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ABSTRAK 

  

 Di dalam perdagangan internasional ekspor dikategorikan 

menjadi dua, yaitu ekspor minyak dan gas atau biasa dikenal migas dan 

ekpsor non migas. Salah satu kawasan yang menjadi tujuan ekspor non 

migas Indonesia adalah negara-negara ASEAN. Ekspor non migas 

Indonesia ke Singapura menempati posisi pertama dari sembilan negara 

tujuan ekspor non migas ke negar 

a-negara ASEAN selama periode 2008-2019 meskipun pada periode 

tersebut mengalami fluktuasi. Pada periode 2008-2019 nilai tukar 

rupiah di Indonesia juga mengalami fluktuasi namun cenderung 

melemah. Investasi di Indonesia juga mengalami fluktuasi dengan tren 

positif pada periode tersebut, begitu juga pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai tukar 

rupiah, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ekspor non migas 

Indonesia ke Singapura dalam perspektif ekonomi Islam periode 2008-

2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan 

menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dokumentasi. 

Data yang digunakan adalah data sekunder dengan periode 2008-2019 

yang diperoleh dari lembaga atau instansi pemerintah terkait penelitian 

ini. Data dalam penelitian ini meliputi data nilai tukar rupiah, investasi, 

pertumbuhan ekonomi dan nilai ekspor non migas Indonesia ke 

Singapura. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ekspor non migas Indonesia ke 

Singapura. Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap ekspor non 

migas Indonesia ke Singapura dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

positif tidak sigifikan terhadap ekspor non migas Indonesia ke 

Singapura. Dari uji f (simultan) menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah, 

investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ekspor non 

migas Indonesia ke Singapura. 

Kata kunci: Ekspor, Investasi, Nilai tukar, Non Migas, Pertumbuhan 

Ekonomi 
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ABSTRACT 

  

 In international trade, exports are categorized into two, namely 

exports of oil and gas or commonly known as oil and gas and non-oil 

and gas exporters. One of the areas that become the destination of 

Indonesia's non-oil and gas exports are ASEAN countries. Indonesia's 

non-oil and gas exports to Singapore ranked first out of nine 

destinations for non-oil and gas exports to ASEAN countries during the 

2008-2019 period, although that period experienced fluctuations. In the 

2008-2019 period, the rupiah exchange rate in Indonesia also 

fluctuated but tended to weaken. Investment in Indonesia also 

fluctuated with a positive trend during that period, as did Indonesia's 

economic growth. 

This study aims to determine the effect of the rupiah exchange rate, 

investment and economic growth on Indonesia's non-oil and gas 

exports to Singapore in the perspective of Islamic economics for the 

period 2008-2019. This study uses descriptive quantitative methods and 

uses data collection techniques literature study and documentation. The 

data used is secondary data for the period 2008-2019 obtained from 

government agencies or agencies related to this research. The data in 

this study include data on the rupiah exchange rate, investment, 

economic growth and the value of Indonesia's non-oil and gas exports 

to Singapore. 

The results showed that the rupiah exchange rate had a significant 

negative effect on Indonesia's non-oil exports to Singapore. Investment 

has a significant positive effect on Indonesia's non-oil and gas exports 

to Singapore and economic growth has a non-significant positive effect 

on Indonesia's non-oil and gas exports to Singapore. The f 

(simultaneous) test shows that the rupiah exchange rate, investment 

and economic growth affect Indonesia's non-oil and gas exports to 

Singapore. 

Keywords : Economic Growth, Exchanges Rates, exports, Investment, 

Non-oil and Gas 
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MOTTO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, 

terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah dalam judul skripsi 

ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi para pembaca dalam 

menafsirkan judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah 

“Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Investasi dan Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap Ekspor Non Migas Indonesia ke Singapura  

daalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2008-2019”. Istilah-

istilah yang terdapat dalam judul tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang 

atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatan seseorang.
1
 

2. Nilai Tukar Rupiah atau kurs (foreign exchange rate) adalah 

harga mata uang suatu negara yang relatif terhadap mata uang 

negara lain. Karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang, titik 

keseimbangan ditentukan oleh sisi penawaran dan pemintaan dari 

kedua mata uang tersebut.
2
 

3. Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu 

atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan 

harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan 

nilai investasi di masa mendatang.
3
 

4. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita 

dalam jangka panjang. Tekanannya dititikberatkan pada tiga 

aspek, yaitu proses, peningkatan output per kapita dan dalam 

jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, 

bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (one shoot).4 

                                                             
 1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 7 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 58. 
 2 Adiwarman Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro (Jakarta: 

Iiit Indonesia, 2002). 

