BAB II
LANDASAN TEORI

2.1.

Teori Perdagangan Internasional
Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara

subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik
mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subyek ekonomi yang dimaksud adalah
penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor,
perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat
dilihat dari neraca perdagangan (Sobri, 2000).
Perdagangan atau pertukaran dapat diartikan sebagai proses tukar menukar
yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Masing-masing
pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung rugi dari pertukaran
tersebut, dari sudut kepentingan masing-masing dan kemudian menetukan apakah ia
mau melakukan pertukaran atau tidak (Boediono, 2000). Pada dasarnya ada dua teori
yang menerangkan tentang timbulnya perdagangan internasional.
2.1.1. Teori Klasik
1. Merkantilis
Para penganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi suatu
negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin
ekspor dan sedikit mungkin impor. Surplus ekspor yang dihasilkannya selanjutnya
akan dibentuk dalam aliran emas lantakan, atau logam-logam mulia, khususnya emas
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dan perak. Semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara maka
semakin kaya dan kuatlah negara tersebut. Dengan demikian, pemerintah harus
menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong ekspor, dan mengurangi serta
membatasi impor (khususnya impor barang-barang mewah). Namun, oleh karena
setiap negara tidak secara simultan dapat menghasilkan surplus ekspor, juga karena
jumlah emas dan perak adalah tetap pada satu saat tertentu, maka sebuah negara
hanya dapat memperoleh keuntungan dengan mengorbankan negara lain.
Keinginan para merkantilis untuk mengakumulasi logam mulia ini sebetulnya
cukup rasional, jika mengingat bahwa tujuan utama kaum merkantilis adalah untuk
memperoleh sebanyak mungkin kekuasaan dan kekuatan negara. Dengan memiliki
banyak emas dan kekuasaan maka akan dapat mempertahankan angkatan bersenjata
yang lebih besar dan lebih baik sehingga dapat melakukan konsolidasi kekuatan
di negaranya; peningkatan angkatan bersenjata dan angkatan laut juga memungkinkan
sebuah negara untuk menaklukkan lebih banyak koloni. Selain itu, semakin banyak
emas berarti semakin banyak uang dalam sirkulasi dan semakin besar aktivitas bisnis.
Selanjutnya, dengan mendorong ekspor dan mengurangi impor, pemerintah akan
dapat mendorong output dan kesempatan kerja nasional.
2. Adam Smith
Adam Smith berpendapat bahwa sumber tunggal pendapatan adalah produksi
hasil tenaga kerja serta sumber daya ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith sependapat
dengan doktrin merkantilis yang menyatakan bahwa kekayaan suatu negara dicapai
dari surplus ekspor. Kekayaan akan bertambah sesuai dengan skill, serta efisiensi
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dengan tenaga kerja yang digunakan dan sesuai dengan persentase penduduk yang
melakukan pekerjaan tersebut. Menurut Smith suatu negara akan mengekspor barang
tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara
mutlak lebih murah dari pada negara lain, yaitu karena memiliki keunggulan mutlak
dalam produksi barang tersebut. Adapun keunggulan mutlak menurut Adam Smith
merupakan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang dan jasa per
unit dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibanding kemampuan
negara-negara lain.
Teori Absolute Advantage lebih mendasarkan pada besaran/variabel riil bukan
moneter sehingga sering dikenal dengan nama teori murni (pure theory) perdagangan
internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada
variabel riil seperti misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja
yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang
digunakan akan makin tinggi nilai barang tersebut (Labor Theory of value).
Teori Absolute Advantage Adam Smith yang sederhana menggunakan teori
nilai tenaga kerja. Teori nilai kerja ini bersifat sangat sederhana sebab menggunakan
anggapan bahwa tenaga kerja itu sifatnya homogeny serta merupakan satu-satunya
faktor produksi. Dalam kenyataannya tenaga kerja itu tidak homogen, faktor produksi
tidak hanya satu dan mobilitas tenaga kerja tidak bebas, dapat dijelaskan dengan
contoh sebagai berikut: Misalnya hanya ada dua negara, Amerika dan Inggris
memiliki faktor produksi tenaga kerja yang homogen menghasilkan dua barang yakni
gandum dan pakaian. Untuk menghasilkan 1 unit gandum dan pakaian Amerika
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membutuhkan 8 unit tenaga kerja dan 4 unit tenaga kerja. Di Inggris setiap unit
gandum dan pakaian masing-masing membutuhkan tenaga kerja sebanyak 10 unit dan
2 unit.
Tabel 2.1. Banyaknya Tenaga Kerja yang Diperlukan untuk Menghasilkan
per Unit
Produksi
Amerika
Gandum
8
Pakaian
4
Sumber: Salvatore (2006).

Inggris
10
2

Dari tabel di atas nampak bahwa Amerika lebih efisien dalam memproduksi
gandum sedang Inggris dalam produksi pakaian. 1 unit gandum diperlukan 10 unit
tenaga kerja di Inggris sedang di Amerika hanya 8 unit (10 > 8). 1 unit pakaian
di Amerika memerlukan 4 unit tenaga kerja sedang di Inggris hanya 2 unit. Keadaan
demikian ini dapat dikatakan bahwa Amerika memiliki absolute advantage pada
produksi gandum dan Inggris memiliki absolute advantage pada produksi pakaian.
Dikatakan absolute advantage karena masing-masing negara dapat menghasilkan satu
macam barang dengan biaya yang secara absolut lebih rendah dari negara lain.
Kelebihan dari teori absolute advantage yaitu terjadinya perdagangan bebas antara
dua negara yang saling memiliki keunggulan absolut yang berbeda, dimana terjadi
interaksi ekspor dan impor hal ini meningkatkan kemakmuran negara. Kelemahannya
yaitu apabila hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut maka perdagangan
internasional tidak akan terjadi karena tidak ada keuntungan.
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2.1.2. Teori Modern
1. John Stuart Mill dan David Ricardo
Teori J.S.Mill menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan
kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar
dan mengimpor barang yang dimiliki comparative disadvantage (suatu barang yang
dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan
sendiri memakan ongkos yang besar).
Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya
tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Contoh:
Produksi 10 orang dalam 1 minggu
Produksi
Amerika
Gandum
6 bakul
Pakaian
10 yard
Sumber: Salvatore (2006).

Inggris
2 bakul
6 yard

Menurut teori ini perdagangan antara Amerika dengan Inggris tidak akan
timbul karena absolute advantage untuk produksi gandum dan pakaian ada pada
Amerika semua. Tetapi yang penting bukan absolute advantagenya tetapi
comparative Advantagenya.
Besarnya comparative advantage untuk Amerika, dalam produksi gandum 6
bakul dibanding 2 bakul dari Inggris atau = 3 : 1. Dalam produksi pakaian 10 yard
dibanding 6 yard dari Inggris atau 5/3 : 1. Di sini Amerika memiliki comparative
advantage pada produksi gandum yakni 3 : 1 lebih besar dari 5/3 : 1.
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Untuk Inggris, dalam produksi gandum 2 bakul dibanding 6 bakul dari
Amerika atau 1/3 : 1. Dalam produksi pakaian 6 yard dari Amerika Serikat atau =
3/5: 1. Comparative advantage ada pada produksi pakaian yakni 3/5 : 1 lebih besar
dari 1/3 : 1. Oleh karena itu perdagangan akan timbul antara Amerika dengan Inggris,
dengan spesialisasi gandum untuk Amerika dan menukarkan sebagian gandumnya
dengan pakaian dari Inggris. Dasar nilai pertukaran (term of trade) ditentukan dengan
batas-batas nilai tujar masing-masing barang di dalam negeri.
Kelebihan untuk teori comparative advantage ini adalah dapat menerangkan
berapa nilai tukar dan berapa keuntungan karena pertukaran di mana kedua hal ini
tidak dapat diterangkan oleh teori absolute advantage.
David Ricardo (1772-1823) seorang tokoh aliran klasik menyatakan bahwa
nilai

penukaran

ada

jikalau

barang

tersebut

memiliki

nilai

kegunaan.

