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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Perdagangan Internasional 

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri, begitupun halnya negara. 

Setiap negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, 

kebutuhan primer maupun sekunder untuk mencapai hidup yang makmur dan 

sejahtera. Hubungan antara negara satu dengan negara lain dapat dimaknai dengan 

kerja sama. Kerja sama dilakukan oleh setiap negara berlandaskan setiap negara 

tidak dapat menghasilkan semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh 

penduduknya. Selain itu, penyebab setiap negara tidak dapat menghasilkan semua 

barang dan jasa adalah adanya faktor perbedaan letak geografis dan sumber daya 

yang dimiliki, perbedaannya menyangkut iklim, jumlah penduduk, pengetahuan, 

dan teknologi. Alasan-alasan inilah yang menyebabkan munculnya perdagangan 

internasional.  

Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh suatu 

negara dengan negara lain atas dasar saling membutuhakn, saling menguntungkan 

dan saling percaya. Perdagangan internasional bisa dilakukan oleh negara-negara 

yang melakukan kerja sama secara ekonomi bahkan sesama pengusaha antar negara 

dan tidak hanya dilakukan oleh negara maju saja tetapi negara berkembangpun bisa 

melakukan perdagangan internasional. 
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Perdagangan internasional bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan 

ekonomi suatu negara (fungsi utama), memperoleh barang yang tidak dapat 

diproduksi atau belum mampu diproduksi di negeri sendiri, memperoleh 

keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan serta 

transfer teknologi modern (Emmy Lilimantik, 2015:8). 

Dalam siklus yang terjadi pada perdagangan secara internasional, tentunya 

melibatkan pemilik barang atau jasa yang akan menawarkan produknya dan 

pembeli. Namun transaksi yang dilakukan tentu berdasarkan prosedur yang berlaku 

secara internasional. Dalam artian yang sebenarnya antar negara tidak melakukan 

perdagangan secara internasional, namun warga negaranya yang melakukan siklus 

perdagangan internasional yaitu dengan mengadakan kerja sama, intevestasi hingga 

penjualan barang dan jasa. Pelaku perdagangan internasional adalah warga negara 

pemilik perusahaan, lembaga pemerintahan atau organisasi dagang lainnya.  

2.1.1.2 Teori Klasik 

2.1.1.2.1 Teori Kaum Merkantilisme 

Menurut Mahyus Ekananda (2015) pada awal periode modern, yaitu abad ke-

16 sampai ke-18 (era kelahiran kembali peradaban dan kesadaran bernegara mulai 

timbul), ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa. 

Merkantilisme berkembang dengan pelopornya adalah Jean Bodin, Thomas Munn, 

Colbert, Von Hornivh dan Joshiah Child. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang 

secara jelas menyatakan bahwa kesejahteraan dan kekayaan suatu negara hanya 

ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang 

bersangkutan. Secara tidak langsung teori ini menyatakan bahwa besarnya volume 
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perdagangan global memegang peranan sangat penting. Merkantilisme pada 

prinsipnya merupakan suatu paham yang menganggap bahwa penimbunan uang 

atau logam mulia yang akan ditempa menjadi uang emas ataupun perak haruslah 

dijadikan tujuan utama kebijakan nasional. 

Pada saat merkantilisme lahir sistem masyarakat pada saat itu berdasarkan 

feodalisme. Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik 

(sosial politik) yang dijalankan di kalangan bangsawan/monarki untuk 

mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan 

pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Struktur dalam feodalisme disematkan 

oleh sejarawan eropa, yang menempatkan kalangan kesatria dan bangsawan sebagai 

penguasa kawasan atau hak-hak tertentu.  

Sistem feodal pada dasarnya menanggapi kebutuhan penduduk akan 

perlindungan terhadap gangguan kelompok. Jaminan keselamatan dapat diberikan 

oleh para raja terhadap para bangsawan, kerabat dan bawahannya. Sistem inilah 

yang melahirkan tuan tanah, bangsawan, kaum petani dan raja-raja kecil yang 

diharuskan untuk membayar upeti terhadap raja besar. 

Saat merkantilisme mulai berkembang, sistem feodalisme mulai sedikit demi 

sedikit ditinggalkan, hak-hak istimewa para tuan tanah para bangsawan mulai 

dihapus, lapisan-lapisan sosial yang melekat pada sistem feodal mulai dihilangkan, 

cara produksi dan distribusi gaya feodal pun mulai ditinggalkan. Menurut kaum 

merkantilis, untuk mengembangkan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi 

jumlah ekspor harus lebih besar daripada impor.  
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2.1.1.2.2 Teori David Hume  

David Hume (1711-1776) mengemukakan suatu mekanisme tanpa pemerintah 

dalam mengatur perdagangan internasional. Melalui skema “Mekanisme Otomatis 

Neraca Pembayaran Internasional” David Hume menyatakan bahwa pemerintah 

tidak perlu ikut campur dalam mengatur perdagangan internasional, karena secara 

otomatis dengan mekanisme aliran logam mulia, perdagangan internasional akan 

seimbang kembali. 

David Hume menjelaskan tentang mekanisme perdagangan internasional, jika 

suatu negara surplus neraca perdagangan maka akan terjadi aliran logam mulia 

masuk yang menyebabkan jumlah uang yang beredar bertambah. Bertambahnya 

jumlah uang yang beredar dapat mendorong masyarakat meningkatkan permintaan 

domestik. Apabila persediaan barang domestik belum mencukupi, maka akan 

terjadi kelebihan permintaan yang akan menaikan harga barang dalam negeri. 

Dengan meningkatnya harga dalam negeri, maka akan mengurangi pembeli dari 

luar negeri (ekspor). Pada saat yang sama masyarakat dalam negeri membeli barang 

tersebut dari luar negeri yang harganya relatif lebih murah (impor). Akibatnya akan 

menurunkan nilai ekspor dan meningkatnya nilai impor sampai keseimbangan 

neraca perdagangan internasional kembali tercapai. 

Neraca perdagangan sutau negara dapat dipengaruhi oleh jumlah uang yang 

beredar melalui mekanisme harga barang ekspor dan harga barang impor. Jika suatu 

negara nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, maka akan terjadi aliran logam 

mulia masuk yang menyebabkan jumlah uang yang beredar bertambah, yang 

artinya akan meningkatkan cadangan devisa. Semakin banyak logam mulai yang 
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dimiliki suatu negara, maka dapat dikatakan negara tersebut kaya, karena kekayaan 

atau kemakmuran suatu negara identik dengan jumlah logam mulia yang 

dimilikinya. 

2.1.1.2.3 Teori Absolute Advantage 

Menurut Mahyus Ekananda (2015), teori keunggulan mutlak (Absolute 

Advantage) dikemukakan oleh Adam Smith (1776) dalam bukunya The Wealth of 

Nation. Adam Smith menganjurkan bahwa perdagangan bebas sebagai kebijakan 

yang mampu mendorong kemakmuran suatu negara. Adam Smith mengajukan teori 

perdagangan internasional yang dikenal dengan teori keunggulan mutlak. Dalam 

perdagangan bebas, setiap negara dapat menspesialisasikan diri dalam produksi 

komoditas yang memiliki keunggulan mutlak dan mengimpor komoditi yang 

memperoleh kerugian mutlak. Jika suatu negara menghendaki adanya persaingan, 

perdagangan bebas dan berspesialisasi di dalam negeri, maka hal itu sama saja 

menghendaki adanya perdagangan antarbangsa. 

Setiap negara memiliki keunggulan mutlak daripada negara lain dalam 

memproduksi komoditi unggulannya, maka setiap negara dapat memperoleh 

keuntungan dengan cara melakukan spesialisasi dalam memproduksi suatu 

komoditi. Dengan melakukan spesialisasi internasional masing-masing negara akan 

berusaha untuk menekan produksinya pada barang-barang tertentu yang sesuai 

keuntungan yang dimilikinya, baik itu keuntungan alamiah (natural advantage) 

maupun keuntungan yang diperkembangkan (acquired advantage).  

Keuntungan alamiah adalah keuntungan yang diperoleh karena suatu negara 

memiliki sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain, baik dalam 
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kualitas maupun kuantitas. Sedangkan keuntungan yang dikembangkan adalah 

keuntungan yang diperoleh karena suatu negara telah mampu mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan dalam menghasilkan produk-produk yang 

diperdagangkan yang belum dimiliki oleh negara lain. 

