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Abstrak 

 

 Posisi perairan Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan 

Samudra Pasifik merupakan tempat perlintasan ikan tuna dalam pengembaraan 

jarak jauhnya ikan tuna terdiei dari beberapa jenis yaitu yellowfin, mata besar, 

abu-abu, dan sirip biru. Hingga saat ini tuna masih dihasilkan dari penangkapan 

dan bukan dari hasil budi daya. Keberhasilan penangkapan sangat ditentukan oleh 

keterampilan pola tingkah laku ikan dan suhu serta arus air. Banyak manfaat ikan 

tuna di antaranya adalah kaya omega 3, sumber mineral, sumber vitamin, dan 

dapat mencegah stroke dan obesitas.  

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kurs, Negara Tujuan, Produksi, dan 

Produk Domestik Bruto terhadap Ekspor Ikan Tuna Indonesia Tahun 1994-2015” 

ini dimaksud untuk menganalisis pengaruh baik secara serempak maupun parsial 

Kurs, Negara Tujuan, Produksi, dan Produk Domestik Bruto terhadap Ekspor Ikan 

Tuna Indonesia tahun 1994-2015. Selain itu penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap ekspor Ikan Tuna 

Indonesia tahun 1994-2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi linear berganda 

 Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel kurs, negara tujuan, 

produksi, dan Produk Domestik Bruto secara serempak berpengaruh signifikan 

terhadap ekspor Ikan Tuna Indonesia tahun 1994-2015. Secara parsial variabel 

kurs, Produksi, Produk Domestik Bruto dan negara tujuan Jepang berpengaruh 

positif signifikan terhadap ekspor Ikan Tuna Indonesia tahun 1994-2015.  

 

Kata kunci: Ekspor Ikan Tuna, Kurs, Negara Tujuan, Produksi, Produk Domestik 

Bruto. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laut adalah kumpulan air asin yang sangat banyak dan luas di permukaan 

bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua dengan benua lainnya 

dan suatu pulau dengan pulau lainnya. Air laut merupakan campuran dari 96,5 

persen air murni dan 3,5 persen material lainnya seperti garam-garaman, gas-gas 

terlarut, bahan-bahan organik dan partikel-partikel tak terlarut. Sifat-sifat fisik 

utama air laut ditentukan oleh 96,5 persen air murni (Wikipedia, 2000). 

Laut memiliki peranan yang sangat penting dalam mengontrol iklim di 

Bumi dengan memindahkan panas dari daerah ekuator menuju ke kutub. Tanpa 

peranan laut, maka hampir keseluruhan planet Bumi akan menjadi terlalu dingin 

bagi manusia untuk hidup. Laut juga merupakan sumber makanan, energi (baik 

yang terbarukan maupun yang tak terbarukan), dan obat-obatan. Daerah pantai 

juga merupakan daerah yang sangat besar peranannya bagi kehidupan manusia. 

Seperti diketahui, lebih dari 70 persen bagian dari planet Bumi ditutupi oleh air 

(dimana sebagian besarnya adalah lautan).Air laut bergerak secara terus-menerus 

mengelilingi Bumi dalam suatu sabuk aliran yang sangat besar yang biasa disebut 

sebagai global conveyor belt, bergerak dari permukaan ke dalam samudera dan 

kembali lagi ke permukaan.Angin, salinitas dan temperatur air laut mengontrol 
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sabuk aliran global ini.Sabuk aliran inilah yang berperan memindahkan energi 

panas yang dipancarkan oleh Matahari ke Bumi.Pergerakan air laut mengelilingi 

Bumi dalam suatu sabuk aliran global memerlukan waktu yang sangat lama yaitu 

sekitar 1000 tahun.Lautan juga berperan menangkap karbon dioksida (CO2) dari 

atmosfer dalam jumlah yang sangat besar.Besarnya peranan laut menyebabkan 

kekayaan laut seperti ikan, udang dan yang lainnya menjadi incaran utama 

masyarakat Indonesia.Selain untuk di konsumsi sendiri hasil laut yang ada di 

perairan Indonesia dapat menjual di dalam negeri ataupun juga dapat di ekspor ke 

luar negeri (Wikipedia, 2013). 

Negara-negara di dunia manapun tentu tidak akan terlepas dari aktivititas 

perdagangan negara lain. Seiring dengan perkembangannya maka tiap negara 

memiliki komoditas unggulan yang akan diperdagangkan dengan negara lain. 

Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda satu sama lain yang 

tidak terdapat di negara lain, maka negara tersebut akan melakukan perdagangan 

atau pertukaran komoditi dengan negara lain. Pada era globalisasi perdagangan 

saat ini, kemajuan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan negara 

tersebut melakukan ekspor barang dan jasa yang dihasilkannya (Muslikati dan 

David, 2010).Adanya perkembangan ekonomi internasional yang semakin pesat, 

hubungan ekonomi antar negara akan menjadi saling terkait dan mengakibatkan 

peningkatan arus perdagangan barang maupun uang serta modal antar negara 

(Amir, 2001). Indonesia sebagai negara yang sangat kaya dengan hasil bumi dan 

hasil laut, selalu aktif dalam perdagangan internasional. 
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Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh 

penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan 

bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan. Diantara 

individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan 

pemerintah negara lain. Dibanyak negara, perdagangan internasional menjadi 

salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP (Gross Domestic 

Brutto).Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, 

namun terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan pada 

abad belakangan.Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, 

kemajuan di sektor pertanian dan perikanan (Sukirno, 2006). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1983, luas perairan Indonesia 

kurang lebih 5,8 juta km² yang terdiri dari perairan Nusantara (2,8 juta km²), 

perairan Teritorial (0,3 juta km²) dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 

(2,7 juta km²). Dari luas perairan tersebut terdapat terumbu karang sekitar 6.800 

km², dimana memiliki keragaman jenis dan potensi ikan yang cukup tinggi. 

Potensi sumberdaya perikanan laut  diduga berkisar antara 6,6-7,2 juta ton/tahun 

dan budidaya 1,7-2,1 juta ton/tahun, sedangkan tingkat pemanfaatannya sampai 

saat ini baru mencapai 30,0 persen dan 14,5 persen (Kementrian Kelautan dan 

Perikanan, 2013).Sampai saat ini subsektor perikanan tangkap merupakan 

primadona sektor kelautan dan perikanan. 

Berdasarkan data Kementrian Kelautan dan Perikanan (2013), produksi 

laut dapat mencapai 7 juta ton pertahun, namun jumlah yang mampu untuk 

dieksploitasi pada saat ini baru sekitar 2 juta ton pertahun. Kondisi ini jelas 
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menunjukkan bahwa, bisnis perikanan laut masih terbentang luas.Sumberdaya 

ikan merupakan sumber daya milik bersama (common resources) dan bersifat 

akses terbuka (open acces), sehingga dalam pengelolaannya tidak dapat dimiliki 

secara perseorangan dan semua lapisan masyarakat berhak memanfaatkannya. Hal 

ini dapat menimbulkan berbagai macam persaingan juga akan memicu terjadinya 

eksploitasi sumber daya ikan secara besar-besaran dan tidak terkontrol sehingga 

akan menimbulkan kondisi tangkap lebih secara ekonomi 

(Indriana,2004).Meskipun beberapa sumberdaya perikanan memiliki sifat dapat 

pulih kembali (renewable), namun apabila penangkapan dilakukan secara terus 

menerus atau pengusahaan yang cukup tinggi dapat berakibat pada penurunan 

produksi serta merusak kelestarian dan bahkan dapat punah.Meskipun ini 

merupakan keuntungan ekspor karena banyaknya ikan di perairan indonesia, 

penangkapan ikan harus disesuaikan agar kelangsungan hidup ikan tetap terjaga. 

Ekspor hasil ikan tuna diIndonesia dalam perdagangan internasional 

banyak mengalami pasang surut. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai 

kekayaan laut yang sangat potensial untuk di ekspor. Salah satunya adalah ikan 

tuna atau tongkol.Ikan tuna menjadi hasil laut yang sangat menjanjikan bagi para 

pengekspor ikan tuna.Banyak pengekspor di Indonesia mengekspor hasil 

tangkapan mereka ke berbagai negara tujuan ekspor yang sangat menjanjikan 

(Indriana, 2009).Negara Eropa ataupun Asia mengimpor hasil laut Indonesia yang 

kemudian mereka olah menjadi makanan atau sejenisnya.Berikut adalah data 

jumlah ekspor ikan tuna di Indonesia periode 1994sampai 2015. 
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Gambar 1.1 Jumlah Ekspor Ikan Tuna Di Indonesia Periode 1994-2015 

