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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.Landasan Teori 

2.1.1. Teori Model Gravitasi 

 Gravity model adalah sebuah model dari ekonomi yang sudah banyak 

digunakan dalam menggambarkan suatu hubungan perdagangan yang dilakukan 

oleh berbagai negara. Gravity model pertama diperkenalkan pada tahun 1962 yaitu 

oleh Jan Tinbergen. Model ini diperkenalkan dan disebut sebagai gravity model 

dikarenakan model gravity didasarkan dan terinspirasi oleh hukum yang diciptakan 

oleh fisikawan terkemuka yaitu Sir Isaac Newton (Djermor dan Yulianto, 2018). 

Gravity model menunjukkan bahwa interaksi perdagangan yang terjadi antar negara 

adalah memperhitungkan adanya jarak dan massa atau ukuran diantara partikel 

benda. Gravity model menunjukkan bahwa perdagangan mematuhi prinsip-prinsip 

gravitasi dimana terdapat dua kekuatan yang bersebrangan dalam penentuan 

volume perdagangan suatu negara yaitu melalui (i) tingkat pendapatan ekonomi dan 

tingkat aktivitas dan (ii) hambatan-hambatan perdagangan, baik dalam hambatan 

perdagangan, geografis, dan budaya (Rizal, 2018). Jika dilihat secara matematis 

bentuk model yang ditunjukkan oleh Jan Tinbergen dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

Xij = α0 GDPi
β1 GDPj

β2
 Dij

β3…..(1) 

Xij: Ekspor yang dilakukan dari negara i ke j 

GDPi: GDP dari negara i 

GDPj: GDP dari negara j 

Dij: Jarak dari ibukota atau pusat perekonomian negara I dan j 

α0: Konstanta 

β1, β2, β3: Elastisitas ekspor terhadap variabel bebas. 

 Penentuan aliran barang perdagangan antar negara melalui penggunaan 

gravity model dapat dilaksanakan dengan melakukan penentuan faktor utama yaitu 

yang memiliki pengaruh besar terhadap nilai suatu perdagangan diantara dua atau 
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lebih negara. Beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap perdagangan suatu 

negara adalah ukuran ekonomi dalam negara asal, jarak antar negara, dan tujuan 

ekspor. Kemudian, gravity model menjelaskan aliran barang maupun jasa dari 

negara satu ke negara lain adalah suatu fungsi dari semua keseluruhan sumber daya 

yang ada dari kedua negara juga hambatan perdagangan dan biaya transportasi 

lainnya (Djermor dan Yulianto, 2018). 

2.1.2. Nilai Ekspor 

 Ekspor adalah proses perdagangan barang maupun jasa yang diproduksi 

domestik dijual ke negara lain (Mankiw, 2013). Ekspor merupakan salah satu 

komponen di dalam suatu negara karena ekspor adalah salah satu sumber penting 

dan utama bagi devisa negara (Yusuf dan Chalid, 2014). Dampak dari semakin 

besar peningkatan ekspor, baik secara langsung ataupun tidak langsung dari 

perdagangan yang dilakukan antar negara adalah berdampak pada perubahan yang 

terjadi pada indikator makro negara tersebut (M. A. Ginting, 2013). Nilai ekspor 

digunakan didalam Penelitian ini sebagai variabel terikat. Nilai ekspor adalah nilai 

dari keseluruhan barang dan jasa yang dijual keluar negeri, dimana nilai tersebut 

didapat dari perkalian kuantitas barang yang dijual dengan harga barang dan jasa. 

2.1.3. Populasi  

 Pertumbuhan populasi adalah nama lain dari jumlah penduduk yang ada 

dalam suatu negara. Menurut Mankiw (2013) banyak dari para ahli ekonomi 

memiliki pendapat mengenai  pertumbuhan populasi memiliki pengaruh terhadap 

masyarakat di dalam suatu negara. Kemudian, dijelaskan bahwa populasi yang 

semakin tinggi memiliki arti bahwa semakin banyak pekerja yang akan melakukan 

aktivitas produksi baik itu barang maupun jasa dan meningkatkan produktivitas, 

kemudian disisi lain meningkatnya populasi pertumbuhan, maka semakin tingginya 

tingkat konsumi barang dan jasa negara tersebut. Menurut Nugroho et al., (2018) 

