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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Kehidupan ekonomi suatu negara pada dewasa ini tidak dapat dipisahkan 

dari keadaan ekonomi negara lain. Suatu negara akan sangat tergantung dengan 

negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang tidak dapat 

diproduksi sendiri. Keadaan ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan 

ekonomi dan perdagangan antar negara yang sering kali dimaksudkan untuk 

mempercepat pembangunan negara yang bersangkutan (Sukirno, 2000:223). 

Para ahli ekonomi sejak beberapa abad yang lalu menyadari manfaat dari 

adanya perdagangan antar bangsa terhadap perekonomian suatu negara. Salah satu 

keuntungan perdagangan antar negara adalah memungkinkan suatu negara untuk 

berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang lebih 

murah dari segi bahan maupun cara berproduksi dengan kualitas produk yang 

baik. Selain itu, perdagangan internasional memberi manfaat yang nyata berupa 

kenaikan pendapatan, kenaikan devisa, transfer modal, dan membuka kesempatan 

kerja. 

Perkembangan ekonomi Indonesia dewasa ini semakin terintegrasi dengan 

perekonomian dunia. Hal ini merupakan konsekuensi dari dianutnya sistem 

perekonomian terbuka yang dalam aktifitasnya selalu berhubungan dan tidak lepas 

dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional membutuhkan sumber 

pembiayaan yang sangat penting yaitu cadangan devisa. 
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Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri pemerintah dan 

bank-bank devisa, yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional 

(Rachbini dan Swidi, 2000:113). Selain itu cadangan devisa merupakan salah satu 

indikator yang sangat penting untuk menunjukkan kuat atau lemahnya 

fundamental perekonomian suatu negara, dan cadangan devisa dalam jumlah yang 

cukup merupakan salah satu jaminan bagi tercapainya stabilitas moneter dan 

ekonomi makro suatu negara. 

Posisi cadangan devisa Indonesia dapat dilihat dari Neraca Pembayaran 

Indonesia (NPI). NPI merupakan pencatatan atas transaksi ekonomi yang terjadi 

antara penduduk dengan bukan penduduk Indonesia pada suatu periode tertentu. 

Secara umum, transaksi ekonomi yang tercakup dalam NPI dapat dibagi menjadi 

dua kelompok yaitu : (1) barang (goods), jasa (services), pendapatan (income), 

dan transfer berjalan (current transfer); (2) modal/finansial (capital/financial). 

Surplus atau defisitnya neraca pembayaran  itu sendiri  terlihat dari tingkat 

ekspor dan  impor  negara tersebut, dan faktor-faktor  lain seperti pinjaman luar 

negeri dan modal asing. Apabila tingkat ekspor negara tersebut lebih tinggi dari 

tingkat impornya, maka neraca pembayaran negara tersebut dapat dikatakan 

mengalami surplus, sebaliknya jika tingkat impor negara tersebut melebihi jumlah 

ekspor maka negara tersebut mengalami defisit pada neraca pembayaran. 

Fenomena lain yang terjadi ketika krisis tahun 1997-1998 yaitu cadangan 

devisa dan peningkatan ekspor hanya ditopang oleh kenaikan harga komoditi 

internasional dan aliran dana asing (hot money) yang dapat menjadi bumerang 

bagi ekonomi Indonesia. Hot money adalah istilah yang digunakan untuk merujuk 
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pada aliran dana atau aliran modal dari satu negara ke negara lain untuk 

mendapatkan keuntungan jangka pendek pada tingkat bunga perbedaan dan atau 

diantisipasi nilai tukar. Mengandalkan cadangan devisa dengan hot money sangat 

rentan terhadap pelarian modal investasi, karena mereka dapat bergerak dengan 

sangat cepat masuk dan keluar dari pasar dan berpotensi menimbulkan 

ketidakstabilan pasar. Kondisi ini sudah selayaknya diwaspadai oleh pemerintah 

terhadap pergerakan aliran dana hot money yang diparkir di Indonesia (Gandhi, 

2006:12). Untuk mengetahui perkembangan cadangan devisa Indonesia dapat 

dilihat pada Tabel 1.1. 