 3  Amalia Nuril Hidayati, “Investasi : Analisis Dan Relevansinya Dengan 

Ekonomi Islam,” Jurnal Ekonomi Islam 8, No. 2 (2017): 227–42. 
 4 Boediono, Teori Pertumbuhan Ekonomi (Yogyakarta, 1992), 1. 
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5. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari 

suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses 

perdagangan.
5
 

6. Non migas terdiri dari kata non dan migas. Non artinya tidak, 

sedangkan migas merupakan singkatan dari minyak dan gas 

alam. Jadi non migas adalah segala sesuatu yang merupakan hasil 

alam maupun industri tetapi bukan termasuk ketegori minyak 

bumi dan gas alam. 

7. Singapura adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang 

terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya dan merupakan 

negara anggota ASEAN. 

Dari uraian istilah-istilah di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa maksud dari proposal skripsi ini adalah 

penelitian secara ilmiah untuk mengetahui Pengaruh Nilai Tukar 

Rupiah, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ekspor Non 

Migas Indonesia ke Singapura dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Tahun 2008-2019. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

  Perkembangan ekonomi Indonesia tidak lepas dari perubahan 

perekonomian di negara lain dan dunia secara umum. Indonesia 

sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki potensi besar 

untuk dapat melakukan transaksi ekonomi dengan  negara lain atau 

yang biasa disebut perdagangan internasional. Perdagangan 

internasional adalah kegiatan untuk memperdagangkan berbagai 

output berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara 

untuk dapat dijual ke luar negeri serta mendatangkan barang dan 

jasa dari luar negeri untuk kemudian didatangkan ke negara tersebut 

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
6
 

                                                             
 5  Ali Wardhana, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor 

Nonmigas Indonesia Ke Singapura Tahun 1990-2010,” Jurnal Manajemen Dan 
Akuntansi 12, No. 2 (2011): 99–102, Http://Journal.Stiei-Kayutangi-

Bjm.Ac.Id/Index.Php/Jma/Article/View/38/36. 

 6 Mashur Razak And M. Ihsan Indra Jaya, “Pengaruh Ekspor Migas Dan Non 

Migas Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia,” Akmen Jurnal Ilmiah 11, No. 2 
(2014): 212–222, Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37476/Akmen.V11i2.548. 



 

  

3 

 

Perdagangan internasional sangat memengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi suatu negara karena saling bersaing di 

dalam pasar internasional.
7
 Salah satu kegiatan yang memegang 

peranan penting sebagai penggerak perekonomian adalah ekspor. Di 

dalam perdagangan internasional ekspor dikategorikan menjadi dua, 

yaitu ekspor minyak dan gas atau biasa dikenal migas dan ekpsor 

non migas. Perdagangan internasional Indonesia mengalami 

perubahan sejak tahun 1980-an, di mana sebelumnya ekspor 

Indonesia dititikberatkan pada komoditi migas, tetapi pada tahun 

1987 ekspor Indonesia mulai didominasi oleh komoditi non migas.
8
 

Menurut Tambunan, alasan utama ekspor non migas mendapat 

perhatian lebih daripada ekspor migas yaitu karena Indonesia sudah 

masuk ke dalam era perdagangan bebas yakni ASEAN Free Trade 

Area dan tidak lama lagi masuk ke dalam era liberalisasi 

perdagangan pada tingkat dunia, sesuai dalam kesepakatan World 

Trade Organization.
9
 Maka dari itu penelitian ini tertarik untuk 

meneliti variabel ekspor non migas sebagai variabel terikatnya. 

  Berikut ini merupakan perkembangan ekspor migas dan non 

migas periode 2015-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 7 Mikhral Rinaldi And Chenny Seftarita, “Analisis Pengaruh Perdagangan 

Internasional Dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Indonesia,” Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia 4, No. 1 (2017): 49–62. 