kaitan populasi dengan aktiviats ekspor Indonesia yaitu, populasi negara pengimpor 

yang meningkat berbanding searah dengan tingkat konsumsi dari negara tersebut 

yang mengalami kenaikan, konsumsi yang meningkat dari negara pengimpor maka  

permintaan kebutuhan akan barang dan jasa meningkat. Permintaan barang yang 

meningkat disertai dengan keterbatasan negara pengimpor untuk memenuhi 

permintaan tersebut, maka cara yang dapat dilakukan adalah melakukan pembelian 
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barang dari negara lain, hal ini dapat mengakibatkan ekspor Indonesia mengalami 

kenaikan. 

2.1.4. Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita 

 Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian 

dalam suatu negara pada suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Bruto. 

Produk domestik bruto yang meningkat akan berdampak juga kepada peningkatan 

kemampuan masyarakat dalam melakukan produksi suatu barang. Meningkatnya 

produksi barang atau jasa memiliki dampak yang positif bagi ekspor Indonesia, 

karena secara tidak sengaja ketika produk domestik meningkat otomatis membuat 

ekspor meningkat (Risma et al., 2019). Seperti hasil Penelitian dari Penelitian 

Djermor dan Yulianto (2018) menyebutkan bahwa produk domestik bruto memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekspor. PDB per kapita merupakan 

bentuk dari hasil pembagian antara PDB suatu negara dibagi dengan total populasi 

atau jumlah penduduk negara tersebut. PDB per kapita dapat digunakan sebagai 

salah satu alat untuk dapat menunjukkan daya beli suatu negara.  Semakin 

meningkat PDB per kapita pada suatu negara dapat berdampak pada semakin 

meningkatnya kemampuan negara tersebut untuk melakukan perdagangan dengan 

negara lain dikarenakan peningkatan PDB per kapita dapat digunakan untuk 

pembiayaan-pembiayaan perdagangan Internasional (T. S. Wahyudi dan Anggita, 

2015). Diperkuat dengan pernyataan Mulyadi et al., (2017) bahwa kaitan PDB 

perkapita dengan aktivitas ekspor adalah ketika GDP per kapita suatu negara 

meningkat maka yang terjadi konsumsi negara tersebut akan meningkat. Dengan 

demikian peningkatan konsumsi akan berdampak pada meningkatnya impor negara 

tersebut terhadap negara lain, atau dengan kata lain meningkatnya konsumsi suatu 

negara dapat meningkatkan ekspor negara mitra dagangnya. 

2.1.5. Jarak 

 Jarak dapat dijadikan alasan bagi berbagai negara untuk dapat 

melaksanakan bentuk perdagangan Internasional dengan negara-negara yang 

lainnya. Menurut Krugman et al. (2012) dalam Penelitian Cahyaningtyas dan 

Aminata (2020) jarak suatu negara menjadi penting karena merupakan determinan 

yang substansial untuk perdagangan internasional geografis. Dalam melakukan 
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perdagangan internasional baik barang maupun jasa, besar biaya transportasi untuk 

mengantar barang dari satu negara ke negara lain dipengaruhi oleh jarak, karena 

semakin tinggi atau semakin jauh jarak antar yang negara yang dituju, maka 

berdampak pada pengeluaran biaya negara tersebut semakin tinggi. Jarak menjadi 

salah satu faktor negara untuk memutuskan perdagangan antar negara. Dijelaskan 

juga pada Cahyaningtyas dan Aminata (2020) bahwa jarak sangat berpengaruh 

terhadap perdagangan, yaitu semakin jauh atau tinggi jarak maka mengurangi 

volume perdagangan negara tersebut begitupun sebaliknya.  

2.1.6. Nilai Tukar 

 Nilai tukar atau kurs merupakan nilai dari harga satu mata uang suatu negara 

terhadap mata uang asing atau negara lain (Carbaugh, 2007). Menurut (Risma et 

al., 2019) nilai tukar adalah suatu kunci untuk suatu negara agar bisa melakukan 

transaksi dengan negara-negara di dunia. Nilai tukar atau kurs merupakan hasil dari 

adanya interaksi dari negara atau pelaku ekonomi di dalam pasar valuta asing. 