Dengan demikian sesuatu barang dapat ditukarkan bilamana barang tersebut dapat
digunakan. Seseorang akan membuat sesuatu barang, karena barang itu memiliki nilai
guna yang dibutuhkan oleh orang. Selanjutnya David Ricardo juga membuat
perbedaan antara barang yang dapat dibuat dan atau diperbanyak sesuai dengan
kemauan orang, di lain pihak ada barang yang sifatnya terbatas ataupun barang
monopoli (misalnya lukisan dari pelukis ternama, barang kuno, hasil buah anggur
yang hanya tumbuh di lereng gunung tertentu dan sebagainya). Dalam hal ini untuk
barang yang sifatnya terbatas tersebut nilainya sangat subyektif dan relatif sesuai
dengan kerelaan membayar dari para calon pembeli. Sedangkan untuk barang yang
dapat ditambah produksinya sesuai dengan keinginan maka nilai penukarannya
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berdasarkan atas pengorbanan yang diperlukan. David Ricardo mengemukakan
bahwa berbagai kesulitan yang timbul dari ajaran nilai kerja:
1. Perlu diperhatikan adanya kualitas kerja, ada kualitas kerja terdidik dan tidak
terdidik, kualitas kerja keahlian dan lain sebagainya. Aliran yang klasik dalam
hal ini tidak memperhitungkan jam kerja yang dipergunakan untuk pembuatan
barang, tetapi jumlah jam kerja yang biasa dan semestinya diperlukan untuk
memproduksi barang. Dari situ maka Carey kemudian mengganti ajaran nilai
kerja dengan “teori biaya reproduksi”.
2. Kesulitan yang terdapat dalam nilai kerja itu bahwa selain kerja masih banyak
lagi jasa produktif yang ikut membantu pembuatan barang itu, harus
dihindarkan. Selanjutnya David Ricardo menyatakan bahwa perbandingan
antara kerja dan modal yang dipergunakan dalam produksi boleh dikarakan
tetap besarnya dan hanya sedikit sekali perubahan.
Atas dasar nilai kerja, dibedakan di samping “harga alami” (natural price) ada
pula “harga pasaran” (market price). Menurut aliran klasik (Adam Smith) “harga
alami” akan terjadi bilamana masing-masing warga masyarakat memperoleh
kebebasan pilihannya untuk membuat sesuatu produk tertentu yang menurutnya lebih
menguntungkan dan menukarkannya bilamana dinilai baik olehnya. Hal ini sejalan
dengan pandangan kaum physiokrat. Istilah “harga alami” (natural price) yang
dikemukakan Smith adalah sama dengan istilah Cantillon “valeur intrinsique” (nilai
intrinsik), Turgot “valeur fondamental” (harga pokok), Say “prix reel” (harga real),
Ricardo “primery/natural/necessary price” (harga pokok) dan Cairnes “normal price”
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(harga normal). “Harga pasaran” dapat berbeda dengan “harga alami” di mana akan
menyesuaikan dengan keadaan penawaran dan permintaan atas barang yang
bersangkutan. Demikian pula atas dasar pertimbangan tertentu, adanya peraturan
pemerintah yang dapat menghalangi penyesuaian harga alami dengan harga pasaran.
Tetapi bagaimanapun, harga alami akan menjadi acuan (pedoman) atas penetapan
harga pasaran.
Teori perdagangan internasional diketengahkan oleh David Ricardo yang
mulai dengan anggapan bahwa lalu lintas pertukaran internasional hanya berlaku
antara dua negara yang diantara mereka tidak ada tembok pabean, serta kedua negara
tersebut hanya beredar uang emas. Ricardo memanfaatkan hukum pemasaran
bersama-sama dengan teori kuantitas uang untuk mengembangkan teori perdagangan
internasional. Walaupun suatu negara memiliki keunggulan absolut, akan tetapi
apabila dilakukan perdagangan tetap akan menguntungkan bagi kedua negara yang
melakukan perdagangan.
Teori perdagangan telah mengubah dunia menuju globalisasi dengan lebih
cepat. Kalau dahulu negara yang memiliki keunggulan absolut enggan untuk
melakukan perdagangan, berkat “law of comparative costs” dari Ricardo, Inggris
mulai kembali membuka perdagangannya dengan negara lain. Pemikiran kaum klasik
telah mendorong diadakannya perjanjian perdagangan bebas antara beberapa negara.
Teori comparative advantage telah berkembang menjadi dynamic comparative
advantage yang menyatakan bahwa keunggulan komparatif dapat diciptakan. Oleh
karena itu penguasaan teknologi dan kerja keras menjadi faktor keberhasilan suatu
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negara. Bagi negara yang menguasai teknologi akan semakin diuntungkan dengan
adanya perdagangan bebas ini, sedangkan negara yang hanya mengandalkan kepada
kekayaan alam akan kalah dalam persaingan internasional.
a. Cost Comparative Advantage (Labor efficiency)
Menurut teori cost comparative advantage (labor efficiency), suatu Negara
akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi
produksi dan mengekspor barang di mana Negara tersebut dapat berproduksi relatif
lebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif
kurang/tidak efisien. Berdasarkan contoh hipotesis di bawah ini maka dapat dikatakan
bahwa teori comparative advantage dari David Ricardo adalah cost comparative
advantage.
Data Hipotesis Cost Comparative
Produksi
1 kg gula
1 m kain
Indonesia
3 hari kerja
4 hari kerja
China
6 hari kerja
5 hari kerja
Sumber: Salvatore (2006).
Indonesia memiliki keunggulan absolut dibanding Cina untuk kedua produk
diatas, maka tetap dapat terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan
kedua negara melalui spesialisasi jika negara-negara tersebut memiliki cost
comparative advantage atau labor efficiency.
Berdasarkan perbandingan Cost Comparative Advantage Efficiency, dapat
dilihat bahwa tenaga kerja Indonesia lebih efisien dibandingkan tenaga kerja Cina
dalam produksi 1 Kg gula (atau hari kerja) daripada produksi 1 meter kain (hari
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bekerja) hal ini akan mendorong Indonesia melakukan spesialisasi produksi dan
ekspor gula. Sebaliknya tenaga kerja Cina ternyata lebih efisien dibandingkan tenaga
kerja Indonesia dalam produksi 1 m kain (hari kerja) daripada produksi 1 Kg gula
(hari kerja) hal ini mendorong cina melakukan spesialisasi produksi dan ekspor kain.
b. Production Comperative Advantage (Labor productifity)
Suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika
melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut
dapat berproduksi relatif lebih produktif serta mengimpor barang di mana negara
tersebut berproduksi relatif kurang/tidak produktif. Walaupun Indonesia memiliki
keunggulan absolut dibandingkan Cina untuk kedua produk, sebetulnya perdagangan
internasional akan tetap dapat terjadi dan menguntungkan keduanya melalui
spesialisasi di masing-masing negara yang memiliki labor productivity. kelemahan
teori klasik Comparative Advantage tidak dapat menjelaskan mengapa terdapat
perbedaan fungsi produksi antara dua negara. Sedangkan kelebihannya adalah
perdagangan internasional antara dua negara tetap dapat terjadi walaupun hanya satu
negara yang memiliki keunggulan absolut asalkan masing-masing dari negara
tersebut memiliki perbedaan dalam Cost Comparative Advantage atau Production
Comparative Advantage. Teori ini mencoba melihat kuntungan atau kerugian dalam
perbandingan relatif. Teori ini berlandaskan pada asumsi:
Labor Theory of Value, yaitu bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah
tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang tersebut, di mana nilai
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barang yang ditukar seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk
memproduksinya.
2. Teori Heckscher-Ohlin (H-O)
Teori Heckscher-Ohlin (H-O) menjelaskan beberapa pola perdagangan
dengan baik, negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang
menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Menurut
Heckscher-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain
disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu keunggulan dalam
teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah:
a. Faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu
negara.
b. Faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi,
apakah labor intensity atau capital intensity.
Teori modern Heckescher-Ohlin atau teori H-O menggunakan dua kurva
pertama adalah kurva isocost yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi
yang sama. Dan kurva isoquant yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas
produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro kurva isocost akan bersinggungan
dengan kurva isoquant pada suatu titik optimal. Jadi dengan biaya tertentu akan
diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah
produk tertentu. Analisis hipotesis H-O dikatakan berikut:
a. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau
proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara.
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b. Comparative Advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing
negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang
dimilikinya.
c. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan
mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi
yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya.
d. Sebaliknya masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu
karena negara tersebut memilki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal
untuk memproduksinya.
e. Kelemahan dari teori H-O yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi
yang dimiliki masing-masing negara relatif sama maka harga barang yang
sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi.
Teori Perdagangan Internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu
Eli Hecskher (1919) dan Bertil Ohlin (1933) mengemukakan penjelasan mengenai
perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan
komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori H-O, tulisan ini sedikit akan
mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori H-O. Teori
Klasik Comparative advantage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat
terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor (faktor produksi yang
secara eksplisit dinyatakan) antarnegara (Salvatore, 2006). Namun teori ini tidak
memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut.
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Teori H-O kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab
terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori H-O menyatakan penyebab
perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang
dimiliki (endowment factors) oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya
menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu
teori modern H-O ini dikenal sebagai “The Proportional Factor Theory”. Selanjutnya
negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam
memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor
barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika
negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam
memproduksinya.
Hipotesis Teori H-O
Sebelum melakukan kritik terhadap teori H-O, di bawah ini akan
dikemukakan hipotesis yang telah dihasilkan oleh Teori H-O, antara lain:
1. Produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor
di tiap negara turun.
2. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau
proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara.
3. Harga labor di kedua negara cenderung sama, harga barang A di kedua negara
cenderung sama demikian pula harga barang B di kedua negara cenderumg
sama.
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4. Perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya Kapital dengan negara
yang kaya Labor.
5. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan
mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi
yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara
yang kaya kapital maka ekspornya padat kapital dan impornya padat karya,
sedangkan negara kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat
kapital.
Kelemahan Asumsi Teori H-O
Untuk lebih memahami kelemahan teori H-O dalam menjelaskan perdagangan
internasional akan dikemukan beberapa asumsi yang kurang valid:
a. Asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam
memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan negara sering
menggunakan teknologi yang berbeda.
b. Asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi
lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah
produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala
ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endowment H-O.
c. Asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor
secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang
menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antarnegara.
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Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi H-O tetapi tidak mengurangi
validitas model H-O.
d. Asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi
jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara
yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor.