Perkembangan cadangan devisa Indonesia dari tahun 1994 hingga tahun 

1996 terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh masih stabilnya 

perekonomian di dalam negeri dan perekonomian global. Pada tahun 1997-1998 

saat terjadinya krisis moneter sangat berdampak terhadap perkembangan 

cadangan devisa Indonesia. Cadangan devisa Indonesia cenderung menurun 

bahkan mencapai minus 4,69 di tahun 2001. Perkembangan cadangan devisa 

Indonesia dari tahun 2002 sampai 2008 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2005 

cadangan devisa Indonesia mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar 

minus 4,39 persen atau berjumlah 34.734 juta US dolar Amerika. Ini disebabkan 

oleh faktor tingginya harga minyak dunia yang sempat menembus angka USdolar 

Amerika 68/barel sehingga berdampak terhadap membengkaknya pengeluaran 

untuk impor minyak, sehingga kebutuhan devisa untuk membayar utang luar 

negeri juga cukup besar. 
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Peningkatan cadangan devisa terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 

USdolar Amerika 96.207 juta dengan pertumbuhan 45,54 persen. Sementara 

penurunan cadangan devisa terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 

USdolar Amerika 99.387 juta dengan perkembangan minus 11,88 persen. 

Penurunan ini dipicu oleh adanya operasi pasar terbuka (OPT) yang dilakukan 

Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, di samping 

itu karena adanya dampak logis dari tingginya kegiatan ekonomi domestik. 

 

Tabel 1.1   Perkembangan Jumlah Cadangan Devisa Indonesia Tahun 1994 -2013 

Tahun 
Cadangan Devisa Perkembangan 

(dalam jutaan USD) (%) 

1994 13.158 - 

1995 14.674 11,52 

1996 19.125 30,33 

1997 21.418 11,99 

1998 23.762 10,94 

1999 27.054 13,85 

2000 29.394 8,65 

2001 28.016 -4,69 

2002 31.571 12,69 

2003 36.246 14,81 

2004 36.321 0,21 

2005 34.724 -4,40 

2006 42.586 22,64 

2007 56.915 33,65 

2008 51.639 -9,27 

2009 66.104 28,01 

2010 96.207 45,54 

2011 110.123 14,46 

2012 112.781 2,41 

2013 99.387 -11,88 

Rata-rata perkembangan (%) 11,57 

 Sumber : Bank Indonesia, 2015 (data diolah) 
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Menurut Tambunan (2000:157) cadangan devisa suatu negara dipengaruhi 

ekspor neto yang dicatat pada neraca transaksi berjalan dan neraca modal. Ekspor 

neto adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurang nilai 

barang dan jasa yang diimpor dari negara lain (Mankiw, 2006:27). Ekspor neto 

bernilai positif ketika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor dan negatif ketika 

nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Ekspor neto menunjukkan 

pengeluaran neto dari luar negeri atas barang dan jasa, yang memberikan 

pendapatan bagi produsen domestik. Lebih jelasnya mengenai perkembangan nilai 

ekspor neto Indonesia dari tahun 1994 hingga tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 

1.2. 

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa nilai ekspor neto di Indonesia dari tahun 

1994 hingga tahun 2013 mengalami fluktuasi dengan rata-rata perkembangan 

sebesar 18,45 persen per tahun. Di tahun 1994 ekspor neto di Indonesia bernilai 

8.069,90 juta US Dolar, dan di tahun 1995 bernilai 4.789,30 juta US Dolar 

sehingga perkembangan ekspor neto Indonesia mengalami penurunan sebesar 

40,65 persen. Hal ini disebabkan oleh masih tingginya nilai impor barang-barang 

industri dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya yang tidak dapat diproduksi 

di Indonesia. 

