
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan berfokus pada empat 

sektor meliputi infrastruktur, perumahan, ekspor, dan pariwisata. 

Pemfokusan tersebut bertujuan untuk dapat memberikan efek multiplier 

terhadap perekonomian (Yudistira, 2018). Salah satu sektor prioritas yang 

menarik untuk dibahas adalah ekspor. Ekspor memiliki peran yang penting 

terhadap cadangan devisa. Jimmy (2013) menyatakan bahwa ekspor 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa. Artinya, 

apabila terdapat kenaikan pada ekspor maka akan terjadi kenaikan pula pada 

cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan merupakan posisi bersih 

aktiva luar negeri dan bank-bank devisa yang harus dijaga untuk keperluan 

transaksi internasional (Rachbini & Ono, 2000). Devisa berguna untuk 

membayar utang luar negeri dan kebutuhan pembiayaan impor (Benny, 

2013).  

Gambar 1.1 Ekspor Indonesia Periode Januari-Desember 2021 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2022, data diolah 
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Gambar 1.1 menunjukkan kondisi ekspor Indonesia periode Januari 

2018 – Desember 2021. Pergerakan ekspor Indonesia cenderung fluktuatif 

namun sempat mengalami penurunan yang tajam pada pertengahan tahun 

2020 dan kembali naik pada kuartal III tahun 2020 hingga tahun 2021. 

Seperti yang diketahui, pertengahan tahun 2020 adalah bertepatan dengan 

masuknya virus covid19 di Indonesia. Kebijakan lockdown yang diterapkan 

oleh negara lain menjadi penghambat ekspor Indonesia. 

Selain itu, ekspor juga berpengaruh terhadap neraca pembayaran. 

Penelitian dari Wiryanti (2015) mengatakan bahwa korelasi antara ekspor 

dan neraca pembayaran cukup kuat (R = 0,0603) dan setiap adanya 

penambahan ekspor sebesar 1 juta US$ akan meningkatkan neraca 

pembayaran sebesar 0,454 juta US$. Sedangkan dalam penelitian Astuti & 

Ayuningtyas (2018) dikatakan bahwa ekspor berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Jika terdapat adanya 

peningkatan ekspor maka akan mendorong produksi dalam negeri dan dapat 

menggerakkan roda perekonomian dalam negeri sehingga mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Selera konsumen terhadap barang-barang produksi, harga-harga 

barang di luar maupun dalam negeri, nilai tukar, biaya membawa barang 

dari suatu negara ke negara lain serta kebijakan pemerintah mengenai 

perdagangan internasional merupakan faktor-faktor  yang mempengaruhi 

naik turunnya nilai ekspor (Mankiw, 2006). Oleh karena itu, kurs atau nilai 

tukar memiliki hubungan yang erat dengan kondisi ekspor sebuah negara. 

Menurut Dolatti (2011), nilai tukar merupakan salah satu faktor penting 

yang memengaruhi ekspor. Selain itu, nilai tukar juga memengaruhi 

perdagangan internasional yang juga memengaruhi penawaran dan 

permintaan mata uang asing secara tidak langsung (McKenzie, 1998). 



 

 

Suryono (2019) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh 

nilai tukar terhadap ekspor Indonesia pada tahun 2009-2018. Hasilnya 

adalah nilai tukar berpengaruh negatif terhadap ekspor. Mboy & Setiawina 

(2019) menganalisis mengenai pengaruh nilai tukar terhadap ekspor 

Indonesia. Hasilnya adalah secara simultan, nilai tukar berpengaruh 

signifikan terhadap ekspor. Sedangkan secara parsial, nilai tukar 

berpengaruh negatif signifikan. Kedua penelitian tersebut mengemukakan 

hasil yang sama yakni nilai tukar berpengaruh negatif terhadap ekspor. 

Hasil tersebut juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlalili 

(2021) mengemukakan bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap ekspor. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika Putri & Prihtanti (2020) 

mengemukakan bahwa nilai tukar tidak signifikan terhadap ekspor kakao. 

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

inkonsistensi hasil penelitian dari beberapa peneliti. 

Selain hal tersebut terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi 

ekspor yakni inflasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Muhammad Fuad Anshari Adib El Khilla & Intan Rissa Permata 

(2017) tentang pengaruh inflasi dan kurs terhadap 5 negara ASEAN dan 

didapatkan hasil bahwa inflasi dan kurs berpengaruh secara signifikan 

terhadap ekspor di Negara ASEAN secara simultan. Ketika terjadi inflasi 

maka harga-harga komoditas akan meningkat. Oleh karena itu, inflasi 

memiliki hubungan yang negatif dengan ekspor,. Dampak yang disebabkan 

oleh inflasi yakni:  

1) Lebih mahalnya harga-harga barang di dalam negeri dibandingkan 

harga-harga barang di luar negeri. Oleh karenanya, inflasi cenderung 

menyebabkan impor naik dan naiknya permintaan valuta asing. 



 

 

2) Menurut Sukirno (2011), inflasi cenderung mengakibatkan ekspor 

turun karena barang-barang ekspor menjadi mahal dan penawaran 

valuta asing berkurang sehingga harga valuta asing bertambah. 