2.2.

Produk Domestik Bruto (PDB)
PDB diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan

ekonomi suatu negara. Perhitungan pendapatan nasional ini mempunyai ukuran
makro utama tentang kondisi suatu negara. Pada umumnya perbandingan kondisi
antar negara dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya sebagai gambaran, Bank
Dunia menentukan apakah suatu negara berada dalam kelompok negara maju atau
berkembang melalui pengelompokan besarnya PDB, dan PDB suatu negara sama
dengan total pengeluaran atas barang dan jasa dalam perekonomian (Herlambang,
2001).
Menurut Samuelson (2002), PDB adalah jumlah output total yang dihasilkan
dalam batas wilayah suatu negara dalam satu tahun. PDB mengukur nilai barang dan
jasa yang di produksi di wilayah suatu negara tanpa membedakan kewarganegaraan
pada suatu periode waktu tertentu. Dengan demikian warga negara yang bekerja
di negara lain, pendapatannya tidak dimasukkan ke dalam PDB. Sebagai gambaran
PDB Indonesia baik oleh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing
(WNA) yang ada di Indonesia tetapi tidak diikuti sertakan produk WNI di luar negeri
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(Herlambang, 2001). Sukirno (2002) mendefinisikan PDB sebagai nilai barang dan
jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga
negara tersebut dan warga negara asing. Sedangkan Wijaya (1997) menyatakan
bahwa PDB adalah nilai uang berdasarkan harga pasar dari semua barang-barang dan
jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam suatu periode waktu
tertentu biasanya satu tahun. Secara umum PDB dapat diartikan sebagai nilai akhir
barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara selama periode
tertentu (biasanya satu tahun).
PDB Atas Harga Berlaku dan Harga Konstan
Pendapatan nasional dapat dihitung berdasarkan dua harga yang telah
ditetapkan pasar.
1) PDB Harga Berlaku. Pendapatan nasional pada harga berlaku adalah nilai
barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode
tertentu menurut/berdasarkan harga yang berlaku pada periode tersebut.
2) PDB Harga Konstan. Pendapatan nasional pada harga konstan adalah nilai
barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode
tertentu, berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang
dipakai dasar untuk dipergunakan seterusnya dalam menilai barang-barang
dan jasa yang dihasilkan pada periode/tahun berikutnya.
Pendapatan nasional pada harga konstan = Pendapatan Nasional riil.
Menurut Mulyono dalam Hanton (2002), pendapatan nasional pada harga
konstan dapat diperoleh melalui:
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PDB h arg a kons tan 

PDB h arg a berlaku
x100
Indeks H arg a

Indeks harga yang digunakan untuk mendeflasi PDB harga berlaku di mana
Implicit Price Deflator 

PDB h arg a berlaku
x100
PDB h arg a kons tan

Realisasi impor juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat suatu negara
untuk membeli barang-barang buatan luar negeri, yang berarti besarnya impor
tergantung dari tingkat pendapatan nasional negara tesebut. Makin tinggi tingkat
pendapatan, serta makin rendah kemampuan negara dalam menghasilkan barangbarang tersebut, maka impor makin tinggi dan makin banyak terdapat “kebocoran”
dalam pendapat nasional (Deliarnov, 2005).

2.3.

Teori Konsumsi
Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang

dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang
yang melakukan pembelanjaan tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas makanan,
pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan
atau konsumsi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat
untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi (Dumairy, 2004).
Dalam teorinya Keynes mengandalkan analisis statistik, dan juga membuat
dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi kasual.
Pertama dan terpenting, Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi
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marginal (marginal propensity to consume) jumlah yang dikonsumsi dalam setiap
tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu. Kecenderungan mengkonsumsi
marginal

merupakan

rekomendasi

kebijakan

Keynes

untuk

menurunkan

pengangguran yang kian meluas. Kekuatan kebijakan fiskal, untuk mempengaruhi
perekonomian seperti ditunjukkan oleh pengganda kebijakan fiskal muncul dari
umpan balik antara pendapatan dan konsumsi.
Kedua, Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang
disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (avarage prospensity to consume),
turun ketika pendapatan naik. Ia percaya bahwa tabungan adalah kemewahan,
sehingga ia barharap orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari
pendapatan mereka ketimbang si miskin.
Ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan
konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. Keynes
menyatakan bahwa pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori.
Kesimpulannya bahwa pengaruh jangka pendek dari tingkat bunga terhadap
pengeluaran individu dari pendapatannya bersifat sekunder dan relatif tidak penting.
Berdasarkan tiga dugaan ini, persamaan konsumsi Keynes sering ditulis sebagai
berikut (Mankiw, 2003):
C = a + bY, a > 0, 0 < b < 1 ................................................................ (2.1)
Keterangan:
C = konsumsi
Y = pendapatan disposebel
a = konstanta
b = kecenderungan mengkonsumsi marginal
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Secara grafis, fungsi konsumsi Keynes digambarkan sebagai berikut:
Konsumsi
Y=C