Setelah tahun 1995 perkembangan ekspor neto di Indonesia mulai 

mengalami peningkatan, dari tahun 1996 hingga tahun 2007 selalu mengalami 

trend positif. Hal ini dikarenakan jumlah komoditi ekspor Indonesia lebih besar 

daripada nilai impornya. Sampai akhirnya pada tahun 2008 ekspor neto 

mengalami penurunan sebesar 80,26 persen, hal ini diakibatkan karena adanya 



 

6 

 

krisis global. Pada tahun 2009 ekspor neto kembali tumbuh sebesar 19.690,80 juta 

US dolar atau mengalami perkembangan sebesar 151,57 persen. Semakin 

membaiknya perekonomian global membawa pengaruh positif terhadap Indonesia 

hal ini tercermin dengan tumbuhnya ekspor neto Indonesia. 

 

Tabel 1.2 Perkembangan Nilai Ekspor Neto di Indonesia Tahun 1994-2013 

Tahun 

Ekspor Impor Ekspor Neto 

(Juta USdolar 

Amerika) 

Perkembangan 

(%) (Juta USdolar Amerika) 

1994 40.053,40 31.983,50 8.069,90 - 

1995 45.418,00 40.628,70 4.789,30 - 40,65 

1996 49.814,80 42.928,50 6.886,30 43,79 

1997 53.443,60 41.679,80 11.763,80 70,83 

1998 48.847,60 27.336,90 21.510,70 82,86 

1999 48.665,40 24.003,30 24.662,10 14,65 

2000 62.124,00 33.514,80 28.609,20 16,00 

2001 56.320,90 30.962,10 25.358,80 -11,36 

2002 57.158,80 31.288,90 25.869,90 2,02 

2003 61.058,20 32.550,70 28.507,50 10,20 

2004 71.584,60 46.524,50 25.060,10 -12,09 

2005 85.660,00 57.700,90 27.959,10 11,57 

2006 100.798,60 61.065,50 39.733,10 42,11 

2007 114.100,90 74.473,40 39.627,50 -0,27 

2008 137.020,40 129.197,30 7.823,10 -80,26 

2009 116.510,00 96.829,20 19.680,80 151,57 

2010 157.779,10 135.663,30 22.115,80 12,37 

2011 203.496,60 177.435,60 26.061,00 17,84 

2012 190.020,30 191.689,50 -1.669,20 -106,40 

2013 182.551,80 186.628,70 -4.076,90 -144,24 

Rata-rata Perkembangan (%) 18,45 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015 (data diolah) 

Peningkatan impor yang lebih tinggi daripada ekspor mengakibatkan nilai 

ekspor neto negatif atau neraca perdagangan luar negeri Indonesia defisit, hal ini 

terjadi pada tahun 2012 hingga 2013. Dimana pada tahun 2012 ekspor neto 
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bernilai minus 1.669,20 juta USdolar Amerika dan di tahun 2013 bernilai minus 

4.076,90 Juta US dolar Amerika atau menurun sebesar 144,24 persen dari tahun 

sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan permintaan ekspor Indonesia 

khususnya sektor migas oleh negara-negara mitra dagang Indonesia dan 

meningkatnya impor terutama pada sektor migas guna memenuhi kebutuhan 

industri dalam negeri. Di samping itu hal lain yang mempengaruhi penurunan 

ekspor neto pada waktu itu adalah situasi dan kondisi sosial politik, ekonomi, 

pertahanan dan keamanan di dalam negeri. 

Fluktuasi pertumbuhan cadangan devisa Indonesia juga dipengaruhi oleh 

indikator perekonomian domestik diantaranya produk domestik bruto, nilai tukar, 

dan inflasi yang terjadi di dalam negeri. Produk domestik bruto diyakini sebagai 

indikator ekonomi dalam produksi untuk menilai perkembangan ekonomi suatu 

negara. Produk domestik bruto suatu negara adalah total pendapatan seluruh 

penduduk dalam suatu perekonomian dan total atas barang dan jasa dalam 

perekonomian (Herlambang, 2001:16). 

