disebabkan karena terjadinya krisis moneter saja, karena sebagian 

diperberat oleh berbagai musibah nasional yang datang bertubi-tubi di tengah 

kesulitan ekonomi seperti kegagalan panen padi di banyak tempat karena 

musim kering panjang dan terparah selama 50 tahun terakhir, hama, 

kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan dan peristiwa kerusuhan 

yang melanda banyak kota pada pertengahan Mei 1998 lalu dan 

kelanjutannya. (Tarmidi, 1999). 

Krisis moneter ini terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia 

di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia 

(lihat World Bank: Bab 2 dan Hollinger). Yang dimaksud dengan 

fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup 

tinggi, laju inflasi terkendali, tingkat pengangguran relatif rendah, neraca 

pembayaran secara keseluruhan masih surplus meskipun defisit neraca 

berjalan cenderung membesar namun jumlahnya masih terkendali, cadangan 

devisa masih cukup besar, realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan 

sedikit surplus. Namun di balik ini terdapat terdapat beberapa kelemahan 

struktural seperti peraturan perdagangan domestik yang kaku dan berlarut-
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larut, monopoli impor yang menyebabkan kegiatan ekonomi tidak efisien dan 

kompetitif. Pada saat yang bersamaan kurangnya transparansi dan kurangnya 

data menimbulkan ketidakpastian sehingga masuk dana luar negeri dalam 

jumlah besar melalui sistem perbankan yang lemah. Sektor swasta banyak 

meminjam dana dari luar negeri yang sebagian besar tidak di hedge. Dengan 

terjadinya krisis moneter, terjadi juga krisis kepercayaan. (bandingkan juga 

IMF, 1997:1). Namun semua kelemahan ini masih mampu di tampung oleh 

perekonomian nasional. Yang terjadi adalah, mendadak datang badai yang 

sangat besar, yang tidak mampu dibendung oleh tembok penahan yang ada, 

yang selama bertahun-tahun telah mampu menahan berbagai terpaan 

gelombang yang datang mengancam. (Tarmidi, 1999). 

Dalam perekonomian Indonesia, sektor perdagangan Internasional 

memainkan peranan yang sangat penting dengan memberikan manfaat secara 

langsung pada sektor perdagangan untuk keseluruhan produksi nasional serta 

memberikan sumbangan dalam penyediaan kesempatan kerja bagi 

masyarakat. Maka ekspor menjadi salah satu sumber devisa yang penting dan 

berfungsi sebagai alat pembiayaan untuk usaha pemeliharaan kestabilan 

ekonomi maupun pelaksanaan pembangunan. Kebutuhan devisa akan terus 

bertambah seiring dengan peningkatan pembangunan, untuk itu ekspor harus 

terus ditingkatkan bagi pembangunan perekonomian Indonesia untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Penerimaan ekspor 

Indonesia cukup meyakinkan, misalnya sepanjang dasawarsa 1970-an 
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penerimaan ekspor meningkat 39,05% rata-rata per tahun (Dumairy, 

1997:178). 

Pada masa setelah krisis kinerja ekspor Indonesia perkembangannya 

menunjukkan kecenderungan meningkat, walaupun tidak sebesar pada masa 

sebelum krisis. Apabila dilihat dari komposisi ekspor non migas ternyata 

komposisinya terlalu didominasi oleh TPT (17%), Elektronika (14%), serta 

Kayu dan Barang dari Kayu (8%).  