C

C0

0
Pendapatan
Gambar 2.1. Fungsi Konsumsi Keynes
Menurut Reksoprayitno (2000) ada beberapa catatan mengenai fungsi
konsumsi Keynes:
1. Fungsi konsumsi Keynes menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional
dengan

pengeluaran

konsumsi

yang

keduanya

dinyatakan

dengan

menggunakan tingkat harga konstan.
2. Pendapatan yang terjadi, merupakan pendapatan nasional yang dapat
menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi yaitu pendapatan nasional
yang terjadi atau current national income.
3. Dalam fungsi konsumsi Keynes, pendapatan nasional diinterpretasikan
sebagai pendapatan nasional absolut.
4. Fungsi konsumsi berbentuk lengkung.
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Pada Gambar 2.1, terlihat bahwa fungsi konsumsi Keynes tidak melalui titik
0, tetapi melalui sumbu vertikal pada nilai positif (Co). Konsekwensi fungsi konsumsi
ini, dengan meningkatnya pendapatan nasional akan memberikan dampak terhadap
penurunan hasrat konsumsi rata-rata atau APC. Jika APC akan mengalami penurunan
dengan terjadinya peningkatan pendapatan nasional, dalam fungsi konsumsi Keynes
akan terlihat, pertama, peningkatan pendapatan masih diikuti dengan peningkatan
konsumsi, kedua, pada saat garis konsumsi C memotong garis OY maka peningkatan
pendapatan diiringi dengan penurunan konsumsi atau APC.
Dalam teori makro ekonomi dikenal berbagai variasi tentang model fungsi
konsumsi. Fungsi konsumsi yang paling dikenal dan sangat sering ditemukan dalam
buku-buku makro ekonomi adalah fungsi konsumsi Keynesian, yaitu:
C = f (Y) .......................................................................... (2.2)
atau,
C = f (Y-T) .......................................................................(2.3)
Persamaan ini menyatakan bahwa konsumsi adalah fungsi dari disposible
income. Hubungan antara konsumsi dan disposible income disebut consumption
function (Mankiw, 2003).
Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat tergantung
(berbanding lurus) dengan tingkat pendapatannya. Secara lebih spesifik, Keynes
memasukkan komponen marginal propensity to consume (MPC) ke dalam persamaan
konsumsinya seperti yang telah diuraikan pada persamaan (2.1) sebelumnya.
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Teori daur hidup (life-cycle) yang terutama dikembangkan oleh Franco
Modigliani, melihat bahwa individu merencanakan perilaku konsumsi dan tabungan
mereka untuk jangka panjang dengan tujuan mengalokasikan konsumsi mereka
dengan cara terbaik yang mungkin selama masa hidup mereka. Tabungan dipandang
sebagai akibat dari keinginan individu untuk menjamin konsumsi di hari tua. Fungsi
konsumsi yang dikembangkan berdasarkan teori daur hidup adalah:
C = aWR + cYL .....................................................................(2.4)
Di mana WR merupakan kekayaan riil, a adalah kecenderungan mengkonsumsi
marjinal dari kekayaan, YL merupakan pendapatan tenaga kerja dan c adalah
kecenderungan mengkonsumsi marjinal dari pendapatan tenaga kerja.
Milton Friedman dengan teori pendapatan permanennya mengemukakan
bahwa orang menyesuaikan perilaku konsumsi mereka dengan kesempatan konsumsi
permanen atau jangka panjang, dan bukan dengan tingkat pendapatan mereka yang
sekarang (Dornbusch and Fisher, 2004). Dalam bentuk yang paling sederhana,
hipotesis pendapatan permanen dari perilaku konsumsi berpendapat bahwa konsumsi
itu adalah proporsional terhadap pendapatan permanen, yaitu:
C = cYP ..................................................................................(2.5)
Di mana YP merupakan pendapatan (disposibel) permanen. Dari persamaan (2.4),
konsumsi bervariasi menurut proporsi yang sama dengan pendapatan permanen.
Kenaikan 5% dalam pendapatan permanen akan menaikkan konsumsi sebesar 5%.
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Lebih jauh hipotesis Friedman menjelaskan bahwa konsumsi pada saat ini
tidak tergantung pada pendapatan saat ini tetapi pada Expected Normal Income (ratarata pendapatan normal. Bentuk lain fungsi konsumsinya adalah:
C = f (YP,i)................................................................................(2.6)
Di mana YP adalah permanen income dan i adalah real interest rate.
Berbagai teori modern tentang konsumsi lebih jauh mengkombinasikan
pembentukan ekspektasi melalui pendekatan pendapatan permanen dan pendekatan
daur hidup yang menggunakan variabel kekayaan dan demografis (Dornbusch and
Fisher, 2004). Suatu fungsi konsumsi modern yang disederhanakan akan menjadi:
C = aWR + bèYD + b(1 – è) YD-1 ...........................................(2.7)
Di mana WR adalah kekayaan riel, YD adalah pendapatan disposibel tahun ini, YD-1
adalah pendapatan disposibel tahun lalu. Persamaan (2.7) memperlihatkan peranan
kekayaan yang mempunyai pengaruh penting terhadap pengeluaran konsumsi.
Konsumsi adakalanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, hal ini terjadi
karena keterbatasan anggaran. Fisher mencoba membuat persamaan

yang

menganalisis tentang batas anggaran untuk konsumsi pada dua periode, yaitu: pada
periode pertama, tabungan sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi:
S = Y1 – C1 ......................................................................... (2.8)
Dalam periode kedua, konsumsi sama dengan akumulasi tabungan (termasuk bunga
tabungan) ditambah pendapatan periode kedua, yaitu:
C2 = (1 + r)S + Y2 ...............................................................(2.9)
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Di mana r adalah tingkat bunga riel, variabel S menunjukkan tabungan atau pinjaman
dan persamaan ini berlaku dalam kedua kasus. Jika konsumsi pada periode pertama
kurang dari pendapatan periode pertama, berarti konsumen menabung dan S lebih
besar dari nol. Jika konsumsi periode pertama melebihi pendapatan periode pertama,
konsumen meminjam dan S kurang dari nol. Untuk menderivasi batas anggaran
konsumen, maka kombinasi persamaan (2.8) dan persamaan (2,9) menghasilkan
persamaan:
C2 = (1 + r) (Y1 – C1) + Y2 .............................................(2.10)
Persamaan ini menghubungkan konsumsi selama dua periode dengan pendapatan
dalam dua periode.
Sukirno (2001) dalam buku makro ekonominya membuat suatu definisi
tentang fungsi konsumsi yang menyatakan bahwa fungsi konsumsi adalah suatu
kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga
dalam

perekonomian

dengan

pendapatan

nasional

(pendapatan

disposebel)

perekonomian tersebut.
Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan: C = a + bY........(2.11)
Di mana:
a

: konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0,

b

: kecondongan konsumsi marginal,

C

: tingkat konsumsi dan

Y

: tingkat pendapatan nasional.

Ada dua konsep untuk mengetahui sifat hubungan antara pendapatan
disposebel dengan konsumsi yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan
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kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Kecondongan mengkonsumsi marginal dapat
dinyatakan sebagai MPC (berasal dari istilah Marginal Propensity to Consume),
dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi (ÄC) yang
dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposebel (ÄYd) yang diperoleh. Nilai
MPC dapat dihitung dengan menggunakan formula:
MPC =

…………………………………………………………….. (2.12)

Kecondongan mengkonsumsi rata-rata dinyatakan dengan APC (Average
Propensity to Consume), dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara tingkat
pengeluaran konsumsi (C) dengan tingkat pendapatan disposible pada ketika
konsumsi tersebut dilakukan (Yd).

2.4.