Menurut Ginting (2015) ada dua pembedaan nilai tukar, yang pertama ada nilai 

tukar nominal dan selanjutnya nilai tukar riil. Dikatakan nilai tukar nominal karena 

nilai tukar nominal merupakan sebuah harga relatif dari mata uang negara satu 

dengan negara lain atau dua negara. Kemudian nilai tukar riil merupakan nilai tukar 

yang memiliki keterkaitan dengan harga relatif dari barang-barang negara satu 

dengan negara lain atau dua negara. Keterkaitan nilai tukar dengan aktivitas ekspor 

adalah ketika perubahan naik atau turunnya nilai tukar akan mempengaruhi dan 

merubah harga-harga barang dan jasa menjadi lebih mahal atau bahkan lebih 

murah, perubahan nilai tukar ini dapat dijadikan sebagai faktor bahwa nilai tukar 

dapat berakibat pada meningkat dan menurunnya aktivitas ekspor (M. A. Ginting, 

2013). 

2.1.7. Indikator Budaya Hofstede 

 Budaya adalah sebuah bentuk dari program kolektif yang muncul dari 

pikiran dan menjadi faktor pembeda antara kelompok atau ketegori satu dengan 

yang lainnya (Hofstede Insight, 2022). Budaya adalah dapat dijadikan sebagai 

sebuah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anggota 

masyarakat (Sihombing dan Pongtuluran, 2011). Masing-masing individu pasti 
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memiliki sifat dan karakter yang tidak sama, namun dalam ruang lingkup sebuah 

negara biasanya individu atau anggota kelompok cenderung memiliki karakter atau 

ciri khas yang sama. Berikut beberapa pengelompokan dimensi budaya dalam 

(Hofstede Insight, 2022). 

a. Power Distance (Kesenjangan Kekuasaan) 

Indeks Power Distance mengukur sampai mana unsur masyarakat dengan 

kekuasaan yang lemah menerima dan kekuasaan diharapkan untuk disalurkan 

dengan cara tidak merata. Permasalahan dalam hal ini adalah mengenai bagaimana 

masyarakat menghadapi ketidaksetaraan antar manusia. Jika dalam suatu negara 

memiliki ketidaksetaraan yang besar maka dapat dikatakan bahwa suatu negara 

tersebut memilki indeks power distance yang besar. Indeks power distance 

menunjukkan bahwa yang memiliki kekuasaan kuat akan berusaha menjadi 

penguasa untuk mereka yang lebih lemah, dan masyarakat yang ada didalamnya 

juga akan cenderung lebih menerima hal tersebut. Sebaliknya, jika indeks power 

distance rendah, maka masyarakat akan berupaya untuk lebih menyamakan 

ketidaksetaraan kekuasaan dan akan menuntut pembenaraan atas adanya 

ketidaksetaraan didalam suatu kekuasaan (Hofstede Insight, 2022).  

b. Uncertainty Avoidance Index  

Dalam budaya Hofstede indeks uncertainty avoidance menggambarkan sejauh 

mana masyarakat memiliki perasaan tidak nyaman yang diakibatkan oleh 

ketidakpastian. Negara-negara yang memiliki indeks uncertainty avoidance yang 

tinggi akan menjaga keyakinan-keyakinan dan aturan-aturan yang lebih kaku dan 

intoleran terhadap perilaku yang tidak patuh terhadap aturan yang benar (Hofstede 

Insight, 2022). 

c. Individualism (versus Colectivism) Index 

Indikator budaya individualism vs colectivism merupakan suatu indikator 

yang dapat mencerminkan mayoritas individu atau anggota dalam suatu negara. 