Dengan demikian negara yang memiliki keunggulan mutlak akan menukarkan 

dengan komoditi lain yang memiliki kerugian mutlak. Melalui kegiatan 

perdagangan, sumber daya di kedua negara dapat digunakan secara efisien. 

Komoditi yang diproduksi akan meningkat dan peningkatan produksi menjadi 

ukuran keuntungan dari spesialisasi produksi untuk kedua negara yang melakukan 

perdagangan. 

Kebijakan perdagangan internasional yang dianjurkan oleh Adam Smith adalah 

laissez faire yaitu suatu kebijakan yang menyarankan pemerintah untuk 

mengurangi campur tangannya dalam perekonomian. Melalui perdagangan 

internasional, sumber daya yang dimiliki dunia dapat digunakan secara efisien dan 

dapat memaksimalkan kesejahteraan seluruh dunia.  

2.1.1.2.4 Teori Comparative Advantage 

Menurut Mahyus Ekananda (2015), teori perdagangan internasional yang lebih 

maju diperkenalkan oleh David Ricardo, teorinya dikenal dengan teori keunggulan 

komparatif (Comparative Advantage). Perdagangan internasional dapat terjadi 

walaupun suatu negara tidak mempunyai keunggulan absolut, asalkan harga 

komparatif di kedua negara berbeda. Meskipun sebuah negara kurang efisien 

dibanding negara lain dalam memproduksi dua komoditi, namun masih tetap dapat 

melakukan perdagangan internasional. Sebaiknya semua negara berspesialisasi 
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dalam komoditi-komoditi dimana negara mempunyai keunggulan komparatif dan 

mengimpor komoditi-komoditi yang mempunyai kerugian komparatif. 

Perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika suatu negara tidak 

mempunyai keunggulan absolut, namun cukup memiliki keunggulan komparatif 

dimana harga untuk suatu komoditi di negara satu dengan yang lainnya relatif 

berbeda. Adapun faktor-faktor yang mendorong spesialisasi bagi suatu negara atau 

daerah antara lain sebagai berikut: 

1. Tidak adanya sumber-sumber alam yang berarti  

2. Adanya keuntungan komparatif yang tinggi dalam suatu produk, baik dalam 

persediaan bahan baku maupun dalam permodalan dan keterampilan 

manusia 

3. Adanya transportasi dan komunikasi yang cukup dengan negara-negara atau 

daerah-daerah lain sehingga keburukan-keburukan spesialisasi tidak perlu 

timbul 

4. Adanya industri pertanian yang bersangkutan memungkinkan pembagian 

kerja yang baik dengan daerah-daerah sekitarnya, sehingga membawa 

keuntungan secara nasional. 

Sebaliknya, ada faktor-faktor lain yang mendorong adanya kecenderungan ke 

arah diversifikasi, diantaranya: 

1. Adanya prospek jangka panjang yang kurang menentu dari satu hasil utama  

2. Tersedianya sumber-sumber alam lain yang mempunyai prospek yang baik 

dan permintaan yang lebih elastis  
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3. Adanya biaya transpor yang tinggi dalam ekspor-impor antar negara 

maupun daerah. 

2.1.1.3 Teori Neoklasik 

Eli Heckscher dan Berthin Ohlin mengembangkan teori perdagangan 

internasional yang dikenal dengan teori Heckscher-Ohlin (H-O) menyatakan 

bahawa perdagangan internasional terjadi karena opportunity cost yang berbeda 

diantara kedua negara tersebut. Teori H-O dikenal dengan teori proporsi dan 

intensitas faktor produksi dimana penyebab perbedaan produktivitas karena adanya 

jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (endowment factors) oleh 

masing-masing negara, selanjutnya faktor produksi menyebabkan terjadinya 

perbedaan harga barang yang dihasilkan. Negara-negara yang memiliki faktor 

produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksi akan melakukan 

spesialisasi produksi untuk kemudian hasilnya dapat diekspor. (Mahyus Ekananda, 

2015:62). 

Menurut Heckscher-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan 

negara lain karena negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu 

keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Beberapa faktor 

endowment menurut model H-O adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Tanah 

Faktor tanah atau natural resources merupakan elemen dari sumber 

alam yang memberikan kontribusi untuk memproduksi barang dan jasa. 

Natural resources bisa diklasifikasikan menjadi lahan pertanian, hutan, 

perikanan dan sumber mineral. 
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2. Faktor Manusia  

Variasi internasional dalam faktor endowment manusia mencakup 

kuantitatif dan kualitatif. Di negara terbelakang dan miskin, sebagian tenaga 

kerja yang tersedia adalah tenaga kerja tanpa keahlian dan bekerja secara 

tradisional di sektor pertanian, hanya sebagian kecil yang memiliki keahlian 

dan bekerja di sektor industri dan hanya bagian terkecil yang memiliki 

keahlian bekerja dan manajemen. 

3. Faktor Modal  

Modal merupakan faktor dinamis yang sangat penting dari produksi. 

Ekonomi akan menjadi lebih produktif dengan meningkatnya modal dan 

meningkatnya kualitas modal. Investasi internasional bisa menjadi 

tambahan investasi domestik dan membawa pengaruh terhadap 

perekonomian suatu negara.  

2.1.2 Peran Perdagangan Internasional   

Perdagangan internasional tentunya berperan dalam pertumbuhan ekonomi di 

suatu negara, pasalnya semua negara tidak bisa memenuhi seluruh barang dan jasa 

yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu negara, 

dengan begitu perdagangan internasional dapat meningkatkan hasil produksi dan 

pendapatan produsen. Di sisi lain juga perdagangan internasional dapat 

meningkatkan cadangan devisa dari hasil ekspor barang dan jasa.  

Jimmy Hasoloan (2013), menurut Sadono Sukirno ada beberapa manfaat dari 

perdagangan internasional diantaranya sebagai berikut: 
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1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri 

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi 

disetiap negara, faktor-faktor tersebut yaitu kondisi geografis, iklim, tingkat 

penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional 

setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi 

sendiri 

2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi 

Sebab utama kegiatan perdagangan internasional adalah memperoleh 

keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara 

dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang 

diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara 

tersebut mengimpor barang tersebut dari negara lain.  

3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan  

Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat 

produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi 

kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk. Dengan 

adanya perdagangan internasional pengusaha dapat menjalankan mesin-

mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produksi tersebut ke luar 

negeri. 

4. Transfer teknologi modern 

Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk 

mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen 

yang lebih modern. 
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 Bagi banyak negara, termasuk Indonesia perdagangan internasional 

mempunyai peranan sangat penting yaitu sebagai motor penggerak perekonomian 

nasional dan salah satu faktor utama untuk meningkatkan PDB. Perdagangan 

internasional juga mendorong industrialisasi, kemajuan teknologi, globalisasi dan 

kehadiran perusahaan multinasional.  

2.1.3 Teori Ekspor  

 Menurut Mankiw, ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam 

negeri yang dijual secara luas diluar negeri (Mahyus Ekananda, 2015:92). Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor bersih (net export) meliputi: 

1. Selera konsumen untuk barang-barang produksi di dalam dan luar negeri 

2. Harga barang-barang di dalam negeri dan luar negeri 

3. Nilai tukar yang menentukan jumlah mata uang domestik yang diperlukan 

untuk membeli sejumlah mata uang asing  

4. Pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri  

5. Biaya membawa barang dari suatu negara ke negara lain  

6. Kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional  

 Dalam teori perdagangan yang dikemukakan oleh Krugman (1988) disebutkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dapat dilihat dari sisi permintaan 

dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor, 

nilai tukar, pendapatan dunia dan kebijakan perdagangan luar negeri para 

pengimpor dan devaluasi di negara eksportir. Sedangkan dari sisi penawaran, 

ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor, harga domestik, nilai tukar, kualitas produk, 
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teknologi, kapasitas produksi, bunga modal, upah tenaga kerja, harga input, modal 

dan kebijakan deregulasi (negara eksportir). 