 

 
 

Sumber : Uncomtrade, 2015 

 

 

PadaGambar1.1 menunjukan bahwa ekspor ikan yang dilakukan Indonesia dari tahun 

1994-2015 mengalami fluktuasi. Ekspor ikan tuna  terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 

61.357ton. Sedangkan ekspor terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sekitar 4.882ton. Ini 

dikarenakan pada tahun 2014 terjadi curah hujan yang cukup tinggi di Indonesia sehingga 

nelayan pada umumnya takut untuk mencari ikan dan akhirnya terjadi penurunan hasil tangkapan 

(Retno dkk, 2012). Perdagangan internasional memerlukan suatu transaksi perdagangan antar 

negara baik transaksi impor maupun ekspor,yang memerlukan valuta asing dalam proses 

pertukarannya (Amir, 2001). 

Kurs dollar Amerika Serikat adalah salah satu mata uang di dunia yang menjadi alat 

pembayaran kegiatan perdagangan internasional. Kurs dollar Amerika adalah  mata uang yang 

dimiliki oleh negara Amerika Serikat dimana mata uang ini digunakan sebagai alat pembayaran 

internasional oleh beberapa negara. Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



13 
 

dalam transaksi ekonomi keuangan internasional disebut dengan hard currency, yaitu mata uang 

yang berasal dari negara maju dan nilainya relatif stabil, sering mengalami apresiasi atau 

kenaikan nilai dibanding mata uang dari negara lainnya. Mata uang hard currency yang umum 

dipakai dalam transaksi perdagangan internasional adalah USD (dollar Amerika Serikat), Euro, 

dan Yen (Winardi, 2006). Sebaliknya mata uang yang berasal dari negara berkembang atau 

negara dunia ketiga jarang digunakan sebagai alat pembayaran antar negara karena nilainya 

relatif tidak stabil dan sering mengalami depresiasi atau penurunan nilai, mata uang tersebut  

disebut dengan soft currency. 

Kegiatan transaksi perdagangan internasional sering dijumpai terjadinya pertukaran 

beberapa mata uang yang berbeda, dimana mata uang suatu negara diukur berdasarkan mata 

uang negara lain. Pertukaran antara dua mata uang  berbeda yang merupakan perbandingan nilai 

atau harga antara kedua mata uang tersebut disebut dengan kurs (exchange rate) (Triyono, 2008). 

Menurut Sukirno (2006) kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau 

nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain, atau dapat juga 

didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang 

dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai tukar atau kurs biasanya berubah-

ubah, perubahan kurs dapat berupa depresiasi dan apresiasi. Depresiasi mata uang rupiah 

terhadap dollar Amerika Serikat artinya suatu penurunan harga dollar AS terhadap rupiah. 

Depresiasi mata uang suatu negara membuat harga barang-barang domestik menjadi lebih murah 

bagi pihak luar negeri. Sedangkan apresiasi rupiah terhadap dollar AS adalah kenaikan harga 

rupiah terhadap dollar AS. Apresiasi mata uang suatu negara membuat harga barang-barang 

domestik menjadi lebih mahal bagi pihak luar negeri (Sukirno, dalam Triyono, 2008). 
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Sementara itu kurs dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat suku bunga dalam 

negeri, tingkat inflasi, dan intervensi Bank Sentral terhadap pasar uang jika diperlukan. Apabila 

suatu barang ditukar dengan barang lain, tentu di dalamnya terdapat perbandingan nilai tukar di 

antara keduanya. Kurs pada prinsipnya ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran dari 

mata uang tersebut (Nopirin, 1997). Untuk mengetahui hubungan kurs valuta asing dengan nilai 

ekspor dapat dijelaskan dengan konsep teori penawaran. Teori penawaran menyatakan bahwa 

apabila harga meningkat, maka penawaran akan suatu barang juga akan meningkat. Begitu pula 

sebaliknya, apabila harga suatu barang menurun maka jumlah barang yang ditawarkan akan 

berkurang (Sukirno, 2000).  Perkembangan kurs Dollar Amerika Serikat dan kurs Yen Jepang 

terhadap rupiah periode 1994-2015 ditunjukan pada Tabel 1.2 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Perkembangan Kurs Dollar Amerika Serikat dan Kurs Yen Jepang Terhadap 