 8  Razak And Jaya, “Pengaruh Ekspor Migas Dan Non Migas Terhadap 

Produk Domestik Bruto Indonesia”,  216. 

 9  Tulus Tambunan, Perdagangan Internasional Dan Neraca Pembayaran 
(Jakarta: Pt Pustaka Lp3es Indonesia, 2000). 
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Tabel 1.1 

Perbandingan Ekspor Migas dan Non Migas Indonesia 

Tahun 2015-2020 

 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah) 

 

  Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa data statistik Indonesia 

periode 2015-2020 menunjukkan perkembangan ekspor migas dan 

non migas mengalami kenaikan dan penurunan. Namun terlihat jelas 

perbedaan nilai pada periode tersebut ekspor non migas masih 

mendominasi dari nilai total ekspor dalam neraca perdagangan. 

Nilai total ekspor tertinggi sebesar 180.012,7 juta dollar AS pada 

tahun 2018 didominasi oleh ekspor non migas yaitu sebesar 162.841 

juta dollar AS sedangkan ekspor migas hanya sebesar 17.171,7 juta 

dollar AS. Begitu pula dengan nilai ekspor terendah sebesar 145.134 

juta dollar AS pada tahun 2016 yang juga didominasi oleh ekspor 

non migas yaitu sebesar 132.028,5 juta dollar AS, sedangkan ekspor 

migas hanya sebesar 13.105,5 juta dollar AS.  

  Salah satu kawasan yang menjadi tujuan ekspor non migas 

Indonesia adalah negara-negara ASEAN. Berikut ini merupakan 

perkembangan ekspor non migas Indonesia ke negara-negara 

ASEAN. 

 

 

 

 

 

TAHUN
MIGAS     

(Juta USD)

NON MIGAS 

(Juta USD)

NILAI TOTAL 

(Juta USD)

2015 18,574.4          131,791.9        150,366.3         

2016 13,105.5          132,028.5        145,134.0         

2017 15,744.4          153,083.8        168,828.2         

2018 17,171.7          162,841.0        180,012.7         

2019 11,789.3          155,893.7        167,683.0         

2020 8,309.1            154,997.4        163,306.5         



 

  

5 

 

Tabel 1.2 

Perkembangan Ekspor Non Migas Indonesia ke Negara ASEAN 

Periode 2015-2020 (Juta USD) 

 

 
Sumber : Kemendag (data diolah) 

 

  Pada Tabel 1.2 dapat dilihat pada peridode 2015-2020 nilai 

ekspor non migas Indonesia ke Singapura menempati posisi pertama 

dari sembilan negara tujuan ekspor migas ke negara-negara 

ASEAN, dengan nilai tertinggi sebesar 9.437,2 juta dollar AS pada 

tahun 2019 dan nilai terendah sebesar 8.533,1 juta dollar AS pada 

tahun 2020. Selama periode tersebut juga telah mengalami kenaikan 

dan penurunan atau fluktuasi. Hal ini terbukti pada tahun 2015 

sebesar 8.661 juta dollar AS mengalami kenaikan menjadi 9.340 

juta dollar AS pada tahun 2016 kemudian mengalami penurunan 

secara berturut-turut pada dua tahun berikutnya yaitu menjadi 

sebesar 9.089.5 juta dollar AS pada tahun 2017 dan sebesar 9.002 

juta dollar AS pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 

mengalami kenaikan menjadi sebesar 9.437,2 juta dollar AS dan 

kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 

8.533,1 juta dollar AS. 

  Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menjadi 

salah satu penyebab fluktuasi ekspor barang non migas di Indonesia. 

