
BAB IV

LANDASAN TEORI

4. L Arti dan Peran Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah transaksi dagang diantara para subyek

ekonomi negara lain, baik mengenai barang atau jasa (Sobn, 1986 : 2).

Perdagangan internasional tidak jauh berbeda dengan pertukaran antara dua orang

didalam satu negara, bedanya adaiah dalam perdagangan internasional kebetulan

dilakukan oleh dua orang yang tinggal dmegara yang berbeda. Pada prinsipnya

ada dua faktor yang menvebabkan timbulnya perdagangan internasional. yakni

faktor- faktor yang mempengaruhi pennintaan dan penawaran (Nopirin. 1999 : 3).

Dimana pennintaan dan penawaran itu sendiri merupakan interaksi antara

konsumen dan kemampuan serta kemungkinan produksi dari masyarakat

setempat.

Perbedaan jumlah penduduk, pendapatan. sclera dan perbedaan barang-

barang serta jasa yang tersedia antara suatu negara dengan negara lain,

menvebabkan pennintaan akan barang dan jasa antara satu negara berbeda dangan

negara Iain. Faktor-faktor ini juga akan mendorong terjadinya perdagangan

internasional.

Dalam dunia modem sekarang, mustahil bagi suatu negara untuk dapat

memenuhi semua kebutuhannya sendiri. tanpa kerja sama dengan negara lain.

Dengnan kemajuan teknologi yang sangat cepat, pembagian kerja semakin

mantap. sehingga perkembangan spesialisasi mejadi lebih besar. sebagai dampak
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posititiiya. produksi barang dan jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

manusia semakin meningkat. Perkembangan spesialisasi secara otomatis akan

mem'ngkatkan perdagangan internasional. karena tidak semua sumber daya yang

dibutuhkan tersedia didalam negeri masmg-masing.

Melakukan perdagangan dengan negara lain merupakan cara untuk

mem'ngkatkan kemakmuran suatu bangsa. antara lain karena (Sobri. 1986 : 2-3) :

a. Tidak semua negara mempunyai peralatan produksi ataupun kondisi vang

sama. kualitas (mutu) maupun kuantitas (jumlah)

b. Akibat dari ketidaksamaan dari kondisi-kondisi ekonomi tersebut maka terjadi

perbedaan biaya produksi suatu barang antara negara satu dengan negara lam

Oleh karena itu negara mungkin lebih untung mengimpor suatu barang

danpada menghasilkan sendiri. bahkan dengan adanya perdagangan maka

suatu negara dapat memperoleh sejumlah barang dengan liarga yang lebih

murah daripada bila barang tersebut dihasilkan sendiri di dalam negeri dan

mungkin dapat mcnjual ke luar negeri dengan harga vang relatif lebih tinggi.

c. Keuntungan lain yang timbul karena adanya perdagangan adalali bahwa suatu

negara dapat mengliindarkan diri dari produksi suatu barang yang biayanya

relatif tinggi karena kurang cukup tersedianya faktor-faktor produksi yang

dibutuhkan. kemudian berdagang. Akhirnya dengan timbuinya perdagangan

maka bagi negara-negara yang bersangkutan akan sahng dapat memperoleh

sejumlah barang dengan total biaya yang relatif rendah.
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Perdagangan antarnegara memungkinkan terjadinya :

i. Tukar menukar barang dan jasa

2 Pergerakan sumber daya melalui batas-batas negara.

3. Pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat

pertumbuhan ekonomi negara yangn terkait didaiamnya.

Perdagangan luar negeri dapat meningkatakan persaingan sehat dan

mengendahkan monopoli yang tidak efisien. Persaingan perlu bagi pengembangan

sektor ekonomi dan juga untuk mengendahkan monopoli yang menyebabkan

inefisiensi.