Ketika tingkat individualisme suatu negara tinggi maka hal tersebut mencerminkan 

bahwa anggota negara tersebut mempunyai sosial yang rendah dimana individu 

hanya lebih berfokus pada dirinya sendiri dan hanya keluarga dekat mereka saja. 
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Berbanding terbalik dengan negara kolektif dimana kepentingan bersama akan 

menjadi prioritas daripada kepentingan pribadi (Hofstede Insight, 2022). 

d. Masculinity (versus Feminity) Index 

Indeks maskulinitas menunjukkan bahwa negara yang memiliki tingkat 

maskulinitas yang besar akan cenderung untuk meningkatkan prestasi, senang 

menjadi pahlawan, dan keinginan untuk sukses lebih tinggi demi suatu 

penghargaan. Indeks maskulinitas yang tinggi juga akan mendorong masyarakat 

untuk lebih kompetitif (Hofstede Insight, 2022).  

e. Long-Term Orientation vs Short-term Index 

Karakteristik indeks long-term orientation vs short-term ini adalah pola dari 

penduduknya cenderung menunjukkan bahwa mereka lebih mengarah pada jangka 

pendek maupun jangka panjang. Negara yang cenderung untuk megarah kepada 

jangka panjang atau long-term orientation maka akan memiliki orientasi untuk 

lebih memikirkan masa depan yang matang terkait mematangkan rencana investasi 

dan tabungan mereka kedepan. Kemudian, negara yang cenderung mengarah ke 

jangka panjang karakteristiknya memiliki semangat untuk belajar tinggi dari 

negara-negara lain, menyebabkan negara tersebut mempunyai pertumbuhan 

ekonomi yang maju dan kesejahteraan penduduknya yang tinggi (Hofstede Insight, 

2022). 

f. Indulgance (versus restraint) index 

Indeks dalam budaya Hofstede ini memiliki karakteristik sejauh mana bahwa 

masyarakat didalamnya cenderung tidak memiliki batasan diri dalam keinginannya 

untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keinginan untuk dapat menikmati hidupnya. 

Negara yang memiliki karakteristik indulgance yang tinggi maka karakter 

masyarakat didalamnya akan lebih suka terhadap kebebasan (Hofstede Insight, 

2022). 

2.2.Penelitian Terdahulu 

 Telah banyak studi Penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk menguji 

teori model gravitasi pada aktivitas perdagangan ekspor dari bermacam negara 

dengan negara mitra dagangnya. yaitu Penelitian Penelitian Cahyaningtyas dan 

Aminata (2020), Rizal (2018), Bato (2014), Kurniawan dan Setyari (2018), 
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(Suryanta, 2012), Amaliawiati dan Murni (2014), Astriana dan Rahman (2015), 

Greene (2013), Abakumova dan Primierova (2020), Hatab et al. (2010), 

Dembatapitiya dan Weerahewa (2015), Nasrullah et al., (2020), Abidin et al. 

(2013), Amaliawiati dan Murni, (2014) mendukung bahwa teori model gravitasi 

dapat menggambarkan perdagangan internasional. Beragam variasi indikator dalam 

Penelitian model gravitasi yang telah digunakan untuk mewakili perdagangan 

internasional yaitu nilai ekspor (Djermor dan Yulianto, 2018), (T. S. Wahyudi dan 

Anggita, 2015), (Effendi, 2014), ditambah nilai impor (Cahyaningtyas dan 

Aminata, 2020), (Ambarita dan Sirait, 2020), (Yuniarti, 2007), (Waristi, 2014). 

Volume ekspor (Mulyadi et al. 2017), net ekspor (Suryanta, 2012). Impor (Agung 

et al. 2019).  

 Terdapat studi Penelitian yang menggunakan populasi didalam 

Penelitiannya yaitu Yuhendra (2017), (Cahyaningtyas dan Aminata, 2020), 

(Mulyadi et al., 2017), (Amaliawiati dan Murni, 2014), (Yuniarti, 2007). Penelitian 

(Yuhendra, 2017) mendapatkan hasil bahwa populasi negara importir berpengaruh 

positif namun tidak signifikan terhadap perdagangan, kemudian Penelitian 

(Mulyadi et al., 2017), (Amaliawiati dan Murni, 2014), (Cahyaningtyas dan 

Aminata, 2020) yang mendapatkan hasil bahwa populasi berpengaruh positif 

terhadap perdagangan. Berbeda dengan Penelitian (Effendi, 2014) menemukan 

bahwa populasi memiliki pengaruh negatif terhadap perdagangan.  