Produk domestik bruto memiliki empat komponen yaitu konsumsi rumah 

tangga, investasi, konsumsi pemerintah, dan ekspor neto. Berdasarkan keempat 

komponen tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila konsumsi bertambah maka 

akan berpengaruh pada produk domestik bruto yang akan meningkat pula. Begitu 

juga dengan investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih apabila 

mengalami peningkatan, maka jumlah produk domestik bruto akan meningkat. 

Hal ini dikarenakan komponen-komponen tersebut berada dalam satu fungsi 

linier, sehingga jika produk domestik bruto suatu negara meningkat pada 
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umumnya akan mempengaruhi peningkatan cadangan devisa begitu juga 

sebaliknya. 

Tabel 1.3  Perkembangan Produk Domestik Bruto  Indonesia Atas Dasar Harga 

 Konstan tahun 1994-2013 

Tahun 

Produk Domestik Bruto 

(Miliar Rupiah) Perkembangan (%) 

1994 1.242.833,61 - 

1995 1.344.994,62 8,22 

1996 1.450.148,82 7,82 

1997 1.518.304,06 4,70 

1998 1.319.435,41 -13,10 

1999 1.329.000,45 0,72 

2000 1.394.844,53 4,95 

2001 1.442.984,53 3,45 

2002 1.506.124,40 4,38 

2003 1.577.171,30 4,72 

2004 1.656.516,80 5,03 

2005 1.750.815,20 5,69 

2006 1.847.126,70 5,50 

2007 1.964.327,30 6,35 

2008 2.082.456,10 6,01 

2009 2.178.850,40 4,63 

2010 2.314.458,80 6,22 

2011 2.464.676,50 6,49 

2012 2.618.938,40 6,26 

2013 2.770.300,00 5,78 

Rata-Rata Perkembangan (%) 4,19 

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015 (data diolah) 

Tabel 1.3 menunjukkan perkembangan produk domestik bruto Indonesia 

atas dasar harga konstan dari tahun 1994 hingga tahun 2013 mengalami fluktuasi 

dengan rata-rata perkembangan 4,19 persen per tahun. Perkembangan produk 

domestik bruto yang tertinggi terjadi pada tahun 1995 dan terendah terjadi pada 

tahun 1998. Pada tahun 1998 terjadi penurunan nilai produk domestik bruto dari 
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tahun sebelumnya 1.518.304,06 miliar rupiah menjadi 1.319.435,41 miliar rupiah 

atau minus 13,10 persen. Hal ini dikarenakan menurunnya nilai mata uang rupiah 

terhadap mata uang asing. Kondisi ini disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi 

yang multidimensional di kawasan Asia pada umumnya dan di Indonesia pada 

khususnya, sehingga produk domestik bruto Indonesia cenderung menurun. 

Penurunan pendapatan nasional yang ditandai oleh turunnya produk 

domestik bruto menyebabkan kemampuan untuk mengkonsumsi barang impor 

cenderung menurun akibat dari penurunan daya beli konsumen. Analisis makro 

ekonomi menganggap bahwa semakin besar pendapatan nasional suatu negara, 

maka semakin besar pula impornya (Herlambang, 2001:267). 

Dalam transaksi perdagangan antar negara, baik ekspor maupun impor akan 

menggunakan valuta asing sebagai alat transaksi pembayaran. Besarnya valuta 

asing yang bisa diperoleh suatu negara selain ditentukan oleh besarnya jumlah 

produk domestik bruto, juga ditentukan oleh nilai tukar valuta asing yang dalam 

hal ini adalah dolar. Menurut M. Nosihin (1983),  penerimaan yang diterima 

pemerintah dalam bentuk valuta asing yang kemudian ditukarkan dengan rupiah, 

maka dalam proses pertukaran ini, akan meningkatkan cadangan aktiva Bank 

Indonesia dan jumlah uang beredar bertambah dengan jumlah uang yang sama. 