4.2. Teori Perdagangan Internasional

Teori perdagangan internasional membantu menjelaskan arah serta

komposisi perdagangan antara beberapa negara serta bagaiinana efeknya terhadap

perekonomian suatu negara. Disamping itu. teori perdagangan internasional dapat

juga menunjukkan adanya keuntunngan yang diperoleh. dengan melakukan

perdagangan. Perdagangan internasional umumnya terjadi karena (Nopirin. 1999

:2-3):

1. Adanva perbedaan harga barang di berbagai negara

Perbedaan liarga inilali yang menjadi awal timbulnya perdagangan antar

negara. Harga sangat ditcntukan oleh biaya produksi. vang terdiri dari upali.

modal, sewa tanah, biaya bahan mentali serta efisiensi dalam proses produksi

Untuk menghasilkan suatu jenis barang. ongkos produksi antara satu negara

akan. berbeda dengan negara Iain, sehmgga secara otomatis harga basil
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2. kebijakan pemerintah

kebijakan pemerintah yang dikenakan pada perdagangan antar negara dan

jarang diberlakukan terhadap perdagangan antar daerali. seperti tariff, kuota.

subsidi dan lain sebagainya.

Hal ini dapat digolongkan sebagai penghambat perdagangan internasional. tetapi

tidak terlalu signifikan. karena sekaraiig para ahli ekonomi umumnya berpendapat

bahwa perdagangan internasional ini timbul karena adanya perbedaan dari segi

produksi dan konsumsi. Suatu negara dapat mengiiasilkan barang dengan lebih

efisien dan menguntungkan, untuk ditukarkan dengan barang lam yang bila di

produksi di dalam negeri biayanya akan lebih mahal.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai teori perdagangan internasional.

berikut beberapa teon ten tang perdagangan internasional yang dikemukakan oleh

ahli-ahli ekonomi :

4.2.1. Teori Keuntungan Absolut Adam Smith

Pada tahun 1776. Adam Smith menerbitkan bukunva vang terkenal.

Wealth of Nations, yang menganjurkan perdagangan bebas sebagai suatu

kebijaksanaan yang paling baik untuk negara-negara di dunia. dalam buku itu

Adam Smith mengemukakan bahwa :

"Jtka suatu negara telah efisien danpada (memiiiki keunggiilan ahsolut
terhadap) negara Iain dalam memproduksi suatu komodtii. namun kurang
efisien dihandtng negara lain daalam memproduksi komoditi lainnya. maka
kedita negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan euro mastng-
masing melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditi yang memiiiki
keunggiilan ahsolut, dan menukarkannya dengan komoditi lam yang
keunggiilan ahsolutnya dimiliki oleh egara lain ". (Salvatore. 1997: 25)



Teon keuntungan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith ini

merupakan kritikan terhadap teori perdagangan merchantilisme. dimana kaum

merchantihs percaya bahwa suatu negara hanya akan memperoleh keuntungan

dengan mengorbankan negara lain yang menjadi mitra dagangnya serta

menyarankan pengendalian pemerintah secara ketat pada semua aktifitas

ekonomi dan perdagangan Adam Smith justni mengalakan bahwa semua

negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan dan dengan tegas

menyarankan untuk menjalankan kebijakan yang dinamakan laissez-faire.

vaitu suatu kebijakan yang menyarankan agar intervensi pemerintah terhadap

perekonomian dilakukan seminimal mungkin

Adam Smith juga inengatakan bahwa perdagangan antar negara vang bebas

dan tidak terhalang oleh berbagai peraturan pemerintah akan membenkan

hasil yang maksimal. karena masing-masing negara akan melakukan

spesialisasi dalam memproduksi barang-barang yang paling cocok atau

menguntungkan baginya.

Berdasarkan teon ini. maka Indonesia mengimpor beras dari Thailand

yang mempunyai kungguian absolut dalam hal memproduksi beras. sedangkan

Indonesia berspesiah'sasi pada produk lam yang mana Thailand tidak efisien

dalam memproduksinya kemudian mengimponiya dari Indonesia. Jadi

masing-masing negara mempunyai keunggiilan absolut sendiri-sendiri.

4.2.2. Teori Keunggulan Komparatif David Ricardo

Teori keunggulan komparatif David Ricardo menjelaskan bahwa :
"Meskipun suatu negara kurang efisien dihanding (memiiiki kerugian absolut
terhadap) negara lam daiam memproduksi kedua komoditi, namun masih
tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan
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kedua belah pihak. Negara periama hams melakukan spesialisasi dalam
memproduksi dan mengekspor komoditi yang memiliki kenigian absolut lebih
kecil (ini merupakan komoditi dengan keunggulan komparatif) dan
mengimpor komoditi yang memiliki kenigian absolut lebih besar (komoditi mi
memiliki kenigian komparatif) ". (Salvatore, 1997: 27;.