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-

barang dari dalam negeri keluar negeri dengan ketentuan yang berlaku. Aktivitas 

ekspor umumnya dikerjakan oleh suatu negara jika negara tersebut mampu 

menghasilkan produk barang dalam jumlah yang cukup besar dan jumlah produk 

barang tersebut sudah memenuhi kebutuhan di dalam negeri sehingga bisa dikirim 

ke negara yang membutuhakan dan tidak mampu memproduksi barang karena 

jumlah produksinya tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya.  

Herman Budi Sasono (2013:15) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI 

Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di Bidang Ekspor, maka 

secara definitif yang dimaksud dengan: 

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean  

2. Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean  

3. Eksportir adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan 

mengeluarkan barang dari daerah pabean  

 Pabean adalah instansi yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk 

(impor) dan bea keluar (ekspor) baik melalui darat, laut maupun udara. Dewasa ini 

tidak ada suatu negara yang di dunia yang tidak melakukan ekspor atau dengan 

bahasa sederhananya menjual barang dan jasa.  

2.1.4 Peran Ekspor  

 Ekspor memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Ekspor 

menjadi salah satu roda pendorong ekonomi bagi suatu negara. Dengan melakukan 
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kegiatan ekspor suatu negara bisa memperluas jaringan pasar yang lebih luas 

sekaligus menambah cadangan devisa. Bagi negara yang kaya akan sumber daya 

alam seperti Indonesia ekspor menjadi kebijakan yang tepat untuk menjual hasil 

produksi dan dapat membantu peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi.  

Adapun tujuan dan manfaat suatu negara melakukan ekspor adalah sebagai 

berikut: 

1. Menambah devisa negara  

Aktivitas ekspor pastinya memberikan dampak yang positif untuk 

perkembangan ekonomi pada suatu negara. Manfaat dari adanya kegiatan 

ekspor adalah membuka peluang besar pasar baru diluar negeri sebagai 

upaya menumbuhkan investasi, perluasan pasar domestik serta 

meningkatkan devisa pada suatu negara. 

2. Mengendalikan harga produk  

Kegiatan ekspor pada suatu negara akan membuat negara mampu 

memanfaatkan kelebihan kapasitas produksi pada suatu produk, sehingga 

negara akan mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di 

dalam negara. Saat suatu produk mampu diproduksi dengan mudah dan 

melimpah, maka produk dalam negeri pasti akan memiliki harga yang 

murah, untuk itu negara harus melakukan ekspor ke negara lain yang lebih 

membutuhkan agar negara mampu mengendalikan harga pasar. 

3. Menumbuhkan industri dalam negeri  

Ekspor adalah suatu aktivitas perdagangan dalam ruang lingkup 

internasional yang dilakukan untuk memberikan suatu rangsangan atas 
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suatu permintaan dari dalam negeri sehingga mampu melahirkan industri-

industri lain yang lebih besar. Meningkatnya permintaan ekspor pada suatu 

produk akan berimbas langsung pada perkembangan industri dalam suatu 

negara. Sehingga hal tersebut akan mampu melahirkan sautu iklim usaha 

yang lebih kondusif. Selain itu negara juga nantinya akan mampu 

membiasakan diri untuk bisa bersaing dalam pasar internasional dan lebih 

terlatih dengan persaingan yang ketat jika melakukan perdagangan 

internasional 

 Dengan adanya ekspor, Indonesia dapat meningkatkan perekonomian dengan 

memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Apalagi Indonesia 

memiliki peluang besar di pasar internasional mengenai barang produk hasil 

pertanian.  

2.1.5 Hukum Permintaan dan Penawaran 

 Menurut Nopirin (1992) pada prinsipnya perdagangan anatar dua negara itu 

timbul karena adanya perbedaan di dalam permintaan maupun penawaran. 

Permintaan ini berbeda misalnya, karena perbedaan pendapatan dan selera 

sedangkan penawaran misalnya, dikarenakan perbedaan di dalam jumlah dan 

kualitas faktor-faktor produksi, tingkat teknologi dan eksternalitas.  

 Menurut Sukirno (1994) secara teoritis ekspor suatu barang dipengaruhi oleh 

suatu permintaan dan penawaran, permintaan diartikan sebagai hubungan antara 

jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

itu sendiri. Secara rasional antara permintaan dan penawaran yang terjadi pada 
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mekanisme pasar selalu mengaitkan dua peristiwa tersebut menjadi satu peristiwa 

yang saling berhubungan.  

 Faktor mekanisme pasar telah mempertemukan dan berpengaruh seberapa 

besar antara permintaan dan penawaran bekerja. Dari sudut permintaan secara 

dominan berarti lebih banyak berbicara masalah pembeli (konsumen) terhadap 

produk, baik berupa barang ataupun jasa. Sedangkan jika dilihat dari sisi 

penawaran, secara dominan yang lebih banyak berbicara yaitu tentang masalah 

produsen.  

2.1.5.1 Teori Permintaan  

 Pada dasarnya teori permintaan menjelaskan mengenai hubungan antara 

jumlah permintaan dan harga. Pemintaan adalah perpaduan harga dan jumlah suatu 

barang yang ingin dan dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga yang 

mungkin selama periode tertentu.  

 Secara periode permintaan dari seorang individu atau masyarakat terhadap 

suatu barang ditentukan oleh harga barang itu sendiri, tingkat pendapatan, jumlah 

penduduk, selera masyarakat, ramalan di masa yang akan datang dan harga barang 

lain atau substitusi.  

 Analisis teori permintaan memfokuskan hubungan antara permintaan dan 

perubahan harga, sedangkan faktor lainnya dianggap tetap (ceteris paribus). Pada 

hakikatnya hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga produk per unit 

mengalami kenaikan, maka akan menyebabkan jumlah produk yang diminta 

mengalami penurunan dan jika harga produk per unit kembali pada harga semula 

berarti jumlah produk yang diminta akan mengalami peningkatan. Dengan kata lain 
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permintaan berbanding terbalik dengan harga dimana hukum permintaan ini 

berlaku jika asumsinya ceteris paribus. 

 Secara matematis, jumlah permintaan atas suatu produk dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Q = a – bP 

 Kurva permintaan dari fungsi permintaan digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Kurva Permintaan  
Sumber: Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 

Keterangan rumus Q = a – bP: 

 Q = Jumlah Produk yang diminta 

 a  = Konstanta  

b  = Koefisien arah garis kurva (tingkat sensitivitas harga produk terhadap 

       jumlah produk yang diminta) 

 P  = Harga produk yang diminta per unit 

 D  = Permintaan (demand) 

 Menurut Nicholes Anggaini (2006) hukum permintaan mengatakan bahwa 

dalam keadaan ceteris paribus, apabila harga barang naik maka permintaan barang 

akan mengalami penurunan. Ada dua pendekatan yang menerangkan mengapa 

konsumen berprilaku seperti yang dinyatakan dalam hukum permintaan, 

pendekatan tersebut adalah pendekatan marginal utility dan pendekatan 

indifference curve. Pendekatan marginal utility atau nilai guna adalah sebuah 
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konsep kepuasan seseorang dalam konsumsi barang. Marginalisme menjelaskan 

tentang pilihan seorang konsumen dengan pemikiran seseorang memutuskan apa 

manfaat yang akan diterima dalam memilih kebutuhan untuk dikonsumsi. Utility 

dinilai dari nilai guna suatu barang yang digunakan oleh konsumen. 

 Pendekatan marginal utility mempunyai asumsi sebagai berikut: 

1. Kepuasan setiap konsumen dapat diukur baik dengan uang maupun dengan 

satuan lain yang bersifat kardinal. 

2. Berlakunya hukum Gossen (law diminishing marginal utility) yaitu 

semakin banyak suatu barang dikonsumsi maka tambahan kepuasan yang 

akan diperoleh semakin menurun. 

3. Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan yang maksimum.  

 Sedangkan pendekatan indifference curve merupakan pendekatan yang 

menekankan bahwa tingkat kepuasan konsumen bisa dikatakan lebih tinggi atau 

lebih rendah tanpa menyatakan seberapa besar tinggi rendahnya (merupakan 

kepuasan yang bersifat ordinal). Pendekatan indifference curve mempunyai asumsi 

diantaranya: 

1. Konsumen mempunyai pola referensi akan barang-barang yang bisa 

dinyatakan dalam bentuk kumpulan dari indifference curve. 