Fungsi Impor
Secara umum perdagangan internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

ekspor dan impor. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh
suatu negara ke negara lain. Sedangkan impor adalah arus kebalikan daripada ekspor
yaitu barang dan jasa yang masuk kesuatu negara. Pada hakikatnya perdagangan luar
negeri timbul karena tidak ada satu negara pun yang dapat menghasilkan semua
barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Dalam perekonomian
terbuka selain sektor rumah tangga, sektor perusahaan dan pemerintah juga ada sektor
luar negeri karena penduduk di negara bersangkutan telah melakukan perdagangan
dengan negara lain. Suatu negara yang memproduksi lebih dari kebutuhan dalam
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negeri dapat mengekspor kelebihan produksi tersebut ke luar negeri, sedangkan yang
tidak mampu memproduksi sendiri dapat mengimpornya dari luar negeri. Impor
mempunyai sifat yang berlawanan dengan ekspor, di mana semakin besar impor dari
satu sisi baik karena berguna untuk menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa
untuk kebutuhan penduduk suatu negara, namun di sisi lain bisa mematikan produk
atau jasa sejenis dalam negeri dan yang paling mendasar dapat menguras pendapatan
negara yang bersangkutan.
Berdasarkan laporan indikator Indonesia komposisi impor menurut golongan
penggunaan barang ekonomi dapat dibedakan atas tiga kelompok, yaitu:
1) Impor barang-barang konsumsi, terutama untuk barang-barang yang belum
dapat dihasilkan di dalam negeri atau untuk memenuhi tambahan permintaan
yang belum mencukupi dari produksi dalam negeri, yang meliputi makanan
dan minuman untuk rumah tangga, bahan bakar dan pelumas olahan, alat
angkut bukan industri, barang tahan lama, barang setengah tahan lama serta
barang tidak tahan lama.
2) Impor bahan baku dan barang penolong, yang meliputi makanan dan
minuman untuk industri, bahan baku untuk industri, bahan bakar dan pelumas,
serta suku cadang dan perlengkapan.
3) Impor barang modal, yang meliputi barang modal selain alat angkut, mobil
penumpang dan alat angkut untuk industri.
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2.5.

Teori Investasi
Pengertian investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk

meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal (capital stock) terdiri
dari pabrik, mesin kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya (Dornbusch dan
Fischer, 2004). Investasi yang lajim disebut dengan istilah penanaman modal atau
pembentukan modal, menurut Sukirno (2002) adalah, "Merupakan komponen kedua
yang menentukan tingkat pengeluaran agregat".
Menurut Tambunan (2001) di dalam neraca nasional atau struktur PDB
menurut penggunaannya, investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal/kapital
tetap domestik (domestic fixed capital formation). Investasi dapat dibedakan antara
investasi bruto (pembentukan modal tetap domestik bruto) dan investasi netto
(pembentukan modal tetap domestik netto).
Menurut definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2007), pembentukan modal
tetap adalah pengeluaran untuk pengadaan, pembuatan, atau pembelian barangbarang modal baru (bukan barang-barang konsumsi) baik dari dalam negeri maupun
import, termasuk barang modal bekas dari luar negeri. Pembentukan modal tetap
yang dicakup hanyalah yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi di dalam negeri
(domestik). Nopirin (2000) “Investasi merupakan salah satu komponen yang penting
dalam PDB”. Selanjutnya Nopirin (2000), Faktor yang mempengaruhi investasi
diantaranya adalah tingkat bunga, penyusutan, kebijaksanaan pemerintah, perkiraan
tentang penjualan dan kebijaksanaan ekonomi. Tingkat kegiatan perekonomian
ditentukan oleh besaran-besarannya pengeluaran agregat yang wujud dalam
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perekonomian. Dan dalam perekonomian pengeluaran agregat itu sendiri dari empat
jenis pengeluaran yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi oleh
perusahaan perusahaan, pengeluaran pemerintah dan ekspor.
Dari kenyataan itu dapatlah disimpulkan bahwa naik turunnya tingkat
kegiatan ekonomi adalah ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan dari masingmasing atau gabungan faktor-faktor tersebut. Pada setiap moment, persediaan modal
adalah determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa
berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan
ekonomi. Biasanya, terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal:
investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha
dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi
mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal
berkurang (Mankiw, 2006).
Untuk keperluan statistik, istilah investasi asing kita gunakan definisi dari
IMF Balance of Payment Manual (edisi ke empat), yang juga digunakan oleh Bank
Indonesia. Definisi tersebut adalah: “investasi langsung mengacu pada investasi
untuk memperoleh manfaat yang cukup lama dalam kegiatan perusahaan dalam suatu
perekonomian di luar tempat penanaman modal tersebut, sementara tujuan
penanaman modal adalah untuk memperoleh pengaruh secara efektif dalam
pengelolaan perusahaan tersebut”. Istilah “manfaat yang cukup lama” tersebut
merupakan investasi yang pengelolaannya memerlukan sedikit pengawasan.
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Meningkatnya impor bahan baku dan barang modal ke Indonesia, antara lain
disebabkan oleh adanya realisasi investasi asing di Indonesia. Sebagai negara yang
sedang berkembang, penanaman modal asing di dalam negeri masih dianggap perlu
karena diharapkan nantinya akan dapat menciptakan lapangan kerja di dalam negeri,
meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menghasilkan barang-barang yang siap
untuk diekspor (Kesumajaya, 2008).
Di sisi lain peningkatan impor bahan baku dan barang modal bagi negara yang
sedang mengalami perombakan struktur ekonomi dari agraris ke industri dan dalam
rangka memperbesar volume ekspor ke pasaran dunia dianggap sebagai suatu hal
yang wajar. Akan tetapi, yang dianggap sebagai hal tidak wajar terjadi di negara
agraris seperti Indonesia adalah meningkatnya impor barang konsumsi, khususnya
impor barang konsumsi nonmigas. Hal itu dianggap tidak wajar karena barang-barang
yang diimpor sudah banyak yang dapat dihasilkan sendiri di dalam negeri, tetapi
masih saja diimpor dari luar negeri. Kenaikan impor barang konsumsi berkaitan erat
dengan adanya perbaikan taraf hidup masyarakat akibat naiknya pendapatan dan
adanya pergeseran pola konsumsi (Kesumajaya, 2008).
Penanaman modal asing lebih menjamin dalam kelangsungan pembanguanan
dibandingkan dengan pinjaman luar negeri. Dengan adanya investasi asing, di negara
tesebut akan mendapat keuntungan dalam teknologi, transfer aset dan ketrampilan,
transfer keahlian manajemen, dan resiko usaha relatif kecil dan lebih profitable.
Perkembangan teknologi sudah dirasakan di Indonesia akibat dari sejumlah
perusahaan asing, kebanyakan mereka perusahaan multinasional besar, yang sudah
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menanam modal di pasar Indonesia. Perusahaan ini sudah menyokong banyak dalam
pengembangan sumber daya negeri, membangun infrastruktur, menetapkan fasilitas
pabrik untuk mengekspor dan/atau menyediakan produk dan jasa untuk pasar yang
domestik itu. Pasar Indonesia adalah suatu perspektif sangat panas untuk investasi
dan banyak peluang yang tersedia untuk mengembangkan suatu perusahaan. Dan
salah satu hal yang mendukung investasi asing di Indonesia adalah karena upah
tenaga kerja Indonesia yang tergolong rendah (Fatahillah, 2008).
Demikian menurut Jhingan (2000), negara berkembang tidak sanggup
mengawali industri dasar dan industri kunci secara sendiri-sendiri. Sekali lagi melalui
modal asinglah mereka dapat mendirikan pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik
elektronika berat dan kimia, dan lain-lain. Lebih dari itu, penggunaan modal asing
pada suatu industri akan dapat mendorong perusahaan setempat dengan mengurangi
biaya pada industri-industri lain yang dapat mengarah pada perluasan mata rantai
industri

terkait

lainnya.

Dalam

hal

ini

modal

asing

akan

membantu

mengindustrialisasikannya.

2.6.