Dolar Amerika Serikat telah mendominasi sistem moneter 

internasional jauh sebelum sistem perekonomian dunia yaitu Bretton 

Woods terbentuk. Daya tarik dolar Amerika Serikat disebabkan 

karena perekonomian Amerika Serikat yang selalu dominan, baik 

No. Negara 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah

1 Singapura   8,661.0   9,340.0   9,089.5   9,002.4  9,437.2  8,533.1 54,063.2 

2 Malaysia   6,227.8   6,022.9   7,073.4   7,903.6  7,669.4  6,994.4 41,891.5 

3 Thailand   4,600.5   4,610.3   5,436.0   5,723.7  5,461.0  4,545.9 30,377.4 

4 Filipina   3,917.0   5,256.9   6,600.0   6,812.3  6,754.5  5,856.4 35,197.1 

5 Vietnam   2,736.9   3,031.6   3,575.5   4,546.6  5,140.8  4,926.9 23,958.3 

6 Myanmar      613.4      603.3      826.8      896.7     874.5  1,031.6 4,846.3   

7 Kamboja      429.7      426.9      511.5      525.4     606.2     541.2 3,040.9   

8 Brunei D.        91.2        88.6        64.5        61.2     103.2     129.0 537.7      

9 Laos 7.7 5.9 4.2 7.3 6.8 5.1 37.0        
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dari segi pasar keuangan maupun perdagangan selalu tinggi dan 

mendominasi menjadikannya sebagai mata uang acuan oleh negara-

negara di dunia.
10

 

  Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting, karena 

sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian, terutama pada 

perdagangan dan bisnis internasional. Menurut Todaro, kurs adalah 

harga suatu nilai mata uang terhadap mata uang lainnya. Menurut 

Sukirno, apabila kurs meningkat maka ekspor akan menurun, karena 

harga-harga di luar negeri dianggap lebih murah daripada harga di 

dalam negeri, dan sebaliknya apabila rupiah melemah maka ekspor 

non migas akan meningkat, karena harga barang di dalam negeri 

dianggap lebih murah daripada harga barang luar negeri.
11

 

 

Gambar 1.1 

Grafik Kurs Dollar AS ke Rupiah (Ribu Rupiah) 

Tahun 2015-2020 

 

 
 

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah) 

 

  Grafik 1.1 menunjukkan pergerakan nilai tukar rupiah 

terhadap dollar AS mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2015 

                                                             
 10 Agnes Benassy-Quere and Yeganeh Forouheshfar, “The Impact of Yuan 

Internationalization on the Euro-Dollar Exchange Rate,” SSRN Electronic Journal, 

2021, https://doi.org/10.2139/ssrn.2232680. 

 11  Sadono Sukirno, Makro Ekonomi, Edisi Ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 
2010). 
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nilai tukar rupiah pada kisaran Rp. 13.795 per dollar, lalu pada tahun 

2018 melemah menjadi Rp. 14.105 per dollar. sAkibat terjadinya 

krisis yang sedang dialami oleh negara di dunia, mengakibatkan 

terdepresiasinya nilai tukar rupiah. Terdepresiasinya nilai tukar 

memberikan keuntungan bagi pengekspor, karena harga di dalam 

negeri lebih murah dari pada harga di luar negeri, sehingga 

permintaan ekspor mengalami kenaikan.
12

 Naik turunnya nilai tukar 

rupiah ini mempunyai pengaruh langsung berupa fluktuasi harga 

barang-barang ekspor maupun impor di dalam negeri, yaitu bila 

harga tersebut dinyatakan dengan mata uang dalam negeri (rupiah). 

Jika nilai tukar rupiah mengalami kenaikan maka akan 

memengaruhi penawaran akan ekspor jika penawaran ekspor 

meningkat maka jumlah barang ekspor akan meningkat sehingga 

ekspor Indonesia ke Singapura akan mengalami peningkatan. 

  Berdasarkan konsep Syamsul Huda salah satu faktor yang 

memengaruhi ekspor adalah investasi. Investasi merupakan 

pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau 

perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan peningkatan 

produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan 

jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.
13

 Pengertian investasi 

menurut Sukirno adalah modal yang diperoleh dari penanaman 

modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) 

yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih 

efektif dan efisien di masa mendatang. Hidayat, dkk. dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa investasi akan mempengaruhi 

penawaran modal karena secara tidak langsung akan meningkatkan 

industrialisasi. Akibatnya jumlah barang yang diproduksi akan 

meningkat sehingga jumlah barang ekspor dan nilai ekspor juga 

akan meningkat. 