2. Konsumen mendapat kepuasan dari barang yang dikonsumsi. 

3. Semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi maka semakin tinggi 

tingkat kepuasan yang didapat.  

2.1.5.2 Teori Penawaran 
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 Teori mengenai hukum penawaran yang berlaku pada para produsen sebagai 

pelaku ekonomi pasar menyatakan bahwa jika harga barang per unit mengalami 

penigkatan akan berpengaruh pada jumlah barang yang ditawarkan atau disediakan 

lebih banyak, sebaliknya jika harga jual barang per unit mengalami penurunan 

maka produsen akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan atau disediakan.  

 Jadi secara sederhana hukum penawaran adalah jika harga jual barang per unit 

naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan ikut naik dan jika harga barang per 

unit mengalami penurunan, maka jumlah barang yang ditawarkan ikut mengalami 

penurunan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran oleh 

produsen yaitu harga barang itu sendiri, harga barang substitusi dan biaya produksi. 

 Secara matematis persamaan fungsi penawaran juga dirumuskan sebagai 

berikut: 

Q = -a + bP 

Keterangan: 

 Q = Kuantitas barang yang ditawarkan 

 -a = Konstanta 

 b = Koefisien garis atau sensitivitas harga terhadap barang yang ditawarkan 

 P = Harga jual per unit  

 Dari persamaan fungsi penawaran di atas dapat digambarkan kurva penawaran 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Kurva Penawaran 
Sumber: Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 

 

 

2.1.6 Teori Biaya Produksi 

Biaya produksi memegang peranan penting dalam menghasilkan produk. 

Proses produksi dan biaya produksi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan, keduanya saling terikat dan mempengaruhi. Ketika menjalankan proses 

produksi tentu ada faktor-faktor pendukung yang dibutuhkan yang dapat 

menunjang kelancaran proses produksi. 

Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh produsen yang 

berkaitan dengan kegiatan menghasilkan produksi yang di dalamnya terdapat 

komponen atau unsur biaya, baik itu biaya langsung maupun tidak langsung seperti 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan lain sebagainya. 

Menurut Abdul Halim (1988) definisi biaya produksi adalah akumulasi biaya 

yang terkait langsung dengan proses produksi suatu barang dan akan dipertemukan 

dengan penghasilan pada periode saat barang tersebut dijual. Menurut Amin 

Widjaja (1993) Production cost atau biaya produksi dapat didefinisikan sebagai 

biaya-biaya yang berhubungan dengan produksi suatu item, yaitu jumlah dari bahan 

langsung, upah langsung dan biaya overhead pabrik. 
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Secara spesifik biaya produksi terbagi menjadi beberapa bagian. Berikut jenis-

jenis biaya produksi sebagai berikut: 

1. Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang besarannya tidak 

tergantung pada banyak sedikitnya hasil produksi atau biaya variabel 

merupakan biaya yang timbul karena adanya penggunaan faktor produksi 

tetap yang besaran biayanya tidak tergantung pada tingkat barang atau jasa 

yang dihasilkan. Biaya tetap sangat dipengaruhi oleh waktu, dimana biaya 

tetap dugunakan untuk periode produksi yang panjang (tidak habis dalam 

satu kali produksi). Misalnya sewa gedung, pajak perusahaan, biaya 

administrasi dan lain sebagainya. 

2. Biaya Variabel (Variabel Cost) 

Definisi biaya variabel adalah biaya yang besarannya tergantung pada 

banyak sedikitnya hasil produksi, atau biaya variabel merupakan biaya 

yang timbul karena adanya penggunaan faktor produksi variabel yang 

besaran biayanya bergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan. 

Biaya variabel disebut juga biaya yang berubah sebagai respon terhadap 

perubahan dalam tingkat keluaran yang diproduksi perusahaan. Misalnya 

biaya tenaga kerja, biaya bahan baku yang dikeluarkan berdasarkan 

kuantitas produksi dan lain-lain. 

3. Biaya Total (Total Cost) 
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Biaya total adalah keseluruhan total biaya tetap dan biaya variabel yang 

dikeluarkan untuk memperoleh input atau faktor-faktor produksi tetap yang 

besarannya tidak berubah dalam jangka pendek. 

4. Biaya Rata-rata (Average Cost) 

Biaya rata-rata adalah jumlah biaya produksi per unit yang diproduksi. 

Biaya rata-rata dihitung dengan membagi biaya total dengan jumlah produk 

yang dapat dihasilkan.  

5. Biaya Marjinal (Marginal Cost) 

Biaya marjinal yaitu merupakan biaya tambahan yang diperlukan untuk 

menghasilkan satu unit produk jadi. Biaya ini timbul ketika ekspnasi 

produksi dilakukan untuk meningkatkan jumlah barang yang diproduksi 

Adapun hal lain yang berkaitan langsung biaya produksi yaitu unsur-unsur 

biaya produksi. Unsur-unsur biaya produksi yang dimaksud adalah biaya-biaya 

yang mendukung seluruh aktivitas kegiatan produksi mulai awal sampai akhir. 

Menurut Charles T. Horngen (1993) menjelaskan bahwa biaya produksi dapat 

meliputi unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Bahan Baku Langsung (Direct Material) 

Biaya bahan baku langsung adalah semua biaya bahan baku yang 

secara fisik bisa diidentifikasi sebagai bagian dari barang jadi dan yang 

dapat ditelusuri pada barang jadi itu dengan cara yang sederhana dan 

ekonomis. 

2. Tenaga Kerja Langsung (Direct Labour) 
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Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang melakukan 

konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan 

secara layak kepada produk tertentu.   

3. Overhead Pabrik (Factory Overhead) 

Biaya overhead pabrik adalah biaya yang terdiri atas semua biaya 

manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu. 

Overhead pabrik biasanya memasukan semua biaya manufaktur kecuali 

bahan baku langsung an tenaga kerja langsung. Biaya overhead terdiri dari 

biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya 

depresiasi dan amortisasi aktivas tetap, biaya reparasi dan pemeliharaan 

mesin, biaya listrik dan air pabrik serta biaya asuransi pabrik operasi lain-

lain. 

 Unsur biaya di atas memiliki kaitan langsung dalam kelancaran produksi suatu 

produk yang sudah umum digunakan dalam kegiatan produksi perusahaan-

perusahaan baik perusahaan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. 

Dengan mengetahui unsur-unsur biaya produksi, perusahaan dapat menganalisis 

laba rugi dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan secara efektif dan 

efisien.  

 Di dalam biaya produksi terdapat tujuan biaya produksi, pada dasarnya tujuan 

penentuan biaya produksi adalah untuk memaksimalkan laba perusahaan, yaitu 

menghasilkan pendapatan dan membandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. 

Adapun beberapa tujuan penentuan biaya produksi antara lain sebagai berikut: 
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1. Perencanaan dan penetapan biaya produksi dilakukan oleh pengusaha saat 

akan melakukan produksi. Hal tersebut diperuntukan agar dapat diketahui 

besaran biaya yang diperlukan dalam proses produksi dari awal sampai 

akhir.  

2. Kontrol operasional biaya dilakukan dengan cara mengumpulkan semua 

bukti transaksi, pencatatan dan penentuan biaya produksi yang efektif dan 

efisien akan menciptakan kemudahan dalam kontrol, pengawasan atau 

pengendalian biaya yang digunakan dalam proses produksi. 

3. Alat bantu dalam pengambilan keputusan, penting bagi perusahaan 

merekap seluruh cash flow atau keuangan baik itu biaya produksi maupun 

pendapatan yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan 

pengambilan keputusan 

2.1.7 Ekonomi Pertanian  

 Pada dasarnya ilmu-ilmu dikelompokan menjadi tiga kelompok besar, yaitu 

ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial dan ilmu pengetahuan budaya. Ilmu ekonomi 

termasuk dalam kelompok ilmu sosiali, demikian pula ilmu ekonomi pertanian. 

Perkembangan ilmu ekonomi pertanian di Indonesia berjalan begitu pesat seiring 

dengan perkembangan kebutuha manusia akan peningkatan kesejahteraannya (Rita 

Hanafie, 2010). 

