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DETERMINAN NERACA PERDAGANGAN INDONESIA 

TAHUN 1989-2019: PENDEKATAN PARTIAL  

ADJUSTMENT MODEL 

 
Abstrak 

 

Neraca perdagangan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kondisi 

ekonomi di Indonesia. Salah satu masalah dari neraca perdagangan Indonesia 

yang sulit dikendalikan yaitu nilai impor lebih besar daripada nilai ekspornya, 

sehingga perlu penanganan di beberapa sektor untuk meningkatkan neraca 

perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, FDI, dan kurs terhadap neraca perdagangan Indonesia tahun 1989-2019 

menggunakan Partial Adjustment Model (PAM). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa FDI berpengaruh negatif terhadap neraca perdagangan di 

Indonesia, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan kurs tidak berpengaruh terhadap 

neraca perdagangan di Indonesia. Pemerintah hendaknya mampu mendorong 

kinerja sektor perdagangan melalui persaingan kualitas produk yang dapat 

meningkatkan ekspor. Dengan demikian, stabilitas perekonomian dapat tetap 

terjaga sehingga Indonesia dapat menarik lebih banyak investor. Selanjutnya, 

pemerintah juga perlu berupaya untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing, sehingga kestabilan transaksi dalam perdagangan 

internasional terjamin. 

 

Kata kunci: neraca perdagangan, pertumbuhan ekonomi, foreign direct 

invesment, kurs, pam 

 

Abstract 

 

The trade balance is one indicator to measure economic conditions in Indonesia. 

One of the problems with Indonesia's trade balance that is difficult to control is 

that the value of imports is greater than the value of its exports, so improving 

several sectors is needed to improve the trade balance. This study aimed to 

estimate the effect of economic growth, FDI, and the exchange rate on Indonesia's 

trade balance in 1989-2019 using the Partial Adjustment Model (PAM). The 

results of this study indicated that FDI had a negative effect on trade balance in 

Indonesia, while economic growth and the exchange rate have no effect on trade 

balance in Indonesia. The government is expected to enhance the performance of 

the trade sector through product quality competition that can increase exports, so 

that economic stability can be maintained and Indonesia can attract more 

investors. Furthermore, the government also needs to make efforts to maintain the 

stability of the rupiah exchange rate against foreign currencies, so that the stability 

of transactions in international trade is guaranteed. 

 

Keywords: trade balance, economic growth, Foreign Direct Investment, exchange 

rate, PAM 
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1. PENDAHULUAN 

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

Tahun Ekspor Impor Neraca Perdagangan 

2010 157.779,1 135.663,3 22.115,8 

2011 203.496,6 177.435,7 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) 

 

Tabel 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). 

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 
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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 2. 

Tabel 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 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 2 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 3. 

 

 



 
 

4 
 

 Tabel 3 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 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 

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. 

 



 
 

5 
 

Grafik 1 Nilai Tukar Rupiah Tahun 2001-2019 
 

 Sumber: Bank Dunia 
 

Grafik 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 

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). 
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2. METODE  

2.1 Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan alat analisis Partial Adjusment Model (PAM), 

di mana pada model PAM ini terdapat        atau variabel dependen tahun 

sebelumnya sebagai variabel independen. Model ini mengasumsikan bahwa 

terdapat keseimbangan optimal yang akan dicapai pada jangka panjang untuk 

memproduksi hasil (output) tertentu. Kegunaan model ini yaitu untuk 

memprediksi seberapa lama waktu yang dibutuhkan Y untuk mencapai 

keseimbangan. Kriteria yang harus dipenuhi dari model PAM adalah koefisien 

penyesuaian (δ) terletak 0 < δ < 1 dan δ harus signifikan secara statistik. 

       ̂     ̂           ̂        ̂                   ̂ 

di mana: 

 

2.2 Uji Kebaikan Model dan Uji Hipotesis 

Uji kebaikan model dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu uji signifikansi 

koefisien regresi secara simultan atau bersama-sama yaitu uji F dan interpretasi 

koefisien determinasi (  ), uji signifikansi individual (uji t), 

2.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Penelitian ini menggunakan data time series (runtut waktu). Data time series 

digyunakan untuk melihat perubahan selama kurun waktu tiga puluh satu tahun 

yaitu dari tahun 1989-2019. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari World Bank, Badan Pusat Statistik (BPS), dan United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD). 