                                                             
 12 Siti Aisyah And Kuswantoro Kuswantoro, “Pengaruh Pendapatan, Harga 

Dan Nilai Tukar Negara Mitra Dagang Terhadap Ekspor Crude Palm Oil (Cpo) 
Indonesia,” Jurnal Ekonomi-Qu 7, No. 1 (2017): 55–64, 

Https://Doi.Org/10.35448/Jequ.V7i1.4221. 

 13 Syamsul Huda, “Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor 

Non Migas Indonesia Ke Jepang,” Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi 6 (2006): 117–124, 
Http://Eprints.Upnjatim.Ac.Id/Id/Eprint/2965. 
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Gambar 1.2 

Grafik Perkembangan Realisasi Investasi Indonesia 

Periode 2015-2020 (Triliun Rupiah) 

  

 
 

Sumber : BPKM (data diolah) 

 

Dari Grafik 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi investasi 

Indonesia periode 2015-2020 mengalami kenaikan pada setiap 

tahunnya. Secara kumulatif, investasi di Indonesia dari tahun 2016 – 

2020 mencapai angka Rp. 3662,8 Triliun. Peningkatan tertinggi 

terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 85.3 Triliun, di mana pada 

tahun sebelumnya sejumlah Rp. 721.3 Triliun pada tahun 2018 

menjadi Rp. 809.6 Triliun pada tahun 2019. Sedangkan peningkatan 

terendah yaitu tahun 2020 sebesar Rp. 16.6 Triliun, di mana 

sebelumnya sejumlah Rp. 809.6 Triliun pada tahun 2019 menjadi 

Rp. 826.2 Triliun pada tahun 2020. 

Terlepas dari investasi, pertumbuhan ekonomi merupakan 

salah satu variabel yang berpengaruh terhadap ekspor. Pertumbuhan 

ekonomi (economic growth) merupakan bagian terpenting dalam 

kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun. 

Secara menyeluruh, hal ini dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan 

ekonomi akan membawa kepada peluang dan pemerataan ekonomi 
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yang lebih besar.
14

 Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya 

peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, 

yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.
15

 

Menurut Sukirno pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan 

barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran 

meningkat. Sedangkan menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan 

ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang 

bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada 

penduduknya.
16

 Berikut data pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

dalam kurun waktu tahun 2015-2020. 

 

Gambar 1.3 

Grafik Pertumbumhan Ekonomi Indonesia 

Tahun 2015-2020 

 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah) 

 

Dari grafik di atas pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yang mengalami fluktuasi. 

                                                             
 14 Syed Nawab Haidar Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar Grup, 2003), 133. 

 15 Rahardjo Adisasmita, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan 

Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 4. 

 16 Michael Todaro P Dan Stephen C.Smith, Pembangunan Ekonomi Di Dunia 
Ketiga Edisi Kedelapan (Jakarta: Erlangga, 2006). 
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Hal ini dapat dilihat dari tahun 2015 nilai pertumbuhan ekonomi 

Indonesia berada di angka 5,02% kemudian untuk tiga tahun 

berikutnya nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami 

kenaikan secara berturut turut yaitu 5,03% pada tahun 2016, 5,07% 

pada tahun 2017 dan 5,17% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 

mengalami penurunan yaitu menjadi 5,02% dan penurunan yang 

sangat signifikan pada tahun 2020 yaitu berada di angka -2,07%. 

Hal ini disebabkan oleh pelemahan di berbagai sektor ekonomi 

karena pandemi Covid-19. 

Dalam ajaran Islam, Allah SWT telah memerintahkan kepada 

hamba-hambanya untuk mencari rezeki baik di daerahnya maupun 

untuk berjalan ke segala penjuru muka bumi yang luas, bertebaran 

mencari karunia yang terhampar sebanyak-banyaknya dengan cara 

yang baik, melakukan perdagangan lintas batas yang bernama 

perdagangan internasional, karena pada dasarnya ekonomi Islam 

merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tata kehidupan 

masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya secara ekonomi 

guna menggapai ridha Allah SWT.
17

 Sebagaimana firman Allah 

dalam Q.S. Al-Mulk (67) ayat 15 : 

 

 ِِّۖ قِ شأ ُكهُٕا ِيٍ زِّ َٔ ُشٕا فًِ َيَُاِكثَِٓا  َض َذنًُٕلا فَايأ َزأ َٕ انَِّري َجَعَم نَُكُى اْلأ ُْ