Ilmu ekonomi pertanian adalah termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu 

kemasyarakatan (social sciences), ilmu yang mempelajari perilaku dan upaya serta 

hubungan antar manusia. Perilaku yang dipelajari bukanlah hanya mengenai 

perilaku manusia secara sempit misalnya perilaku petani dalam kehidupan 
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pertaniannya, tetapi mencakup persoalan ekonomi lainnya yang langsung maupun 

tidak langsung berhubungan dengan produksi, pemasaran dan konsumsi petani atau 

kelompok-kelompok petani.  

Dengan pengertian ekonomi pertanian yang demikian maka analisa ekonomi 

perusahaan-perusahaan pengolah hasil pertanian, perdagangan internasional atas 

hasil-hasil pertanian, kebijaksanaan pertanian, hukum-hukum dan hak-hak 

pertahanan termasuk bidang-bidang yang harus dipelajari oleh ekonomi pertanian 

(Mubyarto,1977). 

Ilmu ekonomi pertanian merupakan bagian ilmu ekonomi umum yang 

mempelajari fenomena dan persoalan yang berhubungan dengan pertanian, baik 

secara mikro maupun makro. Dengan kata lain ilmu ekonomi pertanian adalah ilmu 

yang mempelajari perilaku dan upaya manusia baik yang langsung maupun tidak 

langsung yang berhubungan dengan proses produksi, pemasaran dan konsumsi dari 

hasil pertanian. 

Menurut Rita Hanafie (2010) pertanian merupakan industri primer yang 

mencakup pengorganisasian sumber daya tanah, air dan mineral serta modal dalam 

berbagai bentuk, pengelolaan dari tenaga kerja untuk memproduksi dan 

memasarkan berbagai barang yang diperlukan manusia.  

Dalam perkembangannya pertanian Indonesia adalah pertanian tropik, karena 

sebagian besar daerahnya berada di daerah tropik yaitu langsung dipengaruhi oleh 

garis khatulistiwa yang memotong Indonesia menjadi dua bagian. Di samping 

dipengaruhi oleh garis khatulistiwa, ada dua faktor yang ikut memberi corak pada 

pertanian Indonesia. 
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Pertama, Indonesia sebagai negara kepualauan dan kedua, keadaan topografi 

Indonesia yang terdapat banyak sekali pegunungan. Dalam hubungan ini letaknya 

diantara dua lautan besar yaitu lautan Indonesia dan lautan Pasifik serta dua benua 

(daratan) Australia dan Asia, juga ikut mempengaruhi iklim Indonesia terutama 

dalam perubahan arah mata angin dari daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan 

rendah. Bentuk tanah yang terdapat banyak pegunungan memungkinkan adanya 

variasi suhu udara yang berbeda-beda pada suatu daerah tertentu. Pada daerah 

pegunungan yang semakin tinggi, pengaruh iklim tropik semakin berkurang dan 

digantikan oleh semacam iklim sub-tropik (setengah panas) dan iklim setengah 

dingin. 

2.1.8 Pertanian Sebagai Suatu Sistem  

 Dalam memproduksi hasil pertanian di negara-negara industri yang maju, 

selain mengandlakan sumber daya alamnya, penerapan teknologi canggih dan tepat 

guna dapat meningkatkan produksi pertanian dalam jumlah yang sangat besar dan 

membawa hasil yang mengagumkan. Dengan teknologi mutakhir, produksi 

pertanian dapat dilipatgandakan sehingga tidak hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakatnya tetapi juga dapat mengekspor hasil pertaniannya ke 

negara yang membutuhkan.  

Penerapan teknologi di bidang pertanian yang dihasilkan oleh negara-negara 

maju tidak selalu sama hasilnya manakala diterapkan pada daerah yang berbeda. 

Misalnya pembuatan irigasi pengelolaan irigasi pemakaian benih unggul, 

pemberantasan hama dan penyakit, pegelolaan tanah dan sebagainya. Hasil yang 
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didapat juga tidak selalu menggembirakan, ada beberapa usaha yang berhasil 

dengan baik, tetapi banyak juga yang tidak berhasil (Rita Hanafie, 2010) 

2.1.8.1 Sistem Pertanian Menurut Mosher  

 Menurut Mosher dalam sistem pertanian terdapat lima syarat pokok/mutlak 

(essentials) dan lima syarat tambahan/pelancar (accelerators) untuk membangun 

atau mengembangkan pertanian (Rita Hanafie, 2010). 

Kelima syarat mutlak harus terpenuhi manakala pertanian ingin dikembangkan, 

jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka pengembangan pertanian tidak 

dapat dilakukan. Kelima syarat pokok/mutlak tersebut diantaranya: 

1. Pasar untuk hasil-hasil pertanian 

Pembangunan pertanian adalah suatu proses untuk meningkatkan 

produksi hasil usaha tani. Untuk hasil-hasil usaha tani perlu adanya pasar 

serta harga yang cukup tinggi untuk membayar tunai dan upaya-upaya yang 

telah dikeluarkan oleh petani pada saat memproduksinya. Pasar tersebut 

bisa pasar lokal maupun internasional yang dapat menampung hasil-hasil 

pertanian. 

2. Teknologi yang maju  

Teknologi usaha tani merupakan cara-cara melakukan pekerjaan usaha 

tani, termasuk didalamnya cara menyebar benih, memelihara tanaman, 

memungut hasil dan memelihara ternak. Juga termasuk benih, pupuk, 

pestisida, perkakas, alat dan sumber tenaga. Agar pembangunan pertanian 

dapat terus berjalan maka harus selalu terjadi perubahan. Meningkatnya 

produksi pertanian merupakan akibat dari pemakaian teknik-teknik atau 
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metode-metode dalam usaha tani yang selalu berubah menyesuaikan dengan 

keadaan.  

3. Sarana produksi dan alat-alat pertanian yang tersedia lokal 

Kebanyakan metode baru yang dapat meningkatkan produksi pertanian 

memerlukan penggunaan bahan dan alat produksi khusus oleh petani seperti 

bibit, pupuk dan perkakas. Pembangunan pertanian menghendaki semuanya 

tersedia secara lokal atau di dekat pedesaan dalam jumlah yang cukup 

banyak untuk memenuhi keperluan setiap petani yang membutuhkan sarana 

produksi yang memadai. 

4. Insentif produksi untuk petani  

Cara kerja usaha tani yang lebih baik, pasar mudah tercapai, serta 

tersedianya saran dan alat produksi memberi kesempatan kepada petani 

untuk meningkatkan produksinya. Pada taraf awal komersialisasi pertanian, 

yang diutamakan petani adalah cukup makan bagi keluarganya dan jaminan 

akan mampu menghasilkan sendiri. Kebutuhan lain yang tidak dapat 

dihasilkannya dibeli dengan menjual sebagian kecil dari produksi yang 

dihasilkannya. Oleh karena itu insentif untuk para petani harus diperhatikan 

gunanya untuk kesejahteraan petani.  

5. Pengangkutan atau transportasi  

Tanpa pengangkutan (yang efisien dan murah), keempat syarat pokok 

lainnya tidak dapat diadakan secara efektif. Pentingnya pengangkutan 

berkaitan dengan produksi pertanian yang harus tersebar luas. Letak usaha 

tani harus tersebar luas guna memanfaatkan sinar matahari, tanah dan 
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kondisi iklim lain yang akan membantu pertumnuhan tanaman. Sehubungan 

dengan hal tersebut, diperlukan jaringan pengangkutan yang menyebar luas 

untuk membawa sarana dan alat produksi ke tiap-tiap usaha tani, serta untuk 

membawa hasil usaha tani ke konsumen, baik di kota besar maupun kota 

kecil. 

Disamping kelima syarat mutlak/pokok, ada lima faktor lainnya untuk 

memperlancar dan mempercepat perkembangan perkembangan pertanian. 

Kedudukan syarat pelancar ini tidaklah sekuat syarat mutlak, tanpa syarat pelancar 

pertanian masih dapat berkembang dengan tingkat kecepatan yang rendah. Adapun 

kelima syarat tersebut diantaranya: 

1. Pendidikan untuk pembangunan 

Alih teknologi memerlukan tingkat pengetahuan dan keterampilan 

tertentu dari pihak produsen. Dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan 

yang rendah, alih teknologi akan berjalan lambat dan seringkali harus 

dilakukan dengan berdasarkan trial and error. Dengan ditingkatkannya 

pengetahuan dan keterampilan, alih teknologi dapat dipercepat. 