NX : Neraca perdangan (juta US$) 

Growth : Pertumbuhan ekonomi (%) 

FDI : Foreign Direct Investment (juta US$) 

Kurs : Nilai tukar (rupiah per US$) 

δ : Koefisien penyesuain 

 ̂0  : Konstanta 

 ̂1,  ̂2, ̂3 : Koefisien variabel independen 

1 – δ  : Koefisien NX periode sebelumnya 

      : NX periode sebelumnya 

t : Periode 

 ̂ : Residual 
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Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data neraca perdagangan di Indonesia pada periode 1989-2019. 

2. Data pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 1989-2019. 

3. Data FDI di Indonesia pada periode 1989-2019. 

4. Data kurs di Indonesia pada periode 1989-2019 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi 

Tabel 4 Hasil Estimasi PAM 
    =                                                                      
   (0,8099) (0,0170)** (0,1570) (0,0020)** 

   = 0,55; DW-Stat = 2,311999; F-Stat = 8,026109 Sig. F-Stat = 0,000236 

Keterangan: ** Signifikan pada α 0,05 

Tabel 4 terlihat nilai koefisien regresi NX tahun sebelumnya (1 – δ) adalah 

sebesar 0,5143. Untuk mencari nilai δ, maka nilai δ = 1 – 0,5143 dan diperoleh 

hasil sebesar 0,4857 atau 48,57%. Nilai tersebut memenuhi syarat validitas PAM, 

karena δ terletak di antara 0 hingga satu. Angka 48,57% berarti penyesuaian 

neraca perdagangan dalam satu periode adalah sebesar 48,57%, sehingga 

penyesuaian neraca perdagangan menuju tingkat neraca perdagangan yang 

diinginkan tidak terlalu cepat.  

Semakin besar δ, penyesuaian dari neraca perdagangan asli menuju neraca 

perdagangan yang diinginkan akan semakin cepat, dan sebaliknya. Nilai 

probabilitas dari 1 – δ adalah sebesar 0,0020 yang berarti signifikan pada α = 0,05. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa model terestimasi adalah model PAM yang 

valid, yang dapat merepresentasikan keberadaan hubungan teoritik jangka pendek 

dan jangka panjang antara variabel dependen dan variabel independen yang 

dipilih untuk menyusun model ekonometrik dalam penelitian ini. 

λ = (1 – δ) 

0,5143 = (1 – δ) 

δ = 1 – 0,5143 = 0,4857 

1)         
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2)         

                  

   
   

 
  

       

      
          

3)        

                  

   
   

 
  

       

      
           

4)        

                 

   
   

 
  

      

      
         

Dari hasil penghitungan konstanta dan koefisien, diperoleh model estimator 

jangka panjang sebagai berikut: 

                                                   

3.2 Uji Kebaikan Model 

1. Eksistensi Model 

Model eksis apabila seluruh variabel independen secara simultan memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, formulasi hipotesis uji 

eksistensi modelnya adalah                       yang berarti semua 

koefisien regresi bernilai nol, sehingga pertumbuhan ekonomi, FDI, dan kurs 

secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap neraca perdagangan. Sementara 

itu,                                yang berarti minimal ada satu koefisien 

regresi yang tidak bernilai nol, sehingga secara bersama-sama, pertumbuhan 

ekonomi, FDI, dan kurs berpengaruh terhadap neraca perdagangan. 

   tidak ditolak apabila probabilitas F > α dan    ditolak jika probabilitas F 

< α. Berdasarkan Tabel 4-1, terlihat nilai probabilitas F statistik pada estimasi 

model sebesar 0,000236 yang berarti kurang dari α 0,05; maka    ditolak, 

sehingga secara bersama-sama, pertumbuhan ekonomi, FDI, dan kurs berpengaruh 

terhadap neraca perdagangan. 
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2. Interpretasi Koefisien Determinasi (  )  

 Berdasarkan hasil estimasi, diketahui bahwa koefisien determinasi (    

adalah sebesar 55%. Dengan demikian, 55% variasi neraca perdagangan 

disebabkan oleh variasi pertumbuhan ekonomi, FDI, dan kurs, sedangkan 45% 

lainnya disebabkan oleh variabel lain di luar model. 