ِّ انُُُّشُٕز ﴿ ٍأ إِنَ َٔ۰۱ ﴾ 
 

 Artinya : 

 Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari 

rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) 

dibangkitkan. (Q.S. Al-Mulk (67) : 15) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT yang senantiasa 

memberikan jalan bagi kita untuk mendapatkan rezeki, carilah 

                                                             
 17  Siti Ngatikoh Dan Isti‟anah, “Labatila : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 

Labatila : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol : 3 , No . 2 , Juni 2020” 3, No. 2 (2020): 73–
96. 
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rezeki di segala penjuru sesungguhnya hanya kepada Allah SWT 

tempat kita kembali. Perdagangan internasional adalah sebuah 

keniscayaan, yang merupakan kegiatan transaksi jual beli berupa 

barang maupun jasa antar pengusaha yang bertempat tinggal di 

negara-negara yang berbeda.
18

 

Dari penjelasan latar belakang di atas, bahwasannya secara 

teoritis dan berdasarkan data yang telah diperoleh maka dengan 

demikian penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh nilai tukar rupiah, investasi dan pertumbuhan ekonomi 

terhadap ekspor non migas Indonesia. Dari uraian di atas penulis 

mengambil judul “Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Investasi dan 

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ekspor Non Migas Indonesia 

ke Singapura Dalam Perspektif Eknomi Islam Tahun 2008-

2019”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

  Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan indentifikasi 

masalahnya adalah sebagai berikut. 

1. Nilai Ekspor Non Migas Indonesia ke Singapura merupakan 

ekspor tertinggi di negara-negara ASEAN. 

2. Nilai Tukar Rupiah mengalami kenaikan dan penurunan.  

3. Investasi Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. 

4. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia mengalami kenaikan dan 

penurunan. 

 

Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian dapat 

berfokus kepada ruang lingkup penelitian yang tidak meluas. 

Penelitian lebih fokus untuk menghindari hasil yang tidak di 

inginkan dan menyimpang dari pokok permasalahan. Berdasarkan 

indentifikasi masalah, penelitian membatasi masalah Pengaruh nilai 

tukar rupiah, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ekspor 

non migas Indonesia ke Singapura. 

                                                             
 18 Sari Wulandari And Anggia Sari Lubis, “Analisis Perkembangan Ekspor 

Impor Barang Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara,” Jurnal Administrasi Bisnis 8, No. 
1 (2019): 31–36, Https://Doi.Org/10.14710/Jab.V8i1.22403. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, 

maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Ekspor Non 

Migas Indonesia ke Singapura tahun 2008-2019? 

2. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap Ekspor Non Migas 

Indonesia ke Singapura tahun 2008-2019? 

3. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ekspor 

Non Migas Indonesia ke Singapura tahun 2008-2019? 

4. Bagaimana Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Investasi dan 

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ekspor Non Migas Indonesia ke 

Singapura tahun 2008-2019? 

5. Bagaimana ekspor impor dalam perspektif Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Ekspor 

Non Migas Indonesia ke Singapura tahun 2008-2019. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap Ekspor Non 

Migas Indonesia ke Singapura tahun 2008-2019. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap 

Ekspor Non Migas Indonesia ke Singapura tahun 2008-2019. 

4. Untuk mengetahui Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Investasi dan 

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ekspor Non Migas Indonesia ke 

Singapura tahun 2008-2019. 

5. Untuk mengetahui ekpsor impor dalam perspektif Ekonomi 

Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian inipenulis sangat berharap akan 

dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang ekonomi dan menambah 

literatur terutama yang berkaitan dengan pengaruh nilai tukar 

rupiah, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ekspor non 

migas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan dalam membuat kebijakan atau keputusan 

dalam permintaan ekspor non migas di Indonesia. 

b. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan suatu proses pembelajaran dalam 

penerapan teori dan praktik yang dituangkan dalam suatu 

karya ilmiah dan sebagai sarana untuk melatih serta 

mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan 

kemampuan untuk dapat menuliskan dalam bentuk karya 

ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori ekonomi Islam. 

c. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk 

menambah wawasan dan bahan pertimbangan, serta dapat 

menjadi referensi tentang penelitian sejenis. 