 Sebagian besar Penelitian menggunakan PDB untuk mencerminkan 

pendapatan disuatu negara didalam perdagangan yaitu pada Penelitian Djermor dan 

Yulianto (2018), Cahyaningtyas dan Aminata (2020), Rizal (2018), Bato (2014), 

Kurniawan dan Setyari (2018), Suryanta (2012), Amaliawiati dan Murni (2014), 

(Astriana dan Rahman, 2015), (Amaliawiati dan Murni, 2014), (Yuhendra, 2017), 

Mulyadi et al. (2017), Bary (2012), T. S. Wahyudi dan Anggita (2015), Ambarita 

dan Sirait (2020), Waristi (2014). Studi Penelitian yang berhasil membuktikan 

bahwa PDB memiliki pengaruh positif terhadap perdagangan internasional yaitu 

Djermor dan Yulianto (2018), Agung et al. (2019), Yuhendra (2017), 

Cahyaningtyas dan Aminata (2020), Rizal (2018), Kurniawan dan Setyari (2018), 

Effendi (2014). Penelitian Hatab et al. (2010) mendapatkan hasil bahwa GDP per 

kapita menunjukkan pengaruh negatif terhadap perdagangan. 



 

14 

 

 Beberapa Penelitian yang telah dilakukan juga telah menambahkan variabel 

nilai tukar terhadap Penelitiannya yaitu Cahyaningtyas dan Aminata (2020) nilai 

tukar mata uang negara eksportir terhadap nilai tukar negara mitra dagang. Rizal 

(2018) nilai tukar riil, mendapatkan hasil bahwa nilai tukar Indonesia memiliki 

pengaruh positif terhadap perdagangan. Penelitian yang dilakukan T. S. Wahyudi 

dan Anggita (2015), Effendi (2014) menggunakan nilai tukar REER, Suryanta 

(2012), Mulyadi et al., (2017) menggunakan nilai tukar nominal, mendapatkan hasil 

bahwa nilai tukar berdampak negatif terhadap ekspor, Amaliawiati dan Murni 

(2014) nilai tukar indonesia dengan nilai tukar negara mitra dagang, mendapatkan 

hasil bahwa nilai tukar memiliki pengaruh negatif terhadap nilai ekspor. Penelitian 

yang dilakukan oleh Waristi (2014) mengangkat indikator budaya sebagai salah 

satu indikator yang dapat mendorong dan meningkatkan perdagangan internasional 

Indonesia. Budaya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seorang individu 

dalam bersikap dan berperilaku. Indeks budaya yang digunakan didalam Penelitian 

ini berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Waristi (2014) hanya membawa 

empat dimensi budaya hofstede.  Dalam Penelitian ini mencakup enam budaya 

hofstede yaitu individualism, masculinity, power distance, dan  uncertainty 

avoidance, Indulgance, long term-orientation.  Menurut pengetahuan penulis, 

sejauh ini belum ada studi Penelitian yang menguji pengaruh dari populasi, PDB 

per kapita, nilai tukar, jarak dan dimensi budaya dalam Hofstede terhadap 

perdagangan nilai ekspor Indonesia secara bersamaan dengan menggunakan teori 

model gravitasi.  

2.3.Hipotesis Penelitian 

 Selaras dengan teori model gravitasi, jarak yang semakin jauh antara negara 

satu dengan negara lain (mitra dagang), maka berdampak pada nilai ekspor yang 

akan menurun. Hal tersebut didukung oleh Penelitian Cahyaningtyas dan Aminata 

(2020), Rizal (2018), Bato (2014), Kurniawan dan Setyari (2018), Suryanta (2012), 

Amaliawiati dan Murni (2014), Astriana dan Rahman (2015). Maka hipotesis yang 

dirumuskan adalah, 

H1 :Jarak tempuh antara negara-negara mitra dagang dengan Indonesia terdapat 

pengaruh negatif terhadap nilai ekspor Indonesia. 
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 Menurut teori model gravitasi, populasi negara mitra dagang yang semakin 

besar, maka akan berdampak pada nilai ekspor Indonesia yang semakin tinggi, 

terkhusus apabila masyarakat negara mitra dagang sangat bergantung pada produk 

barang dan jasa dari Indonesia. Hal tersebut didukung oleh Penelitian Mulyadi et 

al. (2017), Amaliawiati dan Murni (2014), Cahyaningtyas dan Aminata (2020),  

Yuhendra (2017). Maka hipotesis yang dirumuskan adalah, 

H2: Populasi negara mitra dagang Indonesia terdapat adanya pengaruh positif 

terhadap nilai ekspor Indonesia. 