Pengeluaran Pemerintah
Dalam rangka kegiatan ekonomi pembangunan, kebutuhan akan dana yang

menjadi beban pengeluaran pemerintah terus meningkat, kebutuhan dana yang terus
meningkat tersebut tidak boleh dipenuhi melalui pencetakan uang, namun harus
didanai dari sumber penerimaan negara dari pajak dan pendapatan negara lainnya
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yang sah, termasuk dari bantuan atau pinjaman atau hutang dari dalam dan luar negeri
ataupun dengan mengadakan efisiensi pengeluaran pemerintah (Frans Seda, 2004).
Penggalian sumber-sumber keuangan khususnya yang berasal dari pajak dapat
dilakukan

dengan

terlebih

dahulu

meningkatkan

Pengeluaran

Pemerintah

(Government Expenditures) untuk merangsang meningkatnya Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB). Dalam hal ini pemerintah dapat melakukannya melalui:
a. Belanja Pegawai. Belanja Pegawai merupakan salah satu pos yang penting dari
APBN karena jika pos ini tidak ada, maka roda pemerintahan tidak dapat
digerakkan. Belanja Pegawai dalam hal ini kita sederhanakan sebagai bayar Gaji
(W). Apakah yang terjadi dari perubahan W? Pembayaran atau peningkatan gaji
pegawai negeri (PNS) akan berpengaruh pada pendapatan dan seterusnya
permintaan permintaan PNS untuk membeli barang-barang atau jasa-jasa. Gaji
PNS berubah atau naik, maka pendapatan disposable income sektor rumah tangga
bertambah (Yd). Pertambahan Yd dapat menaikkan ∆ AD melalui pengeluaran
konsumsi (∆C). Tambahan konsumsi, akibat dari tambahan pendapatan itu
tergantung pada kecenderungan konsumsi atau pada MPC. Jadi konsumsi
meningkat dengan ∆C = c Yd = c ∆W, c adalah MPC, selanjutnya efek pengganda
atau proses pelipat (proses multiplier) akan meningkat AD sebesar:
1
∆ AD = --------- ∆ C
1–c
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1

c

∆ AD = -------- c ∆ Yd = -------- ∆ W
1- c

1-c

MPC atau c di negara kita dapat dikatakan masih tinggi, karena
pendapatannya masih rendah. Sebagian besar dari tambahan pendapatan
digunakan untuk tambahan konsumsi. Misal diasumsi MPC = c = 0,80, maka
dengan ∆ belanja pegawai sebesar Rp. x,- maka dapat menaikkan ∆AD
sebesar 500%. Seterusnya perubahan AD sebesar ini akan meningkatkan
PDRB.
b. Belanja Barang/Jasa atau Pengeluaran Pembangunan.
Belanja Barang atau Pengeluaran Pembangunan pada putaran pertama akan
menaikkan AD sebesar:
1
∆ AD = ----------- ∆ G
1- c
Kalau kita asumsi MPC = c

= 0,8, maka pengeluaran pembangunan akan

meningkatkan AD sebesar 500%. Dengan tingginya multiplier effect yang tercipta
maka akan juga meningkatkan PDRB. Menurut Rahmayanti (2006) peningkatan
tarif pajak akan meningkatkan ketidakefisienan dan kepatuhan wajib pajak
sehingga dapat mengurangi penerimaan pajak. Selanjutnya Rahmayanti
menyatakan bahwa batas untuk meningkatkan tarif pajak adalah sesuatu yang
harus ditetapkan dengan hati-hati, di mana globalisasi membuat negara-negara
lebih terbuka dan persaingan dalam menarik investasi dapat dipengaruhi oleh
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pajak di suatu negara. Meskipun masih banyak faktor-faktor lain yang
menentukan keputusan untuk berinvestasi namun pajak termasuk tarif pajak
masih menjadi bahan pertimbangan yang penting. Memasukkan variabel jumlah
penduduk dan perubahan harga dalam menentukan besarnya pengeluaran
pemerintah, jelas merupakan hal yang sangat penting. Tetapi hal itu tidak cukup.
Terdapat banyak alasan jika kita menganggap bahwa sebagian dari kenaikan
pendapatan dikeluarkan untuk membeli barang dan jasa oleh sektor pemerintah.

2.7.

Ekspor
Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan

barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang
berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke
negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun
tertentu (Priadi, 2000). Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri
adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada
gilirannya menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat
output yang lebih tinggi lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan
pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan (Jhingan, 2000).
Ekspor adalah berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi di dalam
negeri lalu dijual di luar negeri (Mankiw, 2006). Ditinjau dari sudut pengeluaran,
ekspor merupakan salah satu faktor terpenting dari Gross Nasional Product (GNP),
sehingga dengan berubahnya nilai ekspor maka pendapatan masyarakat secara
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langsung juga akan mengalami perubahan. Di lain pihak, tingginya ekspor suatu
negara akan menyebabkan perekonomian tersebut akan sangat sensitif terhadap
keguncangan-keguncangan atau fluktuasi yang terjadi di pasaran internasional
maupun di perekonomian dunia (Irham dan Yogi, 2003).
Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila
barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang
tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Faktor yang
lebih penting lagi adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan
barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Maksudnya, mutu dan
harga barang yang diekspor tersebut haruslah paling sedikit sama baiknya dengan
yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri. Cita rasa masyarakat di luar negeri
terhadap barang yang dapat diekspor ke luar negara sangat penting peranannya dalam
menentukan ekspor sesuatu negara. Secara umum boleh dikatakan bahwa semakin
banyak jenis barang yang mempunyai keistimewaan yang sedemikian yang dihasilkan
oleh suatu negara, semakin banyak ekspor yang dapat dilakukan (Sukirno, 2008).
Menurut Mankiw (2006), berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ekspor,
impor, dan ekspor neto suatu negara, meliputi:
1. Selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri.
2. Harga barang-barang di dalam dan di luar negeri.
3. Kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk
membeli mata uang asing.
4. Pendapatan konsumen di dalam negeri dan luar negri.
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5. Ongkos angkutan barang antarnegara.
6. Kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional.

2.8.

Teori Pajak
Teori klasik tentang sistem perpajakan yang baik dimulai sejak Adam Smith

dalam bukunya “The Wealth of Nations” (Waluyo, 2006) yang menyatakan bahwa
penungutan pajak hendaknya didasarkan pada:
a) Equality
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada
orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau
ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan
bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran
pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.
b) Certainty
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu,
wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang
terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
c) Convenience
Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saatsaat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak
memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut pay as you earn.
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d) Economy
Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban bagi
wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang
dipikul wajib pajak.
Azas keadilan dalam sistem perpajakan telah banyak didiskusikan secara luas,
dan hal ini merupakan bagian terpenting dalam mengevaluasi setiap pengajuan dalam
pembuatan kebijakan perpajakan. Musgrave Laksana (2001) memberikan pandangan
yang adil tentang distribusi beban pajak, beban administrasi dan pengaruh insentif
pajak terhadap penerimaan pajak. Diantara keempat azas di atas, Musgrave juga
menekankan pada tiga azas lainnya yaitu: azas netralitas (neutrality), azas perbaikan
(reformation), dan azas kestabilan dan pertumbuhan (growth and stability).
Di negara-negara yang sedang berkembang sebagian besar penerimaan
pajaknya berasal dari pajak langsung dan pajak tak langsung. Menurut Nafziger
(1990) dalam Yuzrat and Makhfatih (Nasution, 2003) menyebutkan bahwa proporsi
PDB terhadap pajak langsung pada negara sedang berkembang lebih rendah daripada
pajak langsung dari negara-negara maju. Hal ini dikarenakan pada negara-negara
yang sedang berkembang lebih rendah golongan berpenghasilan tingginya. Dalam
perkembangannya akan terjadi proses pergeseran dari dominasi pajak tidak langsung
menjadi pajak langsung sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi
diiringi dengan peningkatan pendapatan perkapita penduduknya.
Dalam jangka panjang peranan pajak langsung akan semakin penting seiring
dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan ditunjang pula dengan
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teknologi canggih menuju era globalisasi. Selain berfungsi sebagai pemerataan
karena struktur tarifnya bersifat progresif, perkembangan hubungan internasional
yang semakin maju kearah liberal dan global mengharuskan pemerintah untuk
menurunkan tarif impornya dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi domestik
di ekonomi dunia. Konsekuensinya penerimaan pajak tidak langsung akan menjadi
turun. Alternatifnya adalah memobilisasi penerimaan pajak yang bertumpu pada
pajak langsung seperti pajak penghasilan.

2.9.