Makna kondisi tersebut adalah bahwa ekspor non-migas sangat 

bergantung pada industri yang menggunakan sumber daya alam, serta padat 

karya (seperti TPT, kayu dan barang dari kayu, sepatu), walaupun sudah 

mulai terlihat ekspor beberapa produk industri berteknologi tinggi seperti 

yang terdapat pada besi baja, mesin dan otomotif, elektronika, serta kimia 

dasar. Di tingkat ASEAN posisi ekspor Indonesia pangsanya cukup baik, 

karena sekitar 92% dari total ekspor ke wilayah tersebut yang berjumlah US$ 

5,9 miliar, memiliki daya saing kuat yang dinyatakan dengan Indeks 

Spesialisasi Perdagangannya dari tahun 1991 sampai dengan 1999 yang selalu 

lebih besar dari nol. Perlu diingat bahwa keberhasilan ekspor non migas ini 

terjadi setelah dikeluarkannya kebijakan deregulasi dan debirokratisasi di 

berbagai sektor, yaitu: sektor moneter, perdagangan, pengangkutan, dan 

kegiatan investasi (Soekarwati, 1997:7). 

Pada tahun 1998 nilai ekspor non migas Indonesia telah mencapai 

83,88% dari nilai total ekspor Indonesia. Sementara itu pada tahun 1999 

peran nilai ekspor non migas tersebut sedikit menurun, menjadi 79,88% atau 
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nilainya 38.873,2 juta US dollar (turun 4,00 persen poin). Hal ini berkaitan 

erat dengan krisis moneter yang melanda Indonesia. Tahun 2000 terjadi 

peningkatan ekspor yang pesat, baik untuk total maupun tanpa migas, yaitu 

menjadi 62.124,0 juta US dollar (27,66%) untuk total ekspor dan 47.757,4 

juta US dollar (22,85%) untuk non migas. Namun peningkatan tersebut tidak 

berlanjut di tahun berikutnya. 

Pada tahun 2001 total ekspor hanya sebesar 56.320,9 juta US dollar 

atau menurun 9,34%. Demikian juga untuk ekspor non migas yang menurun 

8,53%. Di tahun 2002 ekspor kembali mengalami sedikit peningkatan 

menjadi 57.158,8 juta US dollar atau naik 1,49%, hal yang sama terjadi pada 

ekspor non migas, yang naik 3,12% menjadi 45.046,1 juta US dollar. Di 

tahun 2003 ekspor mengalami peningkatan menjadi 61.058,2 juta US dollar 

atau naik 6,82%. Hal yang sama terjadi pada ekspor non migas, yang naik 

5,24% menjadi 47.406,8 juta US dollar. Tahun 2004 ekspor kembali 

mengalami peningkatan menjadi 71.584,6 juta US dollar atau naik 17,24%. 

Hal yang sama terjadi pada ekspor non migas, yang naik 18% menjadi 

55.939,3 juta US dollar. Pada tahun 2005 ekspor juga mengalami peningkatan 

menjadi 85.660,0 juta US dollar atau naik 19,66%, begitu juga dengan ekspor 

non migas naik 18,75% menjadi 66.428,4 juta US dollar. 
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Tabel 1.1 
Perkembangan Nilai Ekspor (juta US $), 1991-2005 

 

Tahun Total Ekspor Ekspor Non Migas 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

29.142,4 
33.967,0 
36.823,0 
40.053,4 
45.418,0 
49.814,8 
53.443,6 
48.847,6 
48.665,4 
62.124,0 
56.320,9 
57.158,8 
61.058,2 
71.584,6 
85.660,0 

18.247,5 
23.296,1 
27.077,2 
30.359,8 
34.953,6 
38.093,0 
41.821,1 
40.975,5 
38.873,2 
47.757,4 
43.684,6 
45.046,1 
47.406,8 
55.939,3 
66.428,4 

Sumber: BPS 

 

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi ekspor adalah kurs 

Valuta Asing. Dalam pembayaran transaksi kita dihadapkan pada dua macam 

mata uang, yaitu mata uang domestik dan luar negeri. Adanya perbedaan 

mata uang yang digunakan di negara pengekspor dengan negara pengimpor 

mengakibatkan adanya masalah, antara lain Kurs Valuta Asing. Kurs Valuta 

Asing merupakan harga valuta asing persatuan uang dasar yang didinyatakan 

dalam mata uang negara yang bersangkutan (Soediono, 1991:100). 