2. Kredit produksi  

Untuk memproduksi lebih banyak, petani harus lebih banyak 

mengeluarkan uang, pengeluaran tersebut harus dibiayai tabungan atau 

meminjam. Meminjam untuk keperluan konsumsi harus dibedakan dengan 

meminjam untuk keperluan produksi. Kredit produksi adalah meminjam 

uang untuk keperluan produksi dengan tujuan menaikan pendapatan yang 

nantinya dapat digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut. 
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3. Kegiatan kelompok untuk petani 

Masing-masing petani memutuskan sendiri sebagian besar dari apa 

yang akan dihasilkan pada usaha taninya. Dengan adanya kegiatan 

kelompok tani dapat dilakukan kerja sama kelompok dalam proyek-proyek 

yang bersifat membangun. Dalam kegiatan kerja sama dapat mendorong 

terciptanya tujuan-tujuan baru dan mengatur persiapan-persiapan yang 

diperlukan pada saat produksi maupun pasca produksi.  

4. Penyempurnaan dan perluasan lahan pertanian 

Disamping meningkatkan produksi tiap tahun dari tanah yang telah 

diusahakan sampai sekarang, terdapat dua hal yang mampu mempercepat 

pembangunan pertanian, yaitu memperbaiki mutu tanah yang telah 

diusahakan dan mengusahakan tanah baru untuk pertanian.  

5. Perencanaan nasional pembangunan pertanian 

Kebijaksanann dan tindakan pemerintah sangat besar pengaruhnya bagi 

kecepatan pembangunan pertanian. Perencanaan nasional merupakan 

proses pengambilan keputusan oleh pemerintah tentang apa yang hendak 

dilakukan dan tindakan yang mempengaruhi pembangunan pertanian 

selama jangka waktu tertentu.  

2.1.8.2 Sistem Pertanian Menurut Halcrow  

 Secara konseptual, Halcrow membagi pertanian menjadi empat sub sistem, 

yaitu subsistem yang ditunjang oleh pertanian, subsistem pengadaan dan 

penyaluran sarana produksi, subsytem farming serta subsistem industri pengolahan 

dan pemasaran hasil pertanian.  
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Subsistem yang ditunjang pemerintah meliputi penelitian, penyuluhan, 

kebijaksanaan, pendidikan pertanian, pengaturan dan lain-lain. Prasana jalan, 

perhubungan, pengairan, pengendalian, pengamanan dan konservasi menjadi syarat 

bagi lancarnya proses transformasi produktif yang diselenggarakan dunia usaha dan 

masyarakat.  

Subsistem industri pengadaan dan penyaluran sarana produksi (industri hulu) 

meliputi pupuk, pestisida, kredit alat-alat dan lain-lain. Subsistem ini mencakup 

semua kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengadaan serta penyaluran sarana 

produksi untuk memungkinkan terlaksananya penerapan teknologi usaha tani dan 

pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal.  

Subsistem farming menangani dan mencakup pembinaan dan pengembangan 

usaha tani dalam rangka peningkatan produksi pertanian, baik usaha tani rakyat 

maupun usaha tani bersekala besar. Termasuk dalam kegiatan subsistem ini adalah 

perencanaan mengenai lokasi, komoditas, teknologi serta pola usaha tani dan skala 

usahanya untuk mencapai tingkat produksi yang optimal. 

Subsistem industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (industri hilir) 

meliputi penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran dan lain-lain. Mencakup 

pula aktivitas pengolahan sederhana mulai dari tingkat petani sampai pada tingkat 

pengolahan lanjut selama bentuk, susunan dan cita rasa komoditi tersebut tidak, 

termasuk dalamnya proses pengupasan, pembersihan, pengekstrasikan, 

penggilingan, pembekuan, dehidrasi, peningkatan mutu dan pengemasan. Juga 

distribusinya baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri melalui 

pemantauan dan pengembangan informasi pasar.  
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2.1.9 Nilai Tukar  

 Nilai tukar atau kurs adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, 

maka akan mendapat perbandingan nilai/harga antara kedua mata uang tersebut 

(Nopirin, 1996).  Nilai tukar atau kurs (foreign exchange rate) dapat didefinisikan 

sebagai harga mata uang suatu negara realtif terhadap mata uang negara lain. 

Karena nilai tukar mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangan ditentukan 

oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut atau dengan kata 

lain nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat 

dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain (Mahyus Ekananda, 2010). 

Pergerakan kurs mata uang akan berdampak pada nilai komoditi dan aset sebab 

kurs dapat memengaruhi jumlah arus masuk kas yang diterima dari ekspor atau dari 

anak perusahaan dan memengaruhi jumlah arus kas keluar yang digunakan untuk 

membayar impor. Kurs nilai tukar mengukur nilai satu satuan mata uang terhadap 

mata uang lain. Apabila kondisi ekonomi berubah, kurs mata uang dapat berubah 

cukup besar. Penurunan nilai pada suatu mata uang disebut depresiasi 

(depreciation), sedangkan peningkatan nilai suatu mata uang disebut apresiasi 

(appreciation). 

2.1.9.1 Jenis Nilai Tukar  

Dalam praktik bisnis keuangan internasional terdapat berbagai jenis nilai tukar. 

Tujuan penentuan berbagai jenis nilai tukar sesuai dengan kepentingan para pelaku 

ekonomi untuk menyepakati transaksi nilai tukar dengan koleganya di negara lain. 

Pergerakan kurs mata uang yang selalu berubah-ubah akan mempengaruhi 
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perusahaan multinasional sebab kurs dapat mempengaruhi arus kas yang masuk 

yang diterima dari ekspor.  

Ada beberapa istilah dalam kurs atau nilai tukar tetapi bukan cara menentukan 

nilai tukar suatu mata uang, diantaranya sebagai berikut: 

1. Nilai Tukar Nominal  

Nilai tukar nominal adalah harga relative diantara dua negara, 

dinyatakan dalam nilai mata uang domestik per mata uang asing (misal, 1 

USD = 10.000 Rupiah). 

2. Nilai Tukar Riil 

Nilai tukar riil adalah harga relatif dari suatu barang diantara dua 

negara. Dengan demikian nilai tukar riil menunjukan suatu nilai tukar 

barang di suatu negara dengan negara lain (term of trade). 

3. Nilai Tukar Efektif Riil  

Nilai tukar efektif riil merupakan pengukuran nilai tukar yang 

berdasarkan pada rata-rata nilai tukar suatu mata uang riil terhadap seluruh 

atau sejumlah mata uang asing.  

2.1.9.2 Sistem Nilai Tukar 

 Menurut Mahyus Ekananda (2015) Sistem penentuan nilai tukar secara umum 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem nilai tuukar tetap (fixed exchange rate) 

dan sistem nilai tukar mengambang (flexible exchange rate). Pembagian ini 

berdasarkan pada besar cadangan devisa dan intervensi bank sentral yang 

diperlukan untuk mempertahankan nilai tukar pada sistem tersebut. 

 Adapun berbagai sistem nilai tukar antara lain: 
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1. Sistem Nilai Tukar Tetap (Fixed Exchange Rate)  

Sistem nilai tukar tetap adalah nilai tukar mata uang yang dibuat 

konstan ataupun hanya diperbolehkan berfluktuasi pada rentang waktu 

yang sempit. Bila pada suatu saat nilai tukar mulai berfluktuasi terlalu 

besar, maka pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaga agar 

fluktuasi tetap berada dalam kisaran yang diinginkan. Dalam sistem ini, 

pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan turut campur secara 

aktif dalam pasar valuta asing dengan membeli atau menjual jika nilainya 

menyimpang dari standar yang telah ditentukan. 