Kenaikan inflasi akan mengakibatkan harga-harga barang di dalam 

negeri ikut naik. Hal tersebut memicu masyarakat untuk menabung atau 

mencari opsi yang lebih murah dari negara lain. Dampaknya, meningkatnya 

impor dan menurunnya ekspor serta naiknya permintaan mata uang asing 

sejalan dengan meningkatnya produk luar negeri sehingga nilai tukar 

melemah. Kegiatan ekspor dan impor menjadi kegiatan yang harapannya 

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1980-an, ekspor 

menjadi kegiatan yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi negara di 

Indonesia (Tambunan, 2005). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa & Andriyani (2019) 

mengemukakan bahwa secara simultan, inflasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ekspor. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, 

Raharja & Setyari (2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

secara simultan, tingkat inflasi berpengaruh positif signifikan pada nilai 

ekspor computer. Sedangkan secara parsial, inflasi berpengaruh negatif 

tidak signifikan. Putra & Sutrisna (2017) mengemukakan bahwa inflasi 

bepengaruh terhadap ekspor. Sasmitha & Jember (2017) mengemukakan 

bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan.  

Penelitian Mahrus & Yulianto (2017) mengatakan bahwa selama 

ini, belum optimalnya kegiatan pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI jika 

ditinjau dari segi struktur layanan pemberian syariah maupun produk yang 

ditawarkan kepada nasabah atau model. Sementara itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Rusmita & Cahyono (2016) yang meneliti tentang 

pembiayaan ekspor melalui bank umum dan Industri Keuangan Non Bank 

(IKNB) syariah juga menunjukkan hasil yang belum berpengaruh positif 



 

 

terhadap ekspor. Adanya pembiayaan ekspor oleh Lembaga Pembiayaan 

Ekspor Indonesia akan meningkatkan ekspor karena produsen memiliki 

modal yang lebih atau meningkat akibat adanya pembiayaan dan 

meningkatkan usaha untuk berorientasi ekspor. Penelitian yang dilakukan 

oleh Rahmawati & Djatnika (2020) menyatakan bahwa pembiayaan LPEI 

berpengaruh positif terhadap ekspor. 

Pada akhir tahun 2020, nilai tukar tercatat mengalami depresiasi 

1,19 persen dan ditutup di level Rp 14.050 per dolar Amerika Serikat 

(liputan6.com). Pada taun yang sama, ekspor tercatat mengalami penurunan 

sebesar 2,61% bila dibandingkan dengan ekspor pada tahun 2019 

(nasional.kontan.co.id). Nilai tukar suatu negara akan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekspor. Nilai tukar yang semakin menguat akan berakibat 

pada jumlah ekspor suatu negara mengalami penurunan (Setyorani, 2018). 

Apabila nilai tukar mengalami pelemahan maka akan berdampak pada 

kenaikan nilai ekspor. Kondisi yang terjadi pada tahun 2020 menunjukkan 

bahwa nilai tukar yang melemah tidak diikuti dengan kenaikan ekspor.  

Inflasi pada tahun 2020 tercatat rendah yakni sebesar 1.68% (yoy) 

dan berada di bawah kisaran 3,0±1%. Inflasi tersebut lebih rendah dari rata-

rata inflasi Desember lima tahun sebelumnya sebesar 0,67% (bi.go.id). 

Menurut Sukirno (2011), inflasi cenderung mengakibatkan ekspor turun 

karena barang-barang ekspor menjadi mahal dan penawaran valuta asing 

berkurang sehingga harga valuta asing bertambah. Berdasarkan data pada 

tahun 2020, inflasi tercatat rendah bahkan lebih rendah dari rata-rata lima 

tahun sebelumnya dan nilai ekspor juga mengalami penurunan. Selain itu, 

pembiayaan masih menjadi kendala eksportir (cnbcindonesia.com). 

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil-hasil 

penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4468364/sepanjang-2020-nilai-tukar-rupiah-melemah-266-persen
https://nasional.kontan.co.id/news/turun-26-nilai-ekspor-indonesia-di-tahun-2020-capai-us-16331-miliar
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_230221.aspx
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191014170344-4-106878/lpei-akses-pasar-pembiayaan-masih-jadi-kendala-eksportir


 

 

pengaruh jangka pendek dan panjang dari nilai tukar, inflasi, dan 

pembiayaan dari LPEI terhadap nilai ekspor Indonesia.  

1.2 Persoalan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka persoalan penelitian dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh nilai tukar, inflasi, dan 

pembiayaan LPEI terhadap ekspor di Indonesia selama periode Januari 

2018-Desember 2021 secara parsial dan simultan. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh nilai tukar, inflasi, dan pembiayaan LPEI 

terhadap ekspor di Indonesia selama periode Januari 2018-Desember 2021 

secara parsial dan simultan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari adanya penelitian ini yaitu: 

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam 

pengambilan keputusan terkait dengan ekspor. 

2. Bagi peneliti lainnya, diharapkan tulisan ini dapat menambah 

pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi 

bagi penelitian yang akan datang.  

 