Rupiah Periode 1994-2015 
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Sumber: Uncomtrade, 2015 

 

 

Pada Gambar 1.2 pergerakan nilai kurs dollar Amerika Serikat cukup fluktuaktif.Pada 

tahun 1998 nilai rupiah cukup tinggi sebesar Rp 10.492 per dollar. Hal tersebut dikarenakan 

sedang terjadi krisis moneter yang melanda Indonesia. Krisis moneter saat itu terjadi dikarenakan 

jatuhnya mata uang Thailand yaitu Bath dan berdampak pada melemahnya mata uang rupiah 

yang mengakibatkan harga produk ekspor menjadi mahal karena bahan bakunya diimpor 

sehingga menyebabkan daya saingnya lemah dipasaran (Noryani, 2009).Nilai mata uang rupiah 

menurun drastis pada tahun berikutnya menjadi Rp 8.026 per dollar. Melemahnya nilai rupiah 

yang kembali signifikan terjadi pada tahun 2008 sebesar Rp 10.950 per dollar juga dikarenakan 

sedang terjadi krisis yang melanda Indonesia, namun kali ini adalah krisis global (Almizan, 

2013). Pada tahun tersebut terlalu banyak inovasi yang cepat dalam bentuk keuangan namun 

tidak diimbangi dengan spekulasi property dan system kredit yang akurat yang sedang terjadi di 

Amerika Serikat dan akhirnya ikut berdampak ke benua-benua yang lainnya yang ada di dalam 

system keuangan yang terinteraksi secara global (Raharja dan Mandala, 2008).Nilai mata uang 
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rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menurun pada tahun 2009 menjadi Rp 9.400 per dollar 

dan kembali menurun hingga angka Rp 8.991 per dollar. 

Pada kurs Yen pergerakan nilai kurs juga mengalami fluktuasi.Ini terlihat pada tahun 

1996 menuju tahun 1997 dimana kurs Yen mengalami perkembangan sangat signifikan yaitu 

sebesar 55,8 persen yang di akibatkan krisis  pada saat itu. Kecenderungan menguatnya mata 

uang Yen Jepang dari tahun ke tahun mengindikasikan sentimen positif terhadap perkembangan 

proses recovery di negara tersebut. Namun demikian kecenderungan menguatnya mata uang Yen 

Jepang dikhawatirkan dapat mengurangi daya saing ekspor yang merupakan sektor andalan 

dalam proses recovery (Vibiznews, 2010). 

 Banyak teori menyebutkan bahwa pergerakan kurs dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

faktor yang berasal dari luar negeri (eksternal) dan faktor yang berasal dari dalam negeri 

(internal). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pergerakan nilai kurs rupiah terhadap 

dollar AS dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat inflasi, suku bunga, tingkat 

pendapatan atau produk domestik bruto, jumlah cadangan devisa, jumlah uang beredar, 

perubahan harga barang ekspor, ekspektasi masyarakat, dan lain-lain (Lismayanti, 2013 ). 

Perdagangan internasional tidak akan bisa di lakukan jika tidak ada negara tujuan ekspor. 

Perdagangan internasional meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat keterbukaan 

perekonomian suatu negara. Perdagangan internasional merupakan pendorong positif dan kuat 

terhadap pembangunan ekonomi. Indonesia mengekspor ikan tuna ke beberapa negara, dan 

Jepang adalah negara tujuan ekspor tertinggi Indonesia ke negara negara tujuan ekspor (Indriana, 

2009). Tabel 1.3 menunjukan negara tujuan ekspor Indonesia ke negara Jepang dan Amerika 

Serikat ( lampiran 11). 

 

Gambar 1.3aPerkembangan Ekspor Ikan Tuna Ke Negara Tujuan Jepang  
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Gambar 1.3b Perkembangan Ekspor Ikan Tuna Ke Negara Amerika Serikat 
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 Sumber : Uncomtrade, 2015 

Pada Gambar 1.3a dan 1.3b menunjukan bahwa negara  tujuan ekspor ikan tuna adalah 

negara Jepang dan Amerika Serikat.Ekspor tertinggi terjadi ke Jepang pada tahun 2002.Ini 

disebabkan karena daya konsumsi masyarakat Jepang yang sangat suka menyantap hasil olahan 

ikan tuna.Mereka biasa mengolahnya dengan berbagai macam menu makanan yang mereka 

suka.Juga dikarenakan ikan tuna mempunyai omega3 yang bagus bagi pertumbuhan otak.Negara 