Jadi antara cadangan devisa dan jumlah uang beredar hubungannya cukup erat, 

dimana jumlah cadangan devisa yang ditukarkan menambah jumlah uang beredar 

dalam jumlah yang sama (Nilawati, 2000:161). 

Dalam penelitian ini digunakan kurs Dolar Amerika karena merupakan mata 

uang standar internasional yang nilainya relatif stabil. Selain itu, mata uang dolar 
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Amerika merupakan mata uang yang kuat sehingga diterima oleh siapa pun 

sebagai pembayaran bagi transaksinya (Dochak Latief, 2000:115). Perkembangan 

kurs dolar Amerika serikat periode 1994 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.4. 

Tabel 1.4 Perkembangan Kurs Dolar Amerika Periode 1994 – 2013 

 

Tahun 
Kurs Tengah Dolar AS 

(Rp) 
Perkembangan (%) 

1994 2.200 - 

1995 2.308 4,91 

1996 2.383 3,25 

1997 4.680 96,39 

1998 10.492 124,19 

1999 8.026 -23,50 

2000 9.595 19,55 

2001 10.452 8,93 

2002 8.985 -14,04 

2003 8.507 -5,32 

2004 9.336 9,74 

2005 9.879 5,82 

2006 9.065 -8,24 

2007 9.466 4,42 

2008 11.005 16,26 

2009 9.447 -14,16 

2010 9.036 -4,35 

2011 9.113 0,85 

2012 9.380 2,93 

2013 10.504 11,98 

Rata-Rata Perkembangan (%) 11,98 

Sumber : Bank Indonesia, 2015 (data diolah) 

Pada Tabel 1.4 terlihat perkembangan Kurs Dolar Amerika Serikat periode 

1994–2013 mengalami fluktuasi dengan rata-rata perkembangan sebesar 11,98 

persen. Perkembangan kurs dari tahun 1994 – 2013 relatif berfluktuasi, namun 

memasuki tahun 1997 kurs dolar Amerika mulai mengalami peningkatan dan 

puncaknya pada tahun 1998 saat terjadinya krisis moneter kurs dolar mencapai 
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kisaran 10.492 per US Dolar. Memasuki tahun 1999 nilai tukar rupiah sedikit 

menguat menjadi 8.026 per US Dolar dan kembali tidak stabil pada tahun-tahun 

berikutnya. Ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika secara 

umum disebabkan oleh kondisi perekonomian, politik dan keamanan dalam negeri 

yang tidak stabil. 

Krisis moneter yang melanda Indonesia dimulai dari pertengahan tahun 

1997 sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. 

Hal ini telah menyebabkan terjadinya inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga 

barang dan jasa secara terus menerus pada periode tertentu. Pada umumnya suatu 

negara yang sedang mengalami inflasi akan mengalami kesulitan dalam 

melaksanakan perdagangan luar negeri. 

Tingkat inflasi Indonesia selama periode 1994-2013 sangat berfluktuasi 

dengan rata-rata perkembangan 60,62 persen pertahun. Angka inflasi tertinggi 

terjadi pada tahun 1998, yaitu sebesar 77,63 persen yang disebabkan oleh gejolak 

politik yang terjadi di dalam negeri serta terdepresiasinya nilai rupiah terhadap 

dolar Amerika Serikat. Jika dikaitkan dengan produk domestik bruto pada Tabel 

1.3 yang mengalami penurunan sebesar minus 13,10 persen, maka akan terlihat 

adanya kecenderungan bahwa pada saat inflasi tinggi, maka produk domestik 

bruto akan cenderung menurun. Perkembangan tingkat inflasi di Indonesia lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.5, sebagai berikut : 
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Tabel 1.5 Perkembangan Inflasi Indonesia Periode 1994 – 2013 

 

Tahun Inflasi (persen) Perkembangan (%) 

1994 9,24 - 

1995 8,64 -6,49 

1996 6,47 -25,12 

1997 11,05 70,79 

1998 77,63 602,53 

1999 2,01 -97,41 

2000 9,35 365,17 

2001 12,55 34,22 

2002 10,03 -20,08 

2003 5,06 -49,55 

2004 6,4 26,48 

2005 17,11 167,34 

2006 6,6 -61,43 

2007 6,59 -0,15 

2008 11,06 67,83 

2009 2,78 -74,86 

2010 6,96 150,36 

2011 3,79 -45,55 

2012 4,3 13,46 

2013 8,38 94,88 

Rata-Rata Perkembangan (%) 60,62 

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015 (data diolah) 

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal bulan Juli tahun 1997, 

telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni menurunnya kegiatan perkonomian. 