Berdasarkan teori diatas, Indonesia dalam melakukan perdagangan

internasional dengan Thailand dan beberapa negara lain terpaksa mengimpor

beras. karena Indonesia memiliki kenigian absolut lebih besar dalam

memproduksinya. Jadi produksi beras merupakan komoditi yang memiliki

kenigian komparatif bagi Indonesia.

4.3. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Impor Beras

Disini penulis akan membahas variabel-variabel yang mempengaruhi

impor beras dari Thailand.

4.3.1. Jumlah Penduduk

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia menyebabkan kebutuhan akan

beras ikut meningkat. sehingga pertumbuhan penduduk Indonesia seharusnya

diikuti dengan meningkatnya produksi beras Indonesia. Bila produksi dalam

negeri tidak meningkat atau masih tidak mencukupi konsumsi dalam negeri.

maka volume impor beras akan meningkat. Artinya hubungan antara jumlah

penduduk dengan volume impor beras Indonesia adalah positif.

4.3.2. Kurs Dollar Amerika terhadap Rupiah

Pada perdagangan internasional biasanya pembayaran dilakukan

dengan dollar Amerika. karena dollar Amerika merupakan mata uang

internasional. Jadi kurs dollar Amerika terhadap rupiah akan mempengaruhi
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volume impor Indonesia, karena apabila kurs dollar Amerika terhadap rupiah

menguat maka volume impor beras Indonesia dan Thailand akan berkurang.

Disini dapat disimpuikan bahwa kurs dollar Amerika terhadap rupiah

mempunyai hubungan negatif dengan volume impor beras Indonesia.

4.3.3. Harga Beras Domestik

Harga beras domestik akan mempengaruhi volume impor beras

Indonesia, karena apabila harga beras dalam negeri naik maka masyarakat

akan mencari alteniatif dengan membeli beras impor (asumsi harga beras

impor tetap). Jadi liarga beras domestik mempunyai hubungan positif dengan

volume impor beras Indonesia. Artinya. bila harga beras daiam negeri naik.

maka pennintaan beras impor akan meningkat.

4.4. Impor

Pengertian umum tentang impor adalali kegiatan transaksi barang dan jasa

antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain yang meliputi impor

barang, jasa angkutan. jasa asuransi, jasa komunikasi dan jasa lainnya. Tennasuk

juga dalam impor adalah pembelian langsung atas barang dan jasa oleh penduduk

domestik di negara lain.

Pada hakekatnya perdagangan internasional akan menaikkan kapasitas

produksi suatu negara. karena apabila suatu negara tidak dapat memproduksi

suatu jenis barang atau bila memproduksi barang tertentu kurang atau tidak efisien

maka akan jauh lebili baik bila negara tersebut mengimpor dari luar negeri dan

berkonsentrasi terhadap barang yang produksinya lebih efisien.



4.5. Teori Permintaan

Teori ini menunjukkan bagaiinana konsumen menentukan pilihan terhadap

barang-barang yang akan di konsumsinva. atau dalam arti ekonomi fungsi

permintaan menunjukkan hubungan antara kuantitas suatu barang yang diminta

dengan semua faktor yang mempengaruhi (Faried Wijava. 1991:106). Secara

umuin fungsi pennintaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Qd = f (harga barang itu sendiri. pendapatan. selera. jumlah penduduk)

4.5.1. Harga barang itu sendiri

Sesuai dengan hukum pennintaan bahwa jumlah barang yang diminta

berubah secara beriawanan arali dengan perubahan harga. Perubahan harga

secara nominal menyebabkan pergeseran sepanjang fungsi pennintaan tertentu

dan pergerakan tersebut diiunjukkan oleh perubahan jumlah yang diminta secara

beriawanan.

Harga (Rp unit)

/',

Gambar 4.1

Hubungan antara harga dan kuntitas barang yang diminta
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keterangan

Penurunan harga barang dari P ke P! akan berakibat naiknya jumlah

barang yang diminta dari Q ke Q!

