
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ekspor 

 Menurut definisi yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan (2022), 

ekspor merupakan sebuah kegiatan pengeluaran barang yang berasal dari 

daerah pabean Indonesia menuju daerah pabean milik negara lain. 

Penawaran suatu pihak yang disertai dengan persetujuan dari pihak lain 

melalui sales contract process merupakan langkah awal dimulainya proses 

ekspor. Proses pembayarannya dapat melalui Letter of Credit (L/C) 

atau non-L/C. Total nilai ekspor Indonesia diperoleh dari akumulasi nilai 

ekspor FOB (Free on Board) barang-barang ekspor yang keluar dari daerah 

pabean Indonesia. FOB merupakan salah satu metode pembebanan biaya 

pengiriman barang. Pada metode ini, eksportir berkewajiban menanggung 

beban biaya pengiriman barang sampai ke pelabuhan terdekat dari 

gudangnya.  

 

2.2 Nilai Tukar 

Nilai tukar merupakan sebuah harga mata uang jika dihadapkan 

pada mata uang lainnya (Sukirno, 2011). Nilai tukar merupakan salah satu 

komponen penting dalam perekonomian karena memiliki pengaruh yang 

besar bagi variabel-variabel makro ekonomi maupun transaksi berjalan. 

Data nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah JISDOR yang 

bersumber dari website Bank Indonesia. JISDOR merupakan akronim dari 

Jakarta Interbank Spot Dollar Rate yang digunakan sebagai dasar transaksi 

yang berbasis valuta asing dan berfungsi sebagai acuan yang kuat dan akurat 

terkait nilai tukar mata uang rupiah terkait nilai tukar mata uang rupiah 

terhadap dolar AS dalam keperluan transaksi global. Kurs ini tersedia pada 



 

 

hari kerja saja. Adapun metode perhitungannya menggunakan rata-rata 

tertimbang (Weighted Average) berdasar volume transaksi. 

2.2.1 Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Ekspor 

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. 

Nilai tukar yang semakin menguat akan berakibat pada jumlah ekspor suatu 

negara mengalami penurunan (Setyorani, 2018). Penelitian-penelitian yang 

sudah dilakukan sebelumnya bahwa menunjukkan berpengaruh signifikan 

dan negatif terhadap ekspor. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya, maka hipotesis pertama yang disusun adalah, 

H1: Nilai Tukar berpengaruh negatif terhadap ekspor 

2. 3 Inflasi 

 Inflasi merupakan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan 

berlangsung terus menerus (bps.go.id). Jika terjadi kenaikan harga barang 

dan jasa dalam negeri meningkat maka inflasi mengalami kenaikan. 

Kenaikan harga barang dan jasa tersebut mengakibatkan turunnya nilai 

uang. Maka dari itu inflasi diartikan juga sebagai turunnya nilai uang 

terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi yang digunakan dalam 

penelitian ini dihitung dari nilai Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK 

merupakan sebuah angka indeks yang menghitung rata-rata perubahan 

https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html


 

 

 

harga dari suatu kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah 

tangga dalam kurun waktu tertentu. Tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat 

penurunan (deflasi) dari barang dan jasa digambarkan melalui perubahan 

IHK dari waktu ke waktu. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 

 

 

(2.1)  

 

 

Keterangan: 

Inflasin  = inflasi pada periode ke-n 

IHKn  = indeks harga konsumen (IHK) pada periode ke-n 

IHKn-1  = indeks harga konsumen (IHK) pada periode ke-n-1 

RHn  = relatif harga (RH) pada periode ke-n 

NKn  = nilai konsumsi (NK) pada periode ke-n-1 

2.3.1 Pengaruh Inflasi terhadap Ekspor 

. 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. Dari penelitian-

penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil. Pada perumusan hipotesis dalam penelitian ini, akan 

menggunakan penelitian Sasmitha & Jember (2017) untuk menjadi dasar 

dalam perumusan hipotesis karena inflasi berpengaruh negatif dengan 

ekspor. Adanya inflasi menyebabkan harga komoditi meningkat. 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 mengakibatkan harga-harga barang di dalam negeri 

meningkat. Hal tersebut akan mengakibatkan masyarakat menabung 

uangnya atau mencari alternatif tawaran dari negara lain yang lebih murah. 

Dampaknya, impor naik dan ekspor turun serta terjadi kenaikan permintaan 

akan mata uang asing seiring dengan peningkatan produk yang diminta dari 

luar negeri. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka hipotesis 

kedua yang disusun adalah,  

H2: Inflasi berpengaruh negatif terhadap ekspor 

2.4 Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 

Untuk terus meningkatkan ekspor dan juga meningkatkan daya 

saing pelaku bisnis, pada tahun 2009 Pemerintah Republik Indonesia 

mendirikan sebuah lembaga pembiayaan independen yang menyediakan 

pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa lainnya. Lembaga tersebut 

diberi nama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pembetukan 



 

 

lembaga pembiayaan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2009 (2009) tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 

(selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2009). Pembiayaan Ekspor Nasional 

tersebut diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum 

maupun yang tidak, serta perorangan yang berdomisili di dalam dan luar 

wilayah Republik Indonesia. Adanya lembaga tersebut bertujuan untuk 

mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan 

meningkatkan daya saing para pelaku bisnis dalam rangka mendorong 

ekspor nasional. LPEI berfungsi untuk mendukung program ekspor 

nasional melalui pembiayaan ekspor nasional. Dalam hal ini, fungsi LPEI 

adalah sebagai Eximbank sekaligus sebagai Export Credit Agency untuk 

Indonesia yang bertugas melayani eksportir dalam bentuk pembiayaan, 

penjaminan, dan asuransi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/ 

atau usaha lain yang menunjang ekspor. Disamping hal tersebut, LPEI 

bertugas menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dapat 

dibiayai oleh perbankan tetapi potensi dalam peningkatan ekspor nasional. 

LPEI juga bertugas untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi 

oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi 

eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam 

perkembangan ekonomi Indonesia. Data yang dipakai dalam penelitian ini 

bersumber dari website Otoritas Jasa Keuangan. Data statistik tersebut 

disajikan berdasarkan laporan keuangan audit dan data kelembagaan. 

2.4.1 Pengaruh Pembiayaan LPEI terhadap Ekspor 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Djatnika (2020) 

menyatakan bahwa pembiayaan LPEI berpengaruh positif terhadap ekspor. 

Dalam perumusan hipotesis ketiga pada penelitian ini menggunakan 

penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Djatnika (2020) dikarenakan 

pembiayaan LPEI 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. Dapat dikatakan bahwa apabila pembiayaan LPEI 

meningkat maka ekspor juga meningkat. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis ketiga 

yang disusun adalah,  

H3: Pembiayaan LPEI berpengaruh positif terhadap ekspor. 

 

2.5 Model Penelitian 

Terdapat pengaruh antara nilai tukar, inflasi, dan pembiayaan 

Lembaga Pembiayaan Ekspor Nasional terhadap ekspor Indonesia sehingga 

dapat dirumuskan model penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Model Penelitian 
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