Kurs (Nilai Tukar)
Nilai tukar Rupiah atau disebut juga kurs Rupiah adalah perbandingan nilai

atau harga mata uang Rupiah dengan mata uang lain. Perdagangan antarnegara
di mana masing-masing negara mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan
adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang
disebut kurs valuta asing atau kurs (Salvatore, 2008).
Nilai tukar terbagi atas nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar
nominal (nominal exchange rate) adalah nilai yang digunakan seseorang saat
menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Sedangkan nilai riil
(real exchange rate) adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar barang dan
jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa dari negara lain (Mankiw, 2006).
Kurs valuta asing akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan
dan penawaran valuta asing. Permintaan valuta asing diperlukan guna melakukan
pembayaran ke luar negeri (impor), diturunkan dari transaksi debit dalam neraca
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pembayaran internasional. Suatu mata uang dikatakan “kuat” apabila transaksi
autonomous kredit lebih besar dari transaksi autonomous debit (surplus neraca
pembayaran), sebaliknya dikatakan lemah apabila neraca pembayarannya mengalami
defisit, atau bisa dikatakan jika permintaan valuta asing melebihi penawaran dari
valuta asing (Nopirin, 2000).
Nilai tukar yang melonjak-lonjak secara drastis tak terkendali akan
menyebabkan kesulitan pada dunia usaha dalam merencanakan usahanya terutama
bagi mereka yang mendatangkan bahan baku dari luar negeri atau menjual barangnya
ke pasar ekspor oleh karena itu pengelolaan nilai mata uang yang relatif stabil
menjadi salah satu faktor moneter yang mendukung perekonomian secara makro
(Pohan, 2008).
Menurut Sukirno (2002) besarnya jumlah mata uang tertentu yang diperlukan
untuk memperoleh satu unit valuta asing disebut dengan kurs mata uang asing. Nilai
tukar adalah nilai mata uang suatu negara diukur dari nilai satu unit mata uang
terhadap mata uang negara lain. Apabila kondisi ekonomi suatu negara mengalami
perubahan, maka biasanya diikuti oleh perubahan nilai tukar secara substansional.
Masalah mata uang muncul saat suatu negara mengadakan transaksi dengan negara
lain, di mana masing-masing negara menggunakan mata uang yang berbeda. Jadi nilai
tukar merupakan harga yang harus dibayar oleh mata uang suatu negara untuk
memperoleh mata uang negara lain.
Kurs riil (real exchange rate) adalah harga relatif dari barang-barang diantara
dua negara. Kurs riil menyatakan tingkat di mana kita bisa memperdagangkan
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barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain. Nilai Tukar
(exchange rate) atau kurs adalah harga satu mata uang suatu negara terhadap mata
uang negara lain. Nilai tukar nominal (nominal exchange rate) adalah harga relatif
dari mata uang dua negara (Mankiw, 2006). Nilai tukar riil adalah nilai tukar nominal
yang sudah dikoreksi dengan harga relatif yaitu harga-harga di dalam negeri
dibandingkan dengan harga-harga di luar negeri. Nilai tukar dapat dihitung dengan
menggunakan rumus di bawah ini:
QS

P
P*

(2.4)

Di mana Q dalah nilai tukar riil, S adalah nilai tukar nominal, P adalah tingkat
harga domestik dan P* adalah tingkat harga di luar negeri.
Kurs inilah sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas di pasar
saham maupun pasar uang karena investor cenderung akan berhati-hati untuk
melakukan investasi. Menurunnya kurs Rupiah terhadap mata uang asing khususnya
Dolar AS memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal (Sitinjak dan
Kurniasari, 2003).
Dalam sistem kurs mengambang, depresiasi atau apresiasi nilai mata uang
akan mengakibatkan perubahan ke atas ekspor maupun impor. Jika kurs mengalami
depresiasi, yaitu nilai mata uang dalam negeri menurun dan berarti nilai mata uang
asing bertambah tinggi kursnya (harganya) akan menyebabkan ekspor meningkat dan
impor cenderung menurun. Jadi kurs valuta asing mempunyai hubungan yang searah
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dengan volume ekspor. Apabila nilai kurs dollar meningkat, maka volume ekspor
juga akan meningkat (Sukirno, 2002).

2.10.

Teori Inflasi
Menurut Boediono (2000) inflasi adalah kecenderungan dari kenaikan harga-

harga secara umum dan terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam
barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan
tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang
secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya
sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan
inflasi.
Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan
terus-menerus Sukirno (2002). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau
dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau
menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan
harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama.
Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus-menerus dan kenaikan harga
yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa, Pohan (2008). Bahkan mungkin
dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Yang penting kenaikan harga umum
barang secara terus-menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga barang
yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar,
bukanlah merupakan inflasi, (Nopirin, 2000). Atau dapat dikatakan, kenaikan harga
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barang yang hanya sementara dan sporadis tidak dapat dikatakan akan menyebabkan
inflasi.
Dari kutipan di atas diketahui bahwa inflasi adalah keadaan di mana terjadi
kelebihan permintaan (Excess Demand) terhadap barang-barang dalam perekonomian
secara keseluruhan. Inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari
barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat). Menurut
definisi ini, kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai Inflasi.
Inflasi menyebabkan harga barang impor lebih murah dari pada barang yang
dihasilkan di dalam negeri. Maka pada umumnya inflasi akan menyebabkan impor
berkembang lebih cepat tetapi sebaliknya perkembangan ekspor akan bertambah
lambat. Di samping itu aliran modal yang keluar akan lebih banyak dari pada yang
masuk ke dalam negeri. Berbagai kecenderungan ini akan memperburuk keadaan
neraca pembayaran, defisit neraca pembayaran yang serius mungkin berlaku. Hal ini
seterusnya akan menimbulkan kemerosotan nilai mata uang (Sukirno, 2000).
Kenaikan harga-harga menyebabkan barang-barang yang diproduksikan
di negara itu tidak dapat bersaing dengan barang yang sama di pasaran luar negeri.
Oleh sebab itu ekspor negara tersebut akan turun dan tidak berkembang. Sebaliknya
kenaikan harga-harga dalam negeri menyebabkan barang-barang dari negara lain
menjadi relatif lebih murah dan ini akan mempercepat pertambahan impor. Inflasi
berpengaruh negatif terhadap nilai ekspor, maka selanjutnya inflasi akan
menyebabkan impor menjadi lebih besar dari ekspor. Apabila cadangan devisa negara
itu cukup besar, kelebihan impor ini dapat dibayar dari cadangan itu. Tetapi apabila
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cadangan devisa tidak cukup besar, pemerintah akan berusaha untuk mengurangi
impor dengan menaikkan pajak impor dan membatasi jumlah barang yang diimpor.
Tindakan ini akan menimbulkan kenaikan harga-harga lebih lanjut. Jadi inflasi
berpengaruh negatif terhadap nilai ekspor dan berpengaruh positif terhadap nilai
impor.
Tingkat inflasi yang terjadi di dalam suatu negara akan sangat mempengaruhi
impor negara tersebut. Apabila barang-barang dari luar negeri mutunya lebih baik,
dan harganya lebih murah daripada barang-barang yang sama dihasilkan di dalam
negeri, maka akan terdapat kecenderungan bahwa negara tersebut akan mengimpor
lebih banyak barang dari luar negeri (Sukirno, 2002).

2.11.

