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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Basri & Munandar (2010), perdagangan internasional merupakan 

suatu perdagangan antarnegara yang meliputi ekspor dan impor. Ekspor dan impor 

barang inilah yang menjadi komponen pembentuk neraca perdagangan. 

Perdagangan internasional, khususnya ekspor, mempunyai peranan yang sangat 

penting yakni sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Hal ini 

disebabkan karena ekspor menghasilkan devisa yang selanjutnya dapat digunakan 

untuk membiayai impor  dan pembangunan sektor-sektor ekonomi di dalam 

negeri (Tambunan, 2001).  

Tabel 1-1 menunjukkan bahwa neraca perdagangan Indonesia mengalami 

fluktuasi selama periode 2010-2019. Hal ini terjadi karena tidak adanya kepastian 

ekonomi di Indonesia. Melambatnya laju ekspor dan penurunan harga komoditas 

ekspor utama Indonesia di pasar Internasional menyebabkan turunnya nilai ekspor 

Indonesia. Defisit neraca perdagangan pada tahun 2018 merupakan kinerja 

perdagangan terburuk sepanjang sejarah, bahkan lebih buruk dibandingkan tahun 

2013 yang mencapai US$4 milliar. Hal ini disebabkan oleh lonjakan defisit 

perdagangan pada sektor migas yang mencapai US$12,4 milliar. Peningkatan 

harga minyak dunia sepanjang tahun 2018 telah mendorong lonjakan impor 

minyak negara-negara net-importir minyak seperti Indonesia (Embu, 2019). 
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Tabel 1-4 

Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2010-2019 (Juta US$) 

 

Tahun Ekspor Impor 
Neraca 

Perdagangan 

2010 

2011 

157.779,1 

203.496,6 

135.663,3 

177.435,7 

22.115,8 

26.060,9 

2012 190.020,3 190.020,3 -1.670,7 

2013 182.551,8 186.628,7 -4.076,9 

2014 175.980 178.178.8 -2.198,8 

2015 150.366,3 142.694,5 7.671,8 

2016 145.134 135.652,8 9.481,2 

2017 168.828,2 156.985,5 11.842,7 

2018 180.012,7 188.711,2 -8.698,5 

2019 167.683 170.727,4 -3.044,4 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

 

Salah satu faktor yang berkaitan erat dengan neraca perdagangan yaitu 

pertumbuhan ekonomi. Ekonomi tumbuh apabila pendapatan terus meningkat, 

yang memungkinkan orang-orang mengkonsumsi jumlah barang dan jasa yang 

lebih banyak serta beragam. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan 

menggunakan data pertumbuhan PDB (Mankiw, 2007). Ekspor berkaitan dengan 

adanya kelebihan hasil output produksi dalam negeri. Surplus produksi yang 

ditandai dengan pertumbuhan PDB akan meningkatkan ekspor, sehingga neraca 

perdagangan Indonesia meningkat (Putri & Arka, 2017). Perkembangan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 hingga 2019 dapat ditampilkan pada 

Tabel 1-2. 

Berdasarkan Tabel 1-2, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi 

mengalami fluktuasi selama periode 2010 sampai dengan 2019. Hal ini terjadi 

karena tidak adanya kepastian ekonomi global dan adanya perang dagang antara 

Amerika Serikat dengan Tiongkok. Pelemahan ekonomi keduanya bisa membuat 
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permintaan barang dari Indonesia (ekspor) ikut anjlok. Hal ini dapat berpengaruh 

terhadap posisi neraca perdagangan Indonesia, karena jika nilai ekspor lebih kecil 

dari impor, maka Indonesia akan mengalami defisit neraca perdagangan (Kurnia, 

2019). 

Tabel 1-5 

PDB dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2019 

 

Tahun 
PDB Pertumbuhan Ekonomi 

(Juta US$) (%) 

2010 755.094,16 6,2 

2011 801.681,84 6,2 

2012 850.023,66 6,0 

2013 897.261,72 5,6 

2014 942.184,64 5,0 

2015 988.128,60 4,9 

2016 1.037.861,79 5,0 

2017 1.090.454,47 5,1 

2018 

2019 

1.146.844,82 

1.204.479,85 

5,2 

5,0 
 Sumber: Bank Dunia  

Faktor selanjutnya yang juga dapat memengaruhi neraca perdagangan 

yaitu investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI). FDI adalah jumlah 

dana yang dipinjamkan penduduk domestik ke luar negeri dikurangi dengan 

jumlah dana yang dipinjamkan orang asing kepada kita. Jika investasi asing dan 

neraca perdagangan adalah positif, kita memiliki surplus perdagangan karena 

dapat mengekspor barang dan jasa daripada mengimpornya. Dengan demikian, 

neraca perdagangan akan meningkat (Mankiw, 2007). Laju investasi asing dari 

tahun 2010 hingga 2019 dapat ditampilkan pada Tabel 1-3.  
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Tabel 1-6 

Foreign Direct Investment Indonesia Tahun 2010-2019 

 

Tahun 
FDI 

(Juta US$) 

Pertumbuhan FDI 

(%) 

2010 13.771 182,3  

2011 19.241 39,7 

2012 19.138 -0,5 

2013 18.817 -1,7 

2014 21.811 15 

2015 16.641 -23,7 

2016 3.921 -76,4 

2017 20.579 424 

2018 

2019 

20.563 

23.429 

-0,08 

13,9  
Sumber: United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD) 

Tabel 1-3 menunjukkan bahwa investasi asing di Indonesia tahun 2010-

2019 cenderung berfluktuasi. Hal ini terjadi karena tidak adanya kepastian 

ekonomi di Indonesia dan rendahnya produksi barang dan jasa yang dihasilkan. 