2. Sistem Nilai Tukar Mengambar (Flexible Exchange Rate) 

Dalam sistem ini, nilai suatu mata uang diambangkan terhadap mata 

uang-mata uang asing, dengan demikian perubahan nilai tukar ditentukan 

oleh mekanisme pasar tanpa harus melibatkan otoritas moneter. Dengan 

kata lain nilai tukar ditentukan sepenuhnya oleh pasar dan tidak ada 

intervensi dari pemerintah. Bila pada pada sistem tetap tidak diperbolehkan 

adanya fleksibilitas nilai tukar, sistem mengambang bebas 

memperbolehkan adanya fleksibilitas secara penuh. Pada kondisi nilai 

tukar yang mengambang, nilai tukar akan disesuaikan secara terus-menerus 

sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran dari mata uang tersebut.  

3. Sistem Nilai Tukar Terikat (Pagged Exchange Rate) 

Sistem nilai tukar terikat adalah sistem dimana mata uang lokal 

diikatkan nilainya pada valuta asing atau pada sebuah jenis tertentu. Nilai 

mata uang lokal akan mengikuti fluktuasi dari nilai mata uang yang 
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dijadikan ikatan. Melalui sistem nilai tukar terikat beberapa negara 

mengikatkan nilai mata uang lokal dengan satu atau lebih mata uang asing. 

Nilai mata uang tersebut kemudian menjadi tetap dalam unit mata uang 

asing yang diikat, namun nilainya akan bergerak sejalan dengan nilai mata 

uang asing yang diikat terhadap mata uang asing lainnya.   

2.1.10 Penelitian Terdahulu  

 Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang 

akan dilakukan penulis mengenai Analisis Determinasi Ekspor Cengkeh Indonesia 

Tahun 2005-2019. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Judul dan 

Penulis 

Persamaan 

Variabel 

Perbedaan 

Variabel 

Hasil Sumber 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.  Analisis Pengaruh 

Luas Kebun, 

Produksi dan 

Harga Ekspor 

Cengkeh Terhadap 

Volume Ekspor 

Cengkeh Jawa 

Tengah  

(M. Hibatul Haqqi 

Zuhri, Jozef 

Bambang Tri Jogja 

dan Umar Farouk, 

2011) 

Dependen: 

1. Ekspor 

Cengkeh  

 

Independen: 

1. Jumlah 

Produksi 

2. Harga Ekspor 

Independen: 

1. Nilai 

Tukar 

2. Luas 

Lahan 

Secara parsial 

variabel luas kebun, 

produksi dan harga 

ekspor berpengaruh 

signifikan terhadap 

volume ekspor 

cengkeh Jawa 

Tengah.  

Sedangkan secara 

silmutan variabel luas 

kebun, produksi dan 

harga ekspor 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

volume ekspor Jawa 

Tengah. 

 

https://jurn

al 

.polines.ac.

id  

https://jurnal/
https://jurnal/


46 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2.  Pengaruh Luas 

Lahan, Jumlah 

Produksi dan Kurs 

Dollar Pada 

Ekspor Cengkeh di 

Indonesia  

(Luh Putu Manik 

Segaranir, Futu 

Martini Dewi, 

2015) 

Dependen: 

1. Ekspor 

Cengkeh 

 

Independen: 

1. Jumlah 

Produksi 

2. Kurs Dollar 

Independen: 

1. Harga 

Ekspor 

2. Luas 

Lahan 

Secara parsial 

variabel luas lahan, 

Jumlah produksi dan 

kurs dollar 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Ekspor cengkeh 

Indonesia. Secara 

simultan variabel luas 

lahan, jumlah 

produksi dan kurs 

dollar berpengaruh 

signifikan terhadap 

ekspor cengkeh 

Indonesia  

 

 

 

 

 

https://ojs. 

unud.ac.id 

3. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

volume ekspor 

Crude Palm Oil 

(CPO) Indonesia 

(Tyanma 

Maygirtasari, Edy 

Yulianto, M. 

Kholid Mawardi, 

2015)  

Independen: 

1. Produksi CPO 

2. Nilai Tukar 

Dependen: 

1. Ekspor 

CPO 

 

 

Independen: 

1. Harga 

Domestik 

2. Harga 

Internasi-

onal 

3. Luas 

Lahan 

4. Harga 

Ekspor 

Secara parsial 

variabel produksi 

CPO, Harga 

Domestik dan Nilai 

Tukar berpengaruh 

signifikan terhadap 

volume ekspor CPO 

Sedangkan harga 

internasional 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

volume ekspor CPO 

Indonesia 

Secara simultan 

variabel produksi 

CPO, harga domestik, 

harga internasional 

dan nilai tukar 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

volume ekspor CPO 

 

 

 

 

 

 

https://med

ia 

.neliti.com 

https://ojs/
https://media/
https://media/
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

4. Pengaruh Jumlah 

Produksi, Harga 

Internasional, Nilai 

Tukar dan Tingkat 

Suku Bunga 

Terhadap Tingkat 

Daya Saing Ekspor 

Kelapa Sawit 

Indonesia 2009-

2013  

(Eka Wulansari, 

Edy Yulianto, 

Edriana 

Pangestuti, 2016) 

Independen: 

1. Jumlah 

Produksi 

2. Nilai Tukar  

Dependen: 

1. Tingkat 

Daya 

Saing 

Ekspor  

 

Independen: 

1. Luas 

Lahan 

2. Harga 

Ekspor 

3. Tingkat 

Suku 

Bunga 

Secara parsial jumlah 

produksi, harga 

internasional dan 

nilai tukar 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat daya saing 

ekspor kelapa sawit  

Sedangkan secara 

simultan variabel 

jumlah produksi, 

harga internasional, 

nilai tukar dan tingkat 

suku bunga 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

tingkat daya saing 

ekspor kelapa sawit 

 

 

 

 

http:// 

adminitras

i 

bisnis. 

Student 

journal. 

ub.ac.id 

5.  Pengaruh Kurs 

Dollar Amerika 

Serikat, Jumlah 

Produksi dan Luas 

Lahan Terhadap 

Volume Ekspor 

Kayu Manis 

Indonesia Periode 

1992-2011 Seta 

Daya Saingnya  

(Ni Luh Sri 

Martha 

Ayuningsih, 

N.Djinar Setiawan, 

2014) 

Independen: 

1. Kurs Dollar 

2. Jumlah 

Produksi 

3. Luas Lahan 

Dependen: 

1. Volume 

Ekspor 

Kayu 

Manis 

 

Independen: 

1. Harga 

Ekspor  

2. Luas 

Lahan 

Secara parsial 

pengaruh kurs dollar, 

jumlah produksi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

volume ekspor kayu 

manis sedangkan luas 

lahan berpengaruh  

tidak signifikan 

terhadap volume 

ekspor kayu manis 

Secara simultan 

variabel kurs dollar, 

jumlah produksi dan 

luas lahan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

volume ekspor kayu 

manis  

 

 

 

 

 

 

https://ojs. 

unud.ac.id 

https://ojs/
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

6. Pengaruh Harga, 

Produksi, Luas 

Lahan dan Kurs 

Dollar Amerika 

Serikat Terhadap 

Volume Ekspor 

Teh Indonesia 

Serta Daya 

Saingnya Periode 

2000-2012 

(Ni Wayan Gita 

Wardanir, Wayan 

Sudirman, 2014) 

Independen: 

1. Kurs Dollar 

Dependen: 

1. Volume 

Ekspor 

Teh serta 

Daya 

Saingnya 

 

Independen: 

1. Harga 

2. Produksi 

3. Luas 

Lahan 

Secara parsial 

variabel harga 

ekspor, produksi, dan 

luas lahan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhdapa 

volume ekspor teh 

serta daya saingnya, 

kurs dollar Amerika 

Serikat berpengaruh 

signifikan terhadap 

volume ekspor teh 

Secara simultan 

variabel harga, 

produksi, luas lahan 

dan kurs dollar 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

volume ekspor teh 

serta daya saingnya  

 

 

https://ojs. 

unud.ac.id 

7. Faktor-faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Ekspor Cengkeh 

Indonesia Tahun 

2001-2015 

(Veronica 

Rhezamayye, 

Indra Tjahaja 

Amir, Zainal 

Abidin, 2019) 

Dependen: 

1. Ekspor 

Cengkeh 

 

Independen: 

1. Nilai Tukar 

2. Harga Ekspor 

Independen: 