Amerika Serikat adalah negara Eropa terbesar yang menjadi tujuan eskpor Indonesia.Konsumsi 

ikan tuna di masyarakat pada negara Amerika Serikat tiap tahun mengalami peningkatan. Tidak 

hanya daging saja, namun hasil olahan ikan tuna pun digemari dan mereka percaya 

mengkonsumsi ikan dapat membuat kolesterol tidak tinggi daripada orang yang mengkonsumsi 

daging (Indriyana, 2009) 

Untuk memenuhi kebutuhan ikan tuna dalam maupun luar negeri maka produksi adalah 

salah satu faktor yang sangat diperhatikan pemerintah.Untuk melakukan ekspor suatu komoditi, 

suatu negara harus memenuhi terlebih dahulu kebutuhan masyarakat dalam negeri. Jika 

kebutuhan di dalam negeri sudah terpenuhi maka kelebihan hasil produksi dapat diekspor ke 
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negara-negara lain. Hasil produksi ikan tuna di Indonesia sangat melebihi kebutuhannya. Berikut 

adalah data jumlah produksi dan konsumi ikan tuna diIndonesia tahun 1994-2015. 

 

Tabel 1.1 Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan Tuna Di Indonesia Periode 1994-2015 

  

Tahun 
Produksi 

(Ton) 

Perkembangan 

(%) 
Konsumsi (ton) 

Perkembangan 

(%) 

1994 36.440 - 15.292 - 

1995 39.912 9,52 17.719 15,8 

1996 39.716 0,49 18.182 2,61 

1997 32.818 17,36 20.332 11,8 

1998 30.298 7,67 19.087 -6,12 

1999 44.146 45,70 23.352 22,3 

2000 46.910 6,26 22.926 -1,82 

2001 47.551 1,36 25.721 12,1 

2002 49.621 4,35 27.811 8,12 

2003 50.124 1,01 28.325 1,84 

2004 52.762 5,26 30.211 6,65 

2005 31.675 39,9 27.532 -8,86 

2006 30.032 5,18 25.334 -7,98 

2007 42.734 42,2 29.421 16,1 

2008 43.645 2,13 29.992 1,94 

2009 32.098 26,4 24.246 -19,1 

2010 30.298 5,60 22.932 5,41 

2011 29.665 2,08 20.193 -11,9 

2012 101.733 65,7 40.221 99,1 

2013 101.998 0,3 44.875 11,6 

2014 105.098 3,0 50.467 12,5 

2015 107.092 1,9 52.345 3,7 

Sumber : Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2015 

 

 Pada Tabel 1.1 menunjukan bahwa produksi ikan tuna di Indonesia pada tahun 1994-

2015 mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2011 

menuju 2012 yaitu dari 29.665 ton menjadi 101.733 ton dengan perkembangan 65,7 persen 

dikarenakan sudah semakin banyak permintaan dari negara tujuan ekspor yang mengakibatkan 
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produksi ikan tuna mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara itu konsumsi masyarakat 

Indonesia pada ikan tuna juga dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.Untuk melakukan ekspor 

suatu komoditi, suatu negara harus memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dalam negeri. Jika 

kebutuhan di dalam negeri sudah tercukupi, maka kelebihan hasil produksi bisa di ekspor ke 

negara lain (Yudianosa, 2009). Jumlah konsumsi di Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2015 

yaitu sebesar 52.345ton yang di akibatkan dimulainya gerakan kampanye makan ikan yang 

dilakukan oleh kementrian kelautan dan perikanan. 

Produk Domestik Bruto (PDB) diduga sebagai variabel lain yang juga mempengaruhi 

ekspor dan impor (Dona, 2010). Asima Ronitua (2012) dalam penelitiannya mengenai ekspor 

bahan bakar minyak menyimpulkan bahwa PDB memiliki hubungan yang positif dengan ekspor. 

Semakin tingginya ekspor pasti didukung oleh PDB. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa jika ekspor mengalami penurunan maka PDB Indonesia akan mengalami apresiasi. 