Pada tahun 2016, terjadi penurunan investasi asing yang sangat besar yang 

disebabkan karena kerapuhan ekonomi global dan pelemahan terus-menerus dari 

permintaan agregat. Investasi asing yang rendah berarti tambahan modal yang 

diterima juga rendah. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya peningkatan 

kapasitas produksi karena kekurangan biaya untuk proses produksi (Ariwibowo, 

2016). 

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap neraca perdagangan yaitu 

kurs. Kurs adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. 

Nilai tukar merupakan salah satu instrumen yang penting dalam perdagangan 

internasional Indonesia dengan negara lain, dalam hal ini kegiatan ekspor dan 
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impor. Nilai tukar mata uang suatu negara dibedakan atas nilai tukar nominal dan 

nilai tukar riil (Nur’aini & Zulfikar, 2019). 

Menurut Mankiw dalam Nur’aini & Zulfikar (2019), nilai tukar riil akan 

berpengaruh pada kondisi perekonomian makro suatu negara, khususnya dengan 

neraca perdagangan. Jika kurs meningkat (terdepresiasi), maka neraca 

perdagangan juga akan meningkat. Hal ini disebabkan kurs yang lebih tinggi akan 

memberikan indikasi rendahnya harga produk Indonesia (domestik) terhadap 

asing, karena dengan dollar yang sama memberikan jumlah rupiah yang lebih 

banyak. Laju nilai tukar (kurs) di Indonesia dari tahun 2001 sampai tahun 2019 

ditampilkan pada Grafik 1-1. 

Grafik 1-2 

Nilai Tukar Rupiah Tahun 2001-2019 

 
Sumber: Bank Dunia 

Grafik 1-1 menunjukkan bahwa kurs di Indonesia tahun 2001 hingga tahun 

2019 mengalami fluktuasi. Nilai tukar rupiah terhadap dollar paling lemah terjadi 

pada tahun 2018 dengan nilai Rp 14.236. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan Bank 

Sentral Amerika atau The Federal Reserve (The FED) yang meningkatkan suku 
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bunga untuk memulihkan kondisi ekonomi Amerika, sehingga menyebabkan 

turunnya nilai tukar mata uang beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia 

(Nur’aini & Zulfikar, 2019).  

Banyak faktor yang menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah, antara 

lain ketidakpastian ekonomi global serta tingginya permintaan dollar Amerika 

Serikat di pasar domestik. Depresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi di Indonesia 

diikuti dengan menurunnya kinerja perdagangan yang ditandai dengan 

berkurangnya surplus ekspor dan impor. Depresiasi akan berakibat tidak baik pada 

kondisi perdagangan suatu negara, namun akan berangsur membaik pada periode 

jangka panjangnya. Fenomena ini disebut juga dengan fenomena J-Curve. Hal ini 

yang membuat beberapa negara dengan sengaja melakukan kebijakan untuk 

mendevaluasikan mata uangnya untuk memperbaiki neraca perdagangannya 

dalam jangka panjang (Nur’aini & Zulfikar, 2019). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, diketahui bahwa neraca perdagangan 

Indonesia mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa produksi barang dan 

jasa belum optimal dan tidak adanya kepastian ekonomi di Indonesia. Salah satu 

faktor yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia mengalami fluktuasi 

yaitu pertumbuhan ekonomi yang bergerak lambat. Lalu, kurs yang tidak stabil 

juga dapat berpengaruh terhadap neraca perdagangan di Indonesia, di mana ketika 

nilai tukar rupiah melemah, neraca perdagangan dapat ditingkatkan melalui 

ekspansi ekspor serta penurunan impor. 



7 
 

 
 

Faktor yang terakhir yang memengaruhi neraca perdagangan yaitu 

investasi asing langsung. Hal ini dikarenakan meningkatnya investasi asing dapat 

mengakibatkan meningkatnya keunggulan komparatif suatu barang dan jasa, 

sehingga ekspor dapat ditingkatkan. Dengan demikian, penelitian mengenai 

pengaruh pertumbuhan ekonomi, FDI, dan kurs terhadap neraca perdagangan di 

Indonesia perlu dilakukan.  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan 

untuk mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, FDI, dan kurs terhadap 

neraca perdagangan Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta 

memberikan saran kepada pemerintah guna meningkatkan neraca perdagangan di 

Indonesia.  

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membuktikan secara empiris 

hubungan antara neraca perdagangan Indonesia dengan indikator 

pertumbuhan ekonomi, FDI, dan kurs. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dan instansi-

instansi terkait yang menyangkut neraca perdagangan di Indonesia. 

3. Sebagai bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 
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D. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau aturan dalam 

menyelesaikan sebuah penelitian yang dilakukan. Penulisan penelitian ini dibagi 

secara sistematis menjadi lima bab, yaitu: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Pendahuluan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

 Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka tentang pertumbuhan 

ekonomi, FDI, kurs dan neraca perdagangan. Selanjutnya beberapa 

penelitian terdahulu akan dijabarkan, dan hipotesis penelitian akan 

dirumuskan di bagian akhir bab ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan variabel dependen, variabel independen, 

definisi operasional, jenis dan sumber data, serta analisis yang 

digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil dari analisis data dan interpretasi 

ekonomi. 

BAB V PENUTUP 

 Bagian akhir dari bab ini merupakan bagian penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran guna untuk perbaikan dan referensi 

penelitian selanjutnya dalam lingkup pembahasan yang sama


