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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Setiap negara di dunia pada saat ini tidak bisa mengabaikan interaksi 

ekonominya dengan luar negeri. Hal ini disebabkan oleh semakin banyak dan 

beragamnya kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam 

negeri. Kapasitas produksi dari berbagai komoditas di dalam negeri memiliki 

keterbatasan dalam meningkatkan jumlah dan jenis barang ataupun jasa yang 

diproduksi. Keadaan ini mendorong terjadinya kegiatan perdagangan internasional 

baik berupa barang maupun jasa antar negara (Wulandari dan Zuhri, 2019). 

Rahim et al., (2020) bagi Indonesia sektor perdagangan internasional telah 

menaikkan peranan yang sangat penting dengan memberikan manfaat secara 

langsung pada sektor perdagangan untuk keseluruhan produksi nasional serta dapat 

memberikan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Kegiatan perdagangan 

internasional merupakan kegiatan tukar menukar barang maupun jasa antara dua 

negara atau lebih (Putra dan Sutrisna, 2017). 

Ekspor merupakan aktivitas perdagangan di mana terjadi penjualan barang 

dari dalam negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan 

total barang dan jasa yang dijual oleh negara lain, termasuk di antara barang-barang, 

asuransi, dan jasa pada tahun tertentu. Ekspor merupakan salah satu komponen 

utama dalam mempercepat proses pembangunan Indonesia, Maka peningkatan 

kegiatan ekspor untuk produk-produk dengan nilai tambah yang tinggi sangatlah 

penting untuk meningkatkan output total (Hasmarini dan Murtiningsih, 2017). 
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Dengan semakin meningkatnya perkembangan ekspor, maka hubungan 

perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara lain baik secara langsung 

maupun tidak langsung berdampak pada perubahan indikator makro suatu negara. 

Apalagi dengan diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang bebas (freely 

floating system) yang dimulai sejak Agustus 1997, maka posisi nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing ditentukan oleh mekanisme pasar (Kurnia dan Purnomo, 

2009). Berikut perkembangan nilai ekspor dan nilai tukar rupiah terhadap dollar 

dalam lima tahun terakhir. 

Tabel 1. 1 Perkembangan Nilai Ekspor dan Nilai Tukar 2016-2020 

Tahun 

Ekspor 

(Juta US$) 

Pertumbuhan Ekspor 

(%) 

Nilai Tukar 

(Rupiah/US$) 

2016 216.841 -1,66 13.308 

2017 236.134 8,90 13.381 

2018 251.517 6,51 14.237 

2019 249.348 -0,86 14.148 

2020 230.136 -7,70 14.582 

Sumber: World Bank data (diolah) 

 

Dari Grafik di atas terlihat bahwa nilai tukar rupiah setiap tahunnya 

terdepresiasi dan mencapai titik terendahnya pada tahun 2020 dengan Rp. 14.582 

per Dollar Amerika Serikat. Sementara nilai ekpor Indonesia mengalami fluktuasi 

selama lima tahun terakhir, nilai ekpor tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan 

total nilai ekspor sebesar 251.517 Juta US$ dan nilai ini naik sebesar 6,51 persen 

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara nilai ekspor terendah di 

Indonesia terjadi pada tahun 2016 dengan ekspor sebesar 216.841 Juta US$. Pada 

tahun 2020 total nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan sebesar -7,7 persen 

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
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Habib et al. (2017) nilai tukar adalah harga dari satu mata uang dipandang 

dari segi mata uang lain. Dalam perdagangan luar negeri, orang dari negara berbeda 

menggunakan mata uang yang berbeda pula. Nilai tukar dapat didefinisiskan 

sebagai harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Dalam 

mekanisme pasar, nilai tukar dari suatu mata uang akan selalu mengalami fluktuasi. 

Mishkin (2012) fluktuasi nilai tukar mata uang suatu negara dapat mempengaruhi 

penerimaan dari kegiatan perdagangan internasional seperti ekspor. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kausalitas Granger Ekspor dan Nilai 

Tukar di Indonesia Tahun 2001-2020”. Penelitian ini akan mengamati pola 

kausalitas antara ekspor dan nilai tukar di Indonesia Tahun 2001-2020. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas 

maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang ingin disampaikan yaitu bagaimana 

arah kausalitas antara ekspor dan nilai tukar di Indonesia Tahun 2001-2020. 

C. Tujuan Penelitian 

Menentukan arah kausalitas ekspor dan nilai tukar di Indonesia selama 

periode 2001-2020. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi atau 

rujukan terkait pola kausalitas ekspor dan nilai tukar di Indonesia 



4 

 

 

2. Bagi pemerintah Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

mengenai kebijakan tentang ekspor dan stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, 

pemerintah dapat mengidentifikasi kausalitas ekspor dan nilai tukar di Indonesia. 

E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Model Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kausalitas. Uji 

kausalitas adalah bentuk pengujian untuk menentukan hubungan sebab akibat 

antara peubah dalam sistem Vector Auto Regresion (VAR). Hubungan sebab akibat 

ini dapat diuji dengan menggunakan uji kausalitas Granger yang mengadopsi dan 

memodifikasi dari jurnal (Afrizal, 2017). Persamaan untuk menguji hubungan dua 

arah antara ekspor dan nilai tukar adalah sebagai berikut: 

EKSt    = ∑ =𝑛
𝑖 1 αi EKSt-i + ∑ =𝑛

𝑖 1 βi KURSt-1 + e1t   

KURSt = ∑ =𝑚
𝑖 1 λKURSt-i + ∑ =𝑚

𝑖 1 δi EKSt-1 + e1t   

di mana: 

EKS  : Nilai Ekspor (Juta US$) 

KURS  : Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika (Rp/US$) 

m, n  : Jumlah lag 

e   : Komponen error  

α, β, λ, δ  : Koefisien masing-masing variabel 

t  : Subskrip waktu 

 

Dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan beberapa tahapan 

analisis diantaranya yaitu Uji Stasioner, Uji Kointegrasi, Penentuan Lag Optimum 

dan Uji Kausalitas Granger. 

E.2. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

nilai ekspor dan nilai tukar rupiah terhadap dollar selama periode 2001-2020. Data 
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diperoleh melalui situs World Bank. Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menjelaskan 

hubungan atau pengaruh yang terukur, meramalkan dan mengontrol. 

F. Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan sistematika penulisan yang digunakan: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab I berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang secara 

ringkas menjelaskan alat dan model analisis, serta data dan sumber data. 

Pendahuluan ditutup dengan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II berisi tentang landasan teori terkait ekspor dan nilai tukar (kurs). 

Hasil-hasil penelitian terdahulu terkait dengan ekspor dan nilai tukar. Pada 

akhir bab, dirumuskan hipotesis penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III berisikan metode penelitian, pembahasan tentang alat dan model 

analisis beserta langkah-langkah estimasi dan uji pendukungnya, jenis dan 

sumber data, yang terdiri dari pembahasan definisi operasional variabel dan 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab IV berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, diawali 

dengan analisis deskriptif, yang berisi deskripsi perkembangan kondisi 

perekonomian yang diwakili oleh variabel yang ada dalam model analisis, 
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penyajian hasil estimasi model analisis, diikuti dengan pembahasan serta 

interpretasi secara kuantitatif dan secara ekonomi.  

BAB V PENUTUP 

Bab V berisikan kesimpulan pembahasan dan saran yang sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan, serta memberikan informasi bagi penelitian 

selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