 Dalam suatu negara PDB per kapita yang tinggi dapat mencerminkan 

kesejahteraan suatu negara tersebut, dikarenakan jika PDB per kapita semakin 

tinggi dapat diartikan bahwa pendapatan masing-masing penduduk negara akan 

semakin tinggi. Dimana ketika PDB per kapita tinggi kecenderungan untuk  

membeli kebutuhan barang dan jasa akan meningkat. Hal tersebut didukung oleh 

Penelitian Djermor dan Yulianto (2018), Agung et al. (2019), Yuhendra (2017), 

(Cahyaningtyas dan Aminata, 2020), (Rizal, 2018), Kurniawan dan Setyari (2018), 

Effendi (2014). 

H3: PDB per kapita negara mitra dagang Indonesia terdapat adanya pengaruh yang 

positif terhadap nilai ekspor Indonesia. 

 Nilai tukar merupakan komponen penting dalam suatu negara. Harga barang 

dan jasa dalam suatu negara dapat dipengaruhi oleh nilai tukar. Ketika nilai tukar 

negara mitra dagang menguat atas rupiah Indonesia maka akan akan berpengaruh 

pada harga-harga barang dan jasa indonesia semakin terlihat lebih murah, maka dari 

itu nilai tukar dapat mempengaruhi nilai ekspor Indonesia. 

H4: Nilai tukar negara mitra dagang dengan nilai tukar rupiah terdapat pengaruh 

positif terhadap nilai ekspor Indonesia. 

 Indeks power distance mengindikasikan bahwa ketidaksetaraan kekuasaan 

yang besar akan menimbulkan tatanan yang hirarki (Hofstede Insight, 2022). Pada 

aktivitas perdagangan internasional apabila ketidaksetaraan hirarki terdapat pada 

negara yang menjadi tujuan dagang atau mitra dagang utama Indonesia dapat 

berdampak pada munculnya birokrasi dan perijinan yang tidak mudah dan 

menjadikan bertambahnya biaya-biaya impor yang besar dan berakibat pada impor 
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negara mitra dagang yang turun, dan secara tidak langsung juga berdampak pada 

ekspor Indonesia juga mengalami penurunan. Namun, jika ekspor barang dan jasa 

dari Indonesia dikuasai oleh kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan kuat 

atau besar, maka akan memotivasi mereka untuk melakukan aktivitas impor, 

sehingga ekspor Indonesia ke negara tersebut akan semakin tinggi. Maka dari itu, 

karakteristik dari indeks power distance negara tujuan utama dagang Indonesia 

dapat mempengaruhi positif maupun negatif nilai ekspor Indonesia.  

H5: Indeks power distance negara mitra dagang terdapat pengaruh terhadap nilai 

ekspor Indonesia. 

 Indeks uncertainty avoidance menggambarkan sejauh mana masyarakat 

memiliki perasaan tidak nyaman yang diakibatkan oleh ketidakpastian (Hofstede 

Insight, 2022). Jika suatu negara mempunyai keterbatasan akan sumber daya yang 

ada, maka negara tersebut ingin memastikan bahwa kebutuhan mereka harus 

terpenuhi dengan cara melakukan impor dari negara lain. Apabila negara tujuan 

utama memiliki sumberdaya yang besar untuk mencukupi kegiatan produksi atau 

tidak memiliki ketergantungan sumberdaya dari negara lain maka hal tersebut akan 

menekan atau mengurangi impor dari negara tersebut, dan berdampak pada 

menurunnya aktivitas ekspor Indonesia terhadap negara mitra dagang. Namun, 

apabila negara tujuan utama kekurangan sumberdaya untuk melakukan proses 

produksi atau memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya dari negara lain, maka 

negara tersebut akan bergantung pada impor terhadap negara mitra daganganya, 

dan tentunya akan berdampak pada ekspor Indonesia yang akan meningkat. Maka 

dari itu, indeks uncertainty avoidance bisa mempengaruhi baik positif maupun 

negatif untuk ekspor Indonesia. 