Kalau seseorang eksportir mengekspor sejumlah barang ke Amerika 

Serikat, maka ekspor itu dinyatakan dengan mata uang dollar Amerika. Untuk 

menyelesaikan pembayarannya, eksportir Indonesia harus menukarkan mata 

uang rupiah dengan mata uang dollar (US dollar) berdasarkan perbandingan 
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nilai tukar tersebut merupakan harga satuan mata uang asing (US dollar) 

dalam nilai uang domestik (rupiah). Inilah yang disebut dengan harga atau 

nilai valuta asing. Nilai valuta asing adalah nilai yang menunjukkan jumlah 

mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata 

uang asing. Sebagai contoh, setiap satu kesatuan mata uang US dollar ($ 1,00) 

sama dengan Rp 10.000,00. pertukaran antara dua mata uang yang berbeda 

akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut 

(Sukirno, 1981:297). Perbandingan nilai inilah yang sering disebut dengan 

kurs (Exchange Rate). Kurs atau nilai tukar mata uang adalah harga suatu 

mata uang terhadap mata uang lainnya (Salvatore, 1997:9). 

Inflasi menjadi salah satu faktor lainnya yang dapat mempengaruhi 

ekspor. Inflasi pada dasarnya merupakan situasi yang sangat komplek, baik 

dari segi penyebabnya maupun pengaruhnya. Masalah inflasi sudah dialami 

oleh sebagian besar negara yang ada di dunia, terutama oleh negara-negara 

yang sedang membangun dengan tingkat yang berbeda-beda. Tingkat inflasi, 

yaitu prosentase kecepatan kenaikan harga-harga dalam suatu tahun tertentu, 

biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan sampai dimana 

buruknya masalah ekonomi yang dihadapi (Sukirno, 2002:302). 

Pengaruh inflasi domestik akan mengganggu kestabilan harga-harga 

yang pada akhirnya akan membuat ketidakstabilan ekonomi, sehingga akan 

menyebabkan kelesuan perekonomian dalam negeri. Inflasi yang tinggi di 

dalam negeri menyebabkan turunnya laju ekspor karena volume produk untuk 
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ekspor turun dan harga barang ekspor menjadi kurang kompetitif di pasaran 

Internasional sehingga mengurangi keuntungan ekspor secara riil. 

Inflasi yang menimbulkan akibat buruk pada masyarakat yang 

sebagian besar pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dari pekerja-pekerja yang 

bergaji tetap dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan itu yang perlu 

dihindari. Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan semakin 

memburuk sekiranya inflasi tidak bisa dikendalikan. Inflasi cenderung akan 

bertambah cepat apabila tidak bisa diatasi. Inflasi yang bertambah terus 

tersebut cenderung akan mengurangi investasi yang produktif, mengurangi 

ekspor, dan menaikkan impor. Kecenderungan ini akan memperlambat 

pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1998:55). 

Ekspor menjadi sangat penting karena dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi dalam negeri. Para ekonom menerima gagasan tersebut sebagai hal 

yang masuk akal, sehubungan dengan pengalaman Asia Timur dalam hal 

export led growth. Mereka menginterpretasikan bahwa “increased export 

growth led to increased domestic growth” (Reid, 1998:3; Rodrik, 1995:24; 

Jin, 1995:213). Poot, et al (1992), menyatakan bahwa setelah terjadi 

kekecewaan terhadap pengalaman kebijakan ekonomi Indonesia yang 

berorientasi pada subtitusi impor (import substitution), para ekonom 

kemudian lebih menyarankan pada penggunaan strategi industrialisasi yang 

berorientasi pada promosi ekspor (outward-looking), dimana ekspor komoditi 

primer secara berangsur-angsur digantikan oleh ekspor komoditi yang sudah 

diolah di dalam negeri. Sejak tahun 1987, sektor industri, merupakan sektor 
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utama penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) dan berbanding lurus 

dengan pendapatan perkapita (Prabatmodjo dan Micklin, 1991: 27;BPS, 

1999:549). Dalam periode tersebut ekspor meningkat sangat cepat 

dibandingkan dengan periode sebelumnya. 