Krisis moneter ini terjadi akibat dari fundamental ekonomi yang kurang kuat di 

masa lalu meskipun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, laju inflasi terkendali, 

tingkat pengangguran yang relatif rendah, neraca pembayaran masih dalam 

keadaan surplus, dan cadangan devisa masih cukup besar. Berdasarkan  uraian  di 

atas maka penulis  tertarik untuk menganalisis pengaruh ekspor neto, produk 

domestik bruto, kurs dolar amerika dan inflasi terhadap cadangan devisa 

Indonesia periode 1994 – 2013. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Apakah ekspor neto, produk domestik bruto, kurs dolar Amerika Serikat, 

dan inflasi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap cadangan 

devisa Indonesia periode tahun 1994-2013? 

2) Apakah ekspor neto, produk domestik bruto, kurs dolar Amerika Serikat, 

dan inflasi berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap cadangan 

devisa Indonesia periode tahun 1994-2013? 

3) Variabel bebas manakah yang berpengaruh dominan terhadap cadangan 

devisa Indonesia periode tahun 1994-2013? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah :  

1) Untuk mengetahui apakah ekspor neto, produk domestik bruto, kurs dolar 

Amerika Serikat, dan inflasi berpengaruh secara simultan dan signifikan 

terhadap cadangan devisa Indonesia periode tahun 1994-2013. 

2) Untuk mengetahui apakah ekspor neto, produk domestik bruto, kurs dolar 

Amerika Serikat, dan inflasi berpengaruh secara parsial dan signifikan 

terhadap cadangan devisa Indonesia periode tahun 1994-2013. 

3) Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap cadangan 

devisa Indonesia periode tahun 1994-2013. 

 



 

14 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah disampaikan, maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberi kegunaan sebagai berikut: 

1) Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian 

selanjutnya dan sebagai sumbangan pemikiran  khususnya  yang  berkaitan 

dengan cadangan devisa Indonesia. 

2) Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pertimbangan kepada pemerintah mengenai hubungan ekspor neto, produk 

domestik bruto, kurs dolar Amerika Serikat dan inflasi terhadap cadangan 

devisa di Indonesia periode tahun 1994-2013, sehingga nantinya akan dapat 

diterapkan kebijakan yang relevan bagi perekonomian Indonesia. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari Bab I 

Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka dan Hipotesis Penelitian, Bab III Metode 

Penelitian, Bab IV Data dan Pembahasan Hasil Penelitian, serta Bab V Simpulan 

dan Saran. Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah dari penelitian ini 

yang kemudian dirumuskan ke dalam pokok permasalahan, juga dibahas 

mengenai tujuan dan kegunaan penelitian serta pada akhir bab ini dikemukakan 

mengenai sistematika penulisan. Bab II mengemukakan teori-teori yang relevan 

yang mendukung pokok permasalahan terutama mengenai perdagangan 

internasional baik itu mengenai ekspor impor dan teori lainnya yang mendasari 
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masalah dalam penelitian ini serta disajikan juga kerangka pemikiran konseptual 

berikut rumusan hipotesis penelitian. 

 Pada Bab III menguraikan lokasi dan obyek wilayah penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Bab IV akan membahas hasil penelitian yang meliputi gambaran umum wilayah 

dan obyek penelitian serta pembahasan hasil penelitian. Pada Bab V akan 

diuraikan simpulan dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-

saran yang dipandang perlu bagi penelitian selanjutnya. 