H6: Indeks uncertainty avoidance negara mitra dagang terdapat pengaruh terhadap 

nilai ekspor Indonesia. 

 Tingkat maskulinitas yang tinggi didalam suatu negara akan mendorong 

negara tersebut untuk melakukan produktivitas yang tinggi dalam memproduksi 

barang dan jasa. Kemudian, ketika tingkat produktivitas yang tinggi, namun 

kebutuhan akan bahan baku yang sedikit dalam negara dengan tingkat maskulinitas 

tinggi, maka akan timbul kecenderungan untuk melakukan impor lebih banyak. 

Begitupun sebaliknya, ketika bahan baku dari negara tersebut sudah terpenuhi di 
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negaranya sendiri dan tidak terlalu bergantung berhadap sumberdaya atau bahan 

baku dari negara lain, maka keinginan besar dalam melakukan produktivitas tidak 

berpengaruh besar terhadap impor negara tersebut. Maka dari itu indeks ini dapat 

mempunyai pengaruh baik negatif maupun positif terhadap nilai ekspor Indonesia. 

H7: Indeks masculinity negara mitra dagang terdapat pengaruh terhadap nilai ekspor 

Indonesia 

 Tingkat indeks indulgance suatu negara tinggi maka hal tersebut 

mencerminkan bahwa negara tersebut tidak memiliki batasan diri dalam 

keinginannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keinginan untuk dapat 

menikmati hidupnya. Negara yang memiliki karakteristik indulgance yang tinggi 

maka karakter masyarakat didalamnya akan lebih suka terhadap kebebasan. Untuk 

memenuhi keinginan dan menikmati akan hidupnya yang tinggi dengan cara 

konsumsi. Apabila konsumsi untuk pemenuhan keinginan dan menikmati hidupnya 

diperoleh atau bergantung pada negara Indonesia, otomatis hal tersebut dapat 

meningkatkan ekspor Indonesia. 

H8: Indeks indulgance negara mitra dagang terdapat pengaruh positif terhadap nilai 

ekspor Indonesia. 

 Karakteristik masyarakat yang mempunyai jiwa produktivitas yang besar 

terhadap barang dan jasa dan memiliki semangat yang tinggi untuk berkompetisi 

merupakan gambaran dari masyarakat atau negara yang memiliki orientasi jangka 

panjang. Masyarakat berorientasi ke jangka panjang akan termotivasi produksi 

sendiri dalam pemenuhan setiap keperluan kebutuhannya, hal ini berarti 

mengurangi impor negara tersebut. Maka dari itu indeks long-term orientation 

mempengaruhi secara negatif terhadap ekspor Indonesia. 

H9: Indeks long-term orientation negara mitra dagang terdapat pengaruh negatif 

terhadap nilai ekspor Indonesia. 

 

Semangat belajar yang besar tercermin pada negara yang masyarakatnya 

mempunyai ciri-ciri indualisme yang tinggi. Maka dari itu jika negara-negara tujuan 

utama ekspor Indonesia mempunyai karakteristik individualisme yang tinggi akan 

termotivasi untuk selalu belajar, baik dalam proses produksi ataupun dalam proses 
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pengembangan teknologi, dan mereka selalu memiliki kecenderungan untuk 

memenuhi setiap keperluan masyarakatnya dengan cara melakukan produksi 

barang sendiri. Maka dari itu indeks individualisme terdapat pengaruh negatif 

terhadap nilai ekspor Indonesia. 

H10: Indeks individualism negara mitra dagang terdapat pengaruh negatif terhadap 

nilai ekspor Indonesia. 
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2.4.Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nilai Ekspor 

 

 

Nilai Tukar 

Jarak 

PDB Per Capita 

Populasi 

Power Distance 

Masculinity 

Uncertainty Avoidance 

Indulgance 