1. Jumlah 

Produksi 

2. Konsumsi 

Domestik 

3. Harga 

Domestik 

Secara parsial 

variabel produksi, 

konsumsi domestik 

dan nilai tukar 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ekspor cengkeh 

sedangkan variabel 

harga ekspor dan 

harga domestik tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ekspor cengkeh  

Secara simultan 

variabel produksi, 

konsumsi domestik, 

harga ekspor, harga 

domestik dan nilai 

tukar berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap volume 

ekspor 

 

 

 

http://ejour

nal.upnjati

m. 

ac.id 

 

http://ejournal.upnjatim/
http://ejournal.upnjatim/
http://ejournal.upnjatim/
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

8. Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Ekspor Komoditas 

Teh Indonesia 

(Supriani 

Sidabalok,2017)  

Independen: 

1. Nilai Tukar 

Dependen: 

1. Jumlah 

Ekspor 

Teh 

 

Independen: 

1. Harga 

Barang 

Subtitusi 

2. Pendapata

n Nasional 

Negara 

Pengimpor 

3. Harga Teh 

di Luar 

Negeri 

Secara parsial 

variabel nilai tukar, 

harga barang 

subtitusi, pendapatan 

nasional pengimpor 

dan harga teh di luar 

negeri berpengaruh 

signifikan terhadap 

jumlah ekspor teh  

Sedangkan secara 

simultan variabel 

nilai tukar, harga 

barang subtitusi, 

pendapatan nasional 

pengimpor dan harga 

teh luar negeri 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

jumlah ekspor teh  

 

 

 

 

https://ww

w.neliti.co

m/publicati

ons/28813

6/ 

9. Analisis Pengaruh 

Jumlah Produksi, 

Luas Lahan dan 

Kurs Dollar 

Amerika Serikat 

Terhadap Volume 

Ekspor Kopi 

Indonesia Periode 

Tahun 2001-2010 

(Ambar Puspa 

Galih, N. Djinar 

Setiawina, 2014) 

Independen: 

1. Jumlah 

Produksi 

2. Kurs Dollar 

Dependen: 

1. Volume 

Ekspor 

Kopi  

 

Independen: 

1. Harga 

Ekspor 

2. Luas 

Lahan 

Secara parsial 

variabel jumlah 

produksi berpengaruh 

signifikan terhadap 

volume ekspor kopi 

sedangkan luas lahan 

dan kurs dollar tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

volume ekspor kopi  

Secara simultan 

variabel jumlah 

produksi, luas lahan 

dan kurs dollar 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

volume ekspor kopi 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojs.

unud.ac.id 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

10. Pengaruh Luas 

Lahan, Jumlah 

Produksi, Kurs 

Dollar Amerika 

Serikat dan Inflasi 

Terhadap Ekspor 

Kakao Indonesia 

Kurun Waktu 

1994-2013 

(I Kadek Edi 

Wirya Berata, 

Nyoman Djinar 

Setiawina, 2017) 

Independen: 

1. Jumlah 

Produksi 

2. Kurs Dollar 

Amerika 

Serikat 

Dependen: 

1. Ekspor 

Kakao 

 

Independen: 

1. Inflasi 

2. Harga 

Ekspor 

3. Luas 

Lahan 

Secara parsial 

variabel luas lahan, 

jumlah produksi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

volume ekspor kakao 

Variabel kurs dollar 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

ekspor kakao 

inflasi berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap volume 

ekspor kakao 

Secara simultan 

variabel luas lahan, 

jumlah produksi, kurs  

dollar dan inflasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

volume ekspor kakao 

 

https://ojs.

unud.ac.id 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 Perdagangan internasional memiliki peranan yang sangat penting bagi 

perekonomian suatu negara. Salah satu kegiatan perdagangan internasional adalah 

ekspor. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor barang adalah barang itu sendiri, 

banyaknya jumlah produksi dan nilai tukar serta disesuaikan dengan kebutuhan. 

Indonesia dengan letak geografisnya dilalui garis khatulistiwa, beriklim tropis 

dan sub tropis membuat wilayah Indonesia dianugrahi kekayaan sumber daya alam 

yang melimpah. Oleh karena itu Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang 

memanfaatkan komoditas pertanian. Indonesia merupakan negara yang banyak 

memiliki komoditas pertanian baik buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah 

dan hewan ternak. Maka dengan banyaknya komoditas pertanian, Indonesia 
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memiliki peluang untuk melakukan ekspor dari berbagai macam komoditas yang 

dimiliki.  

Salah satu komoditas pertanian yaitu tanaman cengkeh. Tanaman yang 

merupakan asli dari wilayah Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama 

industri rokok, obat tradisional serta produk kecantikan. Kebutuhan cengkeh tidak 

hanya terjadi pada masyarakat di dalam negeri saja tetapi masyarakat luar negeri 

juga butuh akan konsumsi cengkeh. 

Dalam kegiatan ekspor cengkeh, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-

faktor yang mempengaruhi penawaran ekspor cengkeh Indonesia ialah jumlah 

produksi, harga ekspor dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. 

2.2.1 Hubungan Jumlah Produksi terhadap Ekspor 

Produksi merupakan kegiatan dimana menghasilkan barang dan jasa atau 

kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Aktivitas produksi 

dapat mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. 

Ketika produksi cengkeh mengalami peningkatan, akibatnya penawaran cengkeh di 

dalam negeri maupun di luar negeri juga meningkat. 

Hal ini didukung oleh penelitian Luh Putu Manik dan Putu Martini (2015) yang 

menyatakan bahwa jumlah produksi cengkeh berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ekspor cengkeh. Dengan meningkatnya jumlah produksi maka akan 

mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri dan sebagian dari produksi tersebut 

dapat diekspor. 
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2.2.2 Hubungan Harga terhadap Ekspor   

 Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan jumlah 

uang. Di dalam ruang lingkup ekspor, ketika harga suatu barang di pasar dunia 

dalam keadaan tinggi, pelaku ekonomi akan tertarik untuk memanfaatkan dengan 

menjual produknya pada pembeli negara lain. Begitupun sebaliknya ketika harga di 

pasar dunia sedang mengalami penurunan, maka pelaku ekonomi akan lebih 

memilih untuk mengimpor suatu barang karena memanfaatkan harga yang lebih 

rendah daripada harga di dalam negeri. 

Menurut penelitian M. Hibatul Haqqi, Jozef Bambang dam Umar Farouk 

(2011) menyatakan bahwa harga ekspor cengkeh memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap ekspor cengkeh karena harga merupakan satu diantara beberapa 

faktor yang mempengaruhi penawaran. Apabila harga satuan barang atau jasa di 

pasar dunia mengalami kenaikan maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan 

ikut mengalami kenaikan. 

2.2.3 Hubungan Nilai Tukar terhadap Ekspor  

 Nilair tukar merupakan suatu perbandingan mata uang dalam negeri dan mata 

uang luar negeri, yang sering disebut nilai tukar suatu mata uang. Sebagai negara 

yang menganut sistem ekonomi terbuka, dalam hal transaksi, nilai tukar memiliki 

peranan penting dalam ekspor. Nilai tukar atau kurs merupakan alat pembayaran 

yang disepakati oleh semua negara dalam bertransaksi ketika melakukan 

perdagangan internasional.  
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Hasil penelitian dari Veronica, Indra Tjahaja dan Zainal Abidin (2019) 

menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ekspor karena seperti yang diketahui teori dimana nilai tukar Rupiah terhadap 

Dollar Amerika Serikat mengalami pelemahan, maka barang luar negeri akan 

menjadi lebih mahal, keadaan tersebut dapat menguntungkan para pelaku eksportir.  

 Skema kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan hasil studi terdahulu tentang ekspor cengkeh pada sektor 

pertanian, maka dalam kajian penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga secara parsial jumlah produksi cengkeh, harga ekspor cengkeh dan 

nilai tukar Rupiah berpengaruh positif terhadap ekspor cengkeh Indonesia 

tahun 2005-2019? 

2. Diduga secara bersama-sama jumlah produksi cengkeh, harga ekspor 

cengkeh dan nilai tukar Rupiah berpengaruh terhadap ekspor cengkeh 

Indonesia tahun 2005-2019? 

 

 