Teori Cadangan Devisa
Cadangan Devisa yaitu stok emas dan mata uang asing yang dimiliki yang

sewaktu-waktu digunakan untuk transaksi atau pembayaran internasional (Nilawati,
2000). Pengertian Cadangan Devisa atau Foreign Reserve Currencies adalah mata
uang asing, misalnya dolar Amerika yang dipegang oleh pemerintah atau bank sentral
setiap negara yang pada umumnya digunakan sebagai cadangan internasional
(Lipsey, 2000). Cadangan devisa yaitu stok emas dan mata uang asing yang dimiliki
yang sewaktu-waktu digunakan untuk transaksi atau pembayaran internasional
(Nilawati, 2000).
Cadangan devisa (Bahasa
mata uang

asing oleh

bank sentral

Inggris:

foreign exchange reserves) adalah simpanan

dan otoritas moneter. Simpanan ini merupakan

asset
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bank sentral yang tersimpan dalam beberapa
seperti

dolar, euro,

atau

yen,

mata uang cadangan

dan digunakan untuk menjamin

uang lokal yang diterbitkan, dan cadangan berbagai

bank

(reserve currency)

kewajibannya,

yaitu mata

yang disimpan di bank

sentral oleh pemerintah atau lembaga keuangan (Wikipedia, 2009).
Menurut Nosihin (2003), dikatakan bahwa penerimaan yang diterima
pemerintah dalam bentuk valuta asing yang kemudian ditukarkan dengan Rupiah,
maka dalam proses pertukaran ini, akan meningkatkan cadangan aktiva Bank
Indonesia dan jumlah uang beredar bertambah dengan jumlah uang yang sama. Jadi
antara cadangan devisa dan jumlah uang beredar hubungannya cukup erat, di mana
jumlah cadangan devisa yang ditukarkan menambah jumlah uang beredar dalam
jumlah yang sama (Nilawati, 2000).
Bukan saja negara tersebut akan kesulitan mengimpor barang-barang yang
dibutuhkannya dari luar negeri, tetapi juga memerosotkan kredibilitas mata uangnya.
Kurs mata uangnya di pasar valuta asing

akan mengalami depresiasi. Apabila posisi

cadangan devisa itu terus menipis dan semakin menipis, maka dapat terjadi rush
terhadap valuta asing di dalam negeri. Apabila telah demikian keadaannya, sering
terjadi pemerintah negara yang bersangkutan akhirnya terpaksa melakukan devaluasi
(Dumairy, 1996).
Makin menipisnya cadangan devisa juga merupakan salah satu penyebab
tingginya tingkat kerentanan ekonomi Indonesia yaitu makin memperburuk kondisi
perekonomian nasional. Tahun 1998 cadangan devisa Indonesia mencapai 23,90
triliun Rupiah, akan tetapi akibat krisis ekonomi jumlah tersebut merosot, hingga
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bulan September 1999 berkisar 16,01 milyar dollar AS (Tulus T.H. Tambunan,
2000).
Menurut Arief (1999), dijelaskan bahwa ketergantungan impor dan transfer
netto yang tinggi membahayakan neraca pembayaran yakni defisit transaksi berjalan
dan defisit modal yang terus menerus meningkat. Akibatnya cadangan devisa menjadi
semu, artinya banyak mengandung dan bahkan didominasi oleh komponen utang luar
negeri. Cadangan devisa tidak lagi diperoleh dari surplus ekspor, tetapi dari pinjaman
luar negeri. Sebagian besar pinjaman luar negeri digunakan untuk menutup defisit
transaksi berjalan dan membayar angsuran pokok utang luar negeri (Tulus T.H.
Tambunan, 2000).
Cadangan valuta asing yang terbatas (kecil) akibat dari pendapatanm ekspor
yang lebih kecil daripada pembiayaan impor. Keterbatasan cadangan valuta asing ini
menyebabkan kemampuan untuk mengimpor barang-barang baik bahan baku; input
antara; maupun barang modal yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan sektor
industri menjadi terbatas pula. Belum lagi ditambah dengan adanya demonstration
effect yang dapat menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Akibat dari
lambatnya laju pembangunan sektor industri, seringkali menyebabkan laju
pertumbuhan supply barang tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan permintaan.
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2.12.

Penelitian Terdahulu
Hanton (2002), berjudul “Pengaruh Produk Domestik Bruto, kurs dollar

Amerika Serikat dan Tingkat Inflasi terhadap Impor Total di Indonesia 1983-1998”.
Dengan menggunakan data 16 tahun dan pengolahan dengan bantuan program TSP
mendapatkan hasil bahwa secara individu PDB dan tingkat inflasi dalam negeri
berpengaruh nyata dan positif terhadap nilai impor total Indonesia. Untuk kurs dollar
Amerika Serikat dan tingkat inflasi secara individu berpengaruh nyata dan positif
terhadap nilai impor Indonesia.
Wahyuningsasi (2003), dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh
Pendapatan Nasional dan Indeks Harga Barang Impor terhadap Nilai Impor Bahan
Baku dan Penolong di Indonesia. Dengan menggunakan teknik analisis statistik
regresi berganda, yang diuji dengan F tes dan t tes, diperoleh pendapatan nasional dan
indeks harga barang impor secara serempak berpengaruh signifikan terhadap nilai
impor bahan baku penolong Indonesia periode 1987-2001. Pengujian secara parsial
terhadap indeks harga barang impor tidak berpengaruh nyata terhadap nilai impor
bahan baku dan penolong.
Sigid Yuniyanto (2003) tentang “Pengaruh PDB, nilai kurs rupiah, PMA,
PMDN dan Cadangan Devisa terhadap Permintaan Impor Indonesia Jangka Pendek
dan Jangka Panjang”. Alat analisis yang digunakan adalah model dinamis Partial
Adjustment Model (PAM), di mana permintaan impor sebagai variabel dependen dan
PDB, Kurs, PMA, PMDN, dan Cadangan Devisa (CD) sebagai variabel independen.
Berdasarkan uji Partial Adjustment Model (PAM) bahwa dalam jangka pendek semua
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variabel, yaitu: PDB, Kurs, PMA, PMDN, dan CD secara bersama-sama berpengaruh
secara signifikan terhadap permintaan impor Indonesia. Tetapi secara parsial, hanya
variabel Kurs, PMA, PDB, dan CD yang berpengaruh secara signifikan terhadap
permintaan impor Indonesia.
Sri Hartatik (2006),

meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Nilai Total Impor Indonesia Tahun 1991-2005. Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa secara serempak PDB, investasi, kurs dollar Amerika Serikat
dan tingkat inflasi dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap nilai total impor
Indonesia. Secara parsial PDB berpengaruh signifikan terhadap nilai total impor
Indonesia, kurs dollar Amerika Serikat berpengaruh negatif terhadap nilai total impor
Indonesia, investasi, dan inflasi tidak berpengaruh terhadap nilai total impor
Indonesia tahun 1991-2005.
Wulan Lestari (2006) melakukan penelitian tentang Pengaruh PDB, Kurs
Dollar Amerika dan Inflasi dalam Negeri terhadap Nilai Impor Migas Indonesia
Periode 1993-2005. Kesimpulan yang diperoleh ternyata Produk Domestik Bruto
(PDB), kurs dollar Amerika Serikat dan inflasi dalam negeri secara serempak
berpengaruh signifikan terhadap nilai impor migas Indonesia. Produk Domestik Bruto
(PDB) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap nilai impor migas
Indonesia. Inflasi dalam negeri tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap
nilai impor migas Indonesia. Sedangkan Kurs Dollar Amerika Serikat tidak
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap nilai impor migas Indonesia periode
1993 - 2005.
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Ni Nyoman Yuliarmi (2006) meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan
Domestik Bruto dan Inflasi dalam Negeri terhadap Nilai Impor Migas Indonesia
Periode 1993-2005”. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tersebut dapat
ditarik kesimpulan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) dan inflasi dalam negeri secara
serempak berpengaruh signifikan terhadap nilai impor migas Indonesia periode 1993 2005 sementara secara parsial Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap nilai impor migas Indonesia periode 1993 - 2005 dan Inflasi dalam
negeri tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap nilai impor migas Indonesia
periode 1993 - 2005.
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2.13.

Kerangka Penelitian
Konsep kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar berikut:
Inflasi (Inf)

Kurs
PDB (Pendapatan
Domestik Bruto)

Cadangan Devisa (CD)

Investasi (I)
Konsumsi (C)
Pengeluaran
Pemerintah (G)

Ekspor (X)

Impor (M)

Pajak (T)

Gambar 2.2. Kerangka Penelitian
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2.14.

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah dan kajian empiris yang telah dilakukan

sebelumnya, dapat ditarik hipotesis yaitu:
1. PDB berpengaruh positif terhadap Impor, ceteris paribus.
2. Kurs berpengaruh negatif terhadap Impor, ceteris paribus.
3. Inflasi berpengaruh positif terhadap Impor, ceteris paribus.
4. Cadangan Devisa berpengaruh positif terhadap Impor, ceteris paribus.
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