3. Uji Validitas Pengaruh 

Uji validitas pengaruh (uji t) bertujuan untuk menguji apakah masing-

masing variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.    uji 

t menyatakan        yang berarti variabel independen ke-i tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen; sedangkan    menyatakan        yang berarti 

variabel independen ke-i berpengaruh positif terhadap variabel dependen.    tidak 

ditolak apabila probabilitas t statistik > α; dan    ditolak apabila nilai probabilitas 

t statistik ≤ α. Hasil uji validitas pengaruh dapat dilihat pada Tabel 4-3. 

Tabel 5, diketahui variabel yang berpengaruh nyata terhadap neraca 

perdagangan adalah Foreign Direct Investment (FDI), sedangkan pertumbuhan 

ekonomi dan kurs tidak berpengaruh. 

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 
 

Variabel Koefisien Sig. t Kesimpulan 

Growth    ̂ 0,8099    ̂ tidak terbukti nyata 

FDI    ̂ 0,0170    ̂ terbukti nyata pada α 0,05 

Kurs    ̂ 0,1570    ̂ tidak terbukti nyata 

 

Tabel 5 FDI terbukti berpengaruh negatif terhadap neraca perdagangan, 

sedangkan pertumbuhan ekonomi dan kurs tidak berpengaruh. Dengan demikian, 

koefisien FDI (   ̂) dapat diinterpretasikan. Sementara itu, koefisien 

pertumbuhan ekonomi (   ̂) dan kurs (   ̂) tidak perlu diinterpretasikan karena 

tidak signifikan. 

Koefisien FDI pada jangka pendek adalah sebesar -0,56 dan koefisien 

jangka panjang sebesar -1,15. Pola hubungan antara FDI dan neraca perdagangan 

adalah linier-linier. Maka, apabila FDI naik sebesar 1 juta US$, neraca 

perdagangan akan turun sebesar 0,56 juta (556 ribu) US$ dalam jangka pendek 

dan 1,15 juta US$ dalam jangka panjang. 

3.3 Interpretasi Ekonomi 

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Neraca Perdagangan 
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Berdasarkan uji signifikansi parsial, diketahui bahwa pertumbuhan 

ekonomi tidak berpengaruh terhadap neraca perdagangan. Hal ini tidak sesuai 

dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif terhadap neraca perdagangan. Hal tersebut dapat terjadi 

karena pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, khususnya Indonesia masih 

belum stabil sehingga tidak memungkinkan mendorong neraca perdagangan 

melalui peningkatan ekspor. Selain itu, peningkatan output hanya dapat digunakan 

untuk memenuhi permintaan konsumen dalam negeri sehingga produk tidak dapat 

diperdagangkan di pasar internasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 

cenderung menurun dari tahun 2010-2019 seperti yang ditampilkan pada Grafik 2. 

Grafik 2 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010-2019 (%) 
 

 
Sumber: Bank Dunia 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Haryati & Hidayat (2014). 

Melalui Uji Kausalitas Granger untuk negara Malaysia dan Philipina, ditemukan 

bahwa pertumbuhan ekonomi dan ekspor tidak saling memengaruhi satu sama 

lain. Hal tersebut dapat terjadi karena pertumbuhan output negara tidak diiringi 

dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia perubahan dalam hal 

teknologi dan inovasi, serta penggunaan tambahan modal dari masuknya investasi 

asing tidak maksimal sehingga produktivitas tidak mengalami peningkatan dan 

produk dalam negeri tidak mampu bersaing di pasar internasional. 

 

2. Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap Neraca Perdagangan 
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Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial, diketahui bahwa FDI 

berpengaruh negatif terhadap neraca perdagangan. Hasil ini tidak sesuai dengan 

hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa FDI berpengaruh positif terhadap 

neraca perdagangan. Hal tersebut dapat terjadi karena FDI dapat memengaruhi 

neraca perdagangan melalui pendapatan nasional yang didekati dari Produk 

Domestik Bruto (PDB). Kenaikan FDI dapat meningkatkan produktivitas barang 

dan jasa sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional. Kemampuan suatu 

negara dalam melakukan impor sangat bergantung pada pendapatan nasionalnya. 

Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin besar pula kemampuan 

negara tersebut untuk melakukan impor, dan ketika impor meningkat, neraca 

perdagangan akan menurun (Rahmawati, 2014). 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Tomayahu et al (2021) yang 

menyatakan bahwa FDI berpengaruh negatif terhadap neraca perdagangan. Dalam 

penelitian tersebut dijelaskan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia akan 

memengaruhi produktivitas barang dan jasa hingga naik atau turunnya neraca 

perdagangan. Apabila nilai FDI yang masuk ke Indonesia rendah atau mengalami 

penurunan akan berdampak pada meningkatnya impor dan berkurangnya ekspor 

yang membuat neraca perdagangan mengalami defisit. 

3. Pengaruh Kurs terhadap Neraca Perdagangan 

Berdasarkan uji signifikansi parsial, ditemukan bahwa kurs tidak 

berpengaruh terhadap neraca perdagangan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis 

penelitian yang menyatakan bahwa kurs berpengaruh positif terhadap neraca 

perdagangan. Nilai tukar yang terdepresiasi atau mengalami pelemahan tidak 

sepenuhnya berpengaruh terhadap ekspor. Pelemahan kurs memang membuat 

harga barang dalam negeri relatif lebih murah. Namun, produsen yang bahan 

bakunya berasal dari luar negeri akan mengalami kenaikan biaya produksi yang 

dinamakan imported inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga 

barang luar negeri akibat efek perubahan nilai tukar. Naiknya harga barang impor 

di dalam negeri menyebabkan permintaan barang menurun sehingga barang-

barang tersebut tidak dapat bersaing di pasar internasional. 

Selain itu, kurs menjadi tidak berpengaruh terhadap neraca perdagangan 

akibat adanya kebijakan hedging dalam perdagangan internasional. Hedging 
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merupakan upaya untuk menghindari risiko yang timbul dari kemungkinan adanya 

perubahan kurs melalui forward exchange atau kurs berjangka. Dengan demikian, 

dalam jangka waktu tertentu, ekspor dan impor tidak dipengaruhi oleh perubahan 

kurs. 

 Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kusuma & Hakim 

(2012) yang menyatakan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap neraca 

perdagangan dalam jangka pendek. Berdasarkan fenomena J-Curve, perdagangan 

internasional biasanya berjalan berdasarkan kontrak atau perjanjian yang sudah 

ditentukan sebelumnya sehingga perubahan ekspor dan impor tidak dapat berubah 

mengikuti perubahan nilai tukar.  

 

4. PENUTUP 

Neraca perdagangan merupakan salah satu indikator untuk menilai kondisi 

perekonomian di suatu negara. Di Indonesia, neraca perdagangan belum bisa 

dikatakan baik meski meningkat, karena peningkatan ekspor yang belum stabil. 

Agar neraca perdagangan dapat ditingkatkan, diperlukan adanya faktor-faktor 

pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, FDI, dan kurs terhadap neraca perdagangan Indonesia tahun 1989-2019 

dengan teknik Partial Adjustment Model (PAM). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kurs tidak berpengaruh terhadap 

neraca perdagangan di Indonesia, sedangkan FDI berpengaruh negatif terhadap 

neraca perdagangan.  

Agar neraca perdagangan terus meningkat, pemerintah harus mampu 

mendorong kinerja sektor perdagangan melalui persaingan kualitas produk yang 

dapat meningkatkan ekspor untuk meningkatkan posisi neraca perdagangan. 

Penciptaan iklim investasi yang baik dan stabilitas perekonomian juga harus 

dijaga agar dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Indonesia, 

karena peran FDI sangat diperlukan bagi negara yang sedang berkembang seperti 

Indonesia. Lalu, pemerintah juga perlu berupaya untuk menjaga kestabilan nilai 

tukar rupiah terhadap mata uang asing, sehingga kestabilan transaksi dalam 

perdagangan internasional terjamin. 

Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yang diduga 

memengaruhi neraca perdagangan yaitu pertumbuhan ekonomi, FDI, dan kurs. 
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Masih terdapat beberapa variabel independen lain yang mampu menjelaskan dan 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu neraca perdagangan. 
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