Demikian pula sebaliknya, jika ekspor mengalami depresiasi maka PDB akan mengalami 

peningkatan. Ekspor impor sangat tergantung pada PDB, karena PDB adalah salah satu sumber 

pembiayaan ekspor dan impor.Pertumbuhan PDB sangatlah penting bagi perkembangan 

perekonomian suatu negara, karena menunjukkan kemampuan suatu negara dalam melakukan 

perdagangan internasional Perkembangan PDB subsektor perikanan tahun 1994-2015 ditunjukan 

seperti Tabel 1.5 

Tabel 1.2Perkembangan Produk Domestik Brutosubsektor Perikanan Tahun 1994-2015 

 

Tahun 

PDB subsektor perikanan 

(Triliyun) 

Perkembangan 

(%) 

1994 54.219 - 

1995 55.995 3,2 

1996 65.573 17,1 

1997 103.546 57,9 

1998 189.134 82,6 
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1999 113.153 -40,1 

2000 30.41 -73,1 

2001 31.912 4,9 

2002 33.002 3,3 

2003 34.667 5,1 

2004 36.596 5,5 

2005 38.745 5,8 

2006 41.419 6,9 

2007 43.652 5,3 

2008 45.866 5,2 

2009 47.775 4,1 

2010 50.661 6,1 

2011 54.186 6,9 

2012 57.702 -6,4 

2013 57.889 0,3 

2014 60.888 5,2 

2015 62.866 3,2 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 

 

Pada Tabel 1.2 menunjukan bahwa Produk Domestik Bruto subsektor perikanan 

mengalami fluktuasi. Pada tahun 1998 produk domestik bruto tertinggi yaitu mencapai Rp 

189.134 triliyun dan yang terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar Rp 30.410 triliyun. 

Mulai tahun 2000 sampai 2012 produk domestik bruto mengalami peningkatan dan penurunan 

yang tidak terlalu jauh.Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor perikanan di 

Indonesiatahun 1994 sampai 2012. Produk Domestik Bruto subsektor perikanan pada tahun 2000 

dan 2006 berada di kisaran 30-41 triliun rupiah. Pada Tabel 1.2 tahun 1998 sampai 2012 PDB 

mengalami peningkatan yang signifikan dari 54 triliun rupiah ke 189 triliun rupiah dan tidak 

pernah melemah dikarenakan terus meningkatnya pasokan hasil laut Indonesia.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
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1. ApakahKurs, Negara Tujuan,Produksi, dan Produk Domestik Bruto secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Ekspor ikan tuna Indonesia periode 1994-2015? 

2. Bagaimana pengaruh Kurs, Negara Tujuan, Produksi, dan Produk Domestik Bruto secara 

parsial terhadap Ekspor ikan tuna Indonesia periode 1994-2015? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka yang menjadi 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1. Untuk menganalisispengaruhsecara simultan Kurs,Negara Tujuan, Produksi, dan Produk 

Domestik Brutoterhadap Ekspor ikan tuna Indonesia periode 1994-2015. 

2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Kurs,Negara Tujuan, Produksi, dan Produk 

Domestik Brutoterhadap Ekspor ikan tuna Indonesia periode 1994-2015. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan sebagai berikut : 

1) ManfaatTeoritis 

Penelitian ini diharapkan memperkaya pengetahuan dan wawasan serta memberi tambahan 

perbandingan bagi para peneliti untuk memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya, 

khususnya tentang teori ekspor ikan tuna 

2) Manfaat Praktis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi mahasiswa agar 

memperkaya wawasan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang di dapat di 

bangku perkuliahan terhadap kondisi riil. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pembahasan penelitian ini disusun berdasarkan urutan beberapa bab secara sistematis, 

sehingga antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat. Adapun 

sistematika penulisan sebagai berikut. 

 

Bab I Pendahuluan 

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II Kajian Pustaka dan Rumusan Hipotesis 

Bab ini menguraikan landasan teori untuk memecahkan masalah seperti teori 

perdagangan internasional, perdagangan internasional, konsep ekspor, negara 

tujuan,produksidan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada bab ini juga membahas 

megenai hubungan antar variabel serta rumusan hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan mengenai lokasi penelitian, obyek penelitian, identifikasi 

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

data, serta teknik analisis data. 

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian 

Dalam bab ini menguraikan gambaran umum penelitian dan membahas mengenai hasil 

penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang ada. 
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Bab V Simpulan dan Saran 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan yang 

diperoleh. 

 