Investasi meupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi 

khususnya era industrialisasi sebagaimana terjadi dewasa ini. Sebagaimana 

diketahui harga relatif kapital terhadap tenaga kerja adalah tinggi, hal ini 

disebabkan oleh melimpahnya tenaga kerja dan relatif langkanya kapital. 

Dalam keadaan tersebut maka investasi menjadi faktor kunci dalam 

industrialisasi ( Setiaji, 1997 ). 

Dengan investasi yang produktif, baik itu Penanaman Modal Asing 

(PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) suatu negara 

dapat menaikkan mutu produk yang dihasilkannya, yang pada akhirnya akan 

memicu kenaikkan kegiatan ekspor. Kebijakan investasi juga dapat diarahkan 

untuk mendorong kemampuan ekspor nasional agar peningkatan investasi 

tidak saja digerakkan oleh permintaan dalam negeri tetapi juga untuk 

memanfaatkan peluang-peluang eksternal.  

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian dan pertimbangan yang sejalan dengan latar 

belakang masalah maka pokok permasalahannya adalah “Bagaimana dan 

seberapa besar pengaruh Nilai Tukar (Kurs Valuta Asing), Inflasi, Produk 

Domestik Bruto (PDB), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman 
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Modal Dalam Negeri (PMDN) periode sebelum dan sesudah krisis terhadap 

nilai Ekspor Indonesia pada tahun 1991:01-2005:04 ?”. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh Nilai Tukar 

(Kurs Valuta Asing), Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Penanaman 

Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), 

terhadap perkembangan nilai Ekspor yang ada di Indonesia. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kondisi 

ekonomi dan perkembangan ekspor di Indonesia. 

2. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah 

ini. 

3. Sebagai bahan informasi dan bahan studi perbandingan untuk 

penelitian  atau kajian serupa. 

4. Bagi pemerintah baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif 

sebagai bahan rujukan dalam menentukan setiap kebijakan. 
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E. METODE ANALISIS DATA 

Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel 

independent (Kurs Valuta Asing, Inflasi, PDB, PMA, dan PMDN) terhadap 

variabel dependent (Ekspor) maka digunakan model analisis Chow Test. 

Adapun model yang digunakan : 

 Sebelum Krisis   : Xt1 = λ1 + λ2 PDBt + λ3 It + λ4 PMAt + λ5 KURSt + λ6 

1991. 1 – 1997. 2      PMDNt + Ut 

 Sesudah Krisis      : Xt2 = β1 + β2 PDBt + β3 It + β4 PMAt + β5 KURSt + β6 

1997. 3 – 2005. 4     PMDNt + Ut 

 Gabungan    : X = α1 + α2 PDBt + α3 It + α4 PMAt + α5 KURSt + α6 

PMDNt + Ut 

 

 Dimana, 

X : Ekspor pada periode t 
λ1, β1, α1 : Konstanta 
λ2 – λ6, β2 – β6, α2 – α6 : Koefisien regresi 
PDBt : Produk Domestik Bruto pada periode t 
It : Inflasi pada periode t 
PMAt : Penanaman Modal Asing pada periode t 
KURSt : Kurs Valuta Asing pada periode t 
PMDNt : Penanaman Modal Dalam Negri pada periode t 
Ut : variabel pengganggu 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penulisan Skripsi ini tersusun sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dikemukakan landasan teori yang digunakan 

sebagai bahan pendukung atau mendasari penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini memuat jenis dan sumber data, definisi operasional 

variabel, metode analisis data, uji statistik dan uji asumsi klasik. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASANNYA 

Berisi mengenai gambaran umum penelitian, deskripsi 

penanaman modal asing sebelum dan sesudah krisis serta hasil 

estimasi data.  

BAB V PENUTUP 

 Berisi mengenai uraian kesimpulan dari keseluruan hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan dan saran–saran yang diajukan 

bagi pihak–pihak yang terkait dalam mengambil kebijakan 

terhadap masalah yang diteliti. 
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