Harga beras vang di impor oleh Indonesia dan Thailand sangat

mempengaruhi jumlah beras yang diminta oleh Indonesia. Bila diperhatikan

pada kurva maka dapat dijelaskan bahwa kenaikan harga dan PI ke P akan

diikuti oleli penurunan jumlah pennintaan dan Ql ke Q. Jadi kenaikan harga

beras akan secara otomatis diikuti diikuti oleh penurunan jumlah pennintaan

akan beras itu sendiri.

4.5.2. Pendapatan konsumen

Fungsi ini merupakan faktor penentu vang paling penting dalam

pennintaan akan suatu barang. Pada umumnya, semakin tinggi pendapatan maka

semakin banyak pula pennintaan akan barang konsumsi, artinya semakin besar

pendapatan semakin kekanan kurva pennintaan. karena saiah satu faktor yang

dapat menyebabkan kurva pennintaan bergeser ke kanan adalah peningkatan

pendapatan nil. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari gambar4.2.
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Gambar 4.2

Hubungan antara pendapatan konsumen dengan kuantitas barang yang
diminta

Keterangan :

kenaikan pandapatan kemungkinan besar akan menggeser kurva

pennintaan ke kanan (dari D ke DI). Tambahan pendapatan tersebut

akan mem'ngkatkan kuantitas yang diminta (dan Q ke Ql). bila harga

fefan

4,5,3, Selera Konsumen

Sclera mempunyai pengaruh. vang cukup besar terhadap keinginan untuk

membeli. serta dapat memainkan peranan penting dalam menentukan

pennintaan akan suatu barang. Selera juga mempunyai hubungan dengan

pendapatan. yaitu jika pendapatan naik maka pembelian barang-barang dan jasa

tertentu akan naik, misai semula seorang konsumen biasa mengkonsumsi

produksi dalam negeri, tapi setelah pendapatannva naik dia lebih memilih untuk

membeli barang-barang atau jasa vang di impor dari luar negeri. Ha! ini



dipengaruhi oleli selera. keterkaitannya dengan baliasan ini adalah apabiia

seseorang yang biasa mengkonsumsi beras iokal tetapi setelah pendapatannya

meningkat lebih memilih untuk mengkonsumsi beras yang di impor dan

Thailand

4.5.4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan fungsi penentu besamya pennintaan akan

suatu barang. Semakin meningkat jumlah penduduk maka pennintaan akan

barang akan ikut meningkat secara otomatis. Di Indonesia semakin besar atau

meningkat jumlah penduduk maka kebutuhan serta pennintaan akan beras akan

ikut meningkat.

4.6. Hipotesis V ariabei

Berdasarkan idenlifikasi rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas.

maka dapat disusun hipotesis operasional sebagai berikut.

4.6.1. Jumlah penduduk

Diduga jumlah penduduk Indonesia berpengaruh positif terhadap volume

impor beras Indonesia dari Thailand, karena bila jumlah penduduk

Indonesia bertambah maka kebutuhan beras akan meningkat. jika produksi

dalam negeri tidak mencukupi maka permintaan akan beras impor akan

meningkat dan sebahknya. Artinya bila jumlah penduduk meningkat atau

menurun, maka akan menyebabkan peningkatan atau penurunan volume

impor beras Indonesia dari Thailand.
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4.6.2. Kurs dollar Amerika terhadap rupiah

Diduga kurs dollar Amerika terhadap rupiah berpengaruh negatif terhadap

volume impor beras Indonesia dari Thailand, karena apabila nilai tukar

dollar Amerika terhadap rupiah menguat akan menyebabkan penurunan

jumlah pennintaan beras impor. sebab rupiah yang diperlukan untuk

membeli beras impor akan lebih banyak. demikian juga sebaliknva. Jadi

menguatnya dollar Amerika terhadap rupiah akan mengakibatkan volume

impor beras Indonesia dari Thailand menurun dan sebaliknva.

4.6.3. Harga beras domestik

Diduga harga beras domestik berpengaruh positif dan inelastis terhadap

volume impor beras Indonesia dari Thailand, karena jika harga beras

domestik naik maka masyarakat lebili ccnderung untuk membeli beras

impor dan bila harga beras domestik turun maka pennintaan akan beras

impor akan berkurang. Artinya. bila harga beras domestik naik. maka

volume impor beras Indonesia akan meningkat dan jika liarga beras

domestik turun maka volume impor beras Indonesia akan berkurang