 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari 

beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk 

mempermudah proses penelitian. Penelitian ini mengacu pada 

beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. 

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya: 

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Wardhana dengan judul 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Nonmigas 

Indonesia ke Singapura Tahun 1990-2010”. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika 

Serikat memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,317. Hal ini 
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menunjukkan bahwa dengan depresiasi nilai tukar (melemah) 1 

dollar Amerika Serikat maka nilai ekspor nonmigas Indonesia ke 

Singapura akan meningkat sebesar 0,317 juta dollar.
19

 

Penelitian yang dilakukan oleh Komang Amelia Sri Pramana 

dan Luh Gede Meydianawathi dengan judul “Variabel-Variabel 

yang Mempengaruhi Ekspor Nonmigas Indonesia ke Amerika 

Serikat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kurs 

dollar adalah variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap 

ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat periode 1991-

2011.
20

 

Penelitian yang dilakukan oleh Rauzatul Ulfa dan Devi 

Andriyani dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Ekspor Komiditi Non Migas Di Indonesia Rahun 

1985-2017”. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ekspor komoditas nonmigas Indonesia, nilai tukar dan inflasi tidak 

berpengaruh terhadap ekspor komoditas nonmigas Indonesia. Secara 

simultan, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ekspor komoditas nonmigas di Indonesia.
21

 

Penelitian yang dilakukan oleh Soeharjoto dengan judul 

“Determinasi Eskpor Non Migas Indonesia ke Jepang”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel impor bahan baku dan 

penolong, siklus, inflasi, GDP Jepang riil, dan penduduk mampu 

menjelaskan ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang sebesar 31,3 

persen. Impor, nilai tukar, pendapatan per kapita dan inflasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor nonmigas ke 

Jepang.
22

 

                                                             
 19 Wardhana, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Nonmigas 
Indonesia Ke Singapura Tahun 1990-2010”, 99. 

 20 Komang Amelia Sri Pramana And Luh Gede Meydianawathi, “Variabel-

Variabel Yang Mempengaruhi Ekspor Nonmigas Indonesia Ke Amerika Serikat,” 

Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan 6, No. 2 (2013): 98–105. 
 21 Ulfa And Andriyani, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor 

Non Migas Indonesia Tahun 1985-2017” 138,  

 22  Soeharjoto Soeharjoto, “Determinasi Ekspor Non Migas Indonesia Ke 

Jepang,” Media Ekonomi 25, No. 2 (2019): 147-154, 
Https://Doi.Org/10.25105/Me.V25i2.5060. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Huda dengan judul 

“Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Non Migas 

Indonesia ke Jepang”. Hasil dari  penelitian menunjukan bahwa 

secara simultan ada hubungan yang nyata antara variabel bebas 

Investasi Jepang, Kurs Valuta Asing, Pertumbuhan Ekonomi 

Jepang, dan Pertumbuhan Ekonomi indonesia terhadap Ekspor Non 

Migas Indonesia Ke Jepang. Secara parsial Pertumbuhan Ekonomi 

Jepang tidak berpengaruh secara berarti terhadap Ekspor Non Migas 

indonesia Ke Jepang. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berpengaruh 

secara berarti terhadap Ekspor Non Migas Indonesia Ke Jepang.
23

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan 

yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu 

dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman 

penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal memuat cover/sampul depan, halaman sampul, 

halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat 

hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. 

2. Bagian Utama/Inti Skripsi 

Bagian utama/inti terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai 

berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan, dan sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Bab ini meliputi : 

                                                             
 23 Huda, “Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Non Migas 
Indonesia Ke Jepang”, 123. 
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a) Teori yang digunakan, yang berisi tentang pembahasan 

perdagangan internasional, ekspor, migas dan non migas, 

dan kurs (nilai tukar). 

b) Pengajuan hipotesis 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode 

penelitian yang dilakukan oleh penulis agar sistematis, bab 

metode penelitian meliputi : waktu dan tempat penelitian, 

pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument 

penelitian, uji validitas dan reliabilitas data, uji prasarat 

analisis, dan uji hipotesis. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari deskripsi data, analisis data dan 

pembahasan hasil penelitian. 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian 

yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan 

masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelasaian 

penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran 

berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah 

dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan 

untuk ruang lingkup penelitian. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar rujukan dan 

lampiran.
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Nilai Tukar (Kurs) 

a. Pengertian Nilai Tukar (Kurs) 

 Nilai tukar atau kurs (exchange rate) satu mata uang 

terhadap lainnya merupakan bagian dari proses valuta asing. 

Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang 

harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang 

asing.
1

 Nilai tukar atau yang biasa disebut dengan kurs 

merupakan harga atau nilai mata uang Negara-negara lain 

yang dinyatakan dalam nilai mata uang domestik. Kurs valuta 

asing juga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik 

yang dibutuhkan, yaitu banyaknya permintaan dan penawaran 

di pasar atas mata uang tersebut. Para tokoh ekonomi 

menyebutkan ada dua nilai tukar, yaitu nilai tukar nominal 

(nominal exchange rate) dan nilai tukar riil (real exchange 

rate).
2
 

 Kenaikan nilai tukar disebut apresiasi dan penurunan 

nilai tukar disebut depresiasi. Jika suatu mata uang 

mengalami apresiasi, dikatakan bahwa mata uang itu menguat 

karena dapat membeli lebih banyak uang asing. Demikian 

pula ketika suatu mata uang mengalami depresiasi, di 

katakana bahwa mata uang tersebut melemah.
3

 Sukirno 

menyatakan bahwa apabila kurs meningkat (menguat) maka 

ekspor akan menurun, karena harga-harga di luar negeri 

dianggap lebih murah daripada harga di dalam negeri, dan 

                                                             
 1 Richard G. Lipsy, Pengantar Makro Ekonomi, 8th Ed. (Jakarta: Erlangga, 

1992), 379. 
 2  Fenin Farina And Achmad Husaini, “Pengaruh Dampak Perkembangan 

Tingkat Ekspor Dan Impor Terhadap Nilai Tukar Negara Asean Per Dollar Amerika 

Serikat (Studi Pada International Trade Center Periode Tahun 2013-2015 ),” Jurnal 

Administrasi Bisnis (Jab) 50 (2017): 44–50. 
 3 N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi, Kedua (Jakarta: Erlangga, 2003). 
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sebaliknya apabila rupiah melemah maka ekspor non migas 

akan meningkat, karena harga barang di dalam negeri 

dianggap lebih murah daripada harga barang luar negeri.
4
 

 

b. Sistem Nilai Tukar 

 Adapun sistem kurs menurut Irham dan Yogi yaitu 

sebagai berikut.
5
 

1) Kurs Tetap 

Kurs tetap merupakan sistem nilai tukar dimana 

pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara (Central 

Bank) menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap 

negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu tanpa 

melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang. 

Jika dalam perjalanannya penetapan kurs tetap mengalami 

masalah, misalnya terjadi fluktuasi penawaran maupun 

permintaan yang cukup tinggi maka pemerintah bisa 

mengendalikannya dengan membeli atau menjual kurs 

mata uang (valuta asing) yang berada dalam devisa negara 

untuk menjaga agar nilai tukar stabil dan kembali ke kurs 

tetapnya. 

Perubahan nilai tukar dilakukan oleh otoritas 

moneter melalui mekanisme devaluasi atau revaluasi. 

Adapun kelemahan sistem ini yaitu kurangnya fleksibilitas 

mata uang jika terjadi perubahan-perubahan dalam pasar 

internasional. Selain itu, otoritas moneter harus memiliki 

cukup dana untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata 

uangnya. Dalam sistem nilai tukar tetap, bank-bank sentral 

asing siap sedia untuk membeli dan menjual mata uang 

mereka demi harga tetap dilihat dari segi dolar. Pada 

perekonomian dengan sistem nilai tukar tetap, bank sentral 

akan mempertahankan harga valuta asing yang konstan 

terhadap mata uang domestik. Hal ini dilakukan melalui 

                                                             
 4 Sukirno, Makro Ekonomi. 

 5  Irham And Yogi, Ekspor Di Indonesia, Cetakan Pe (Jakarta: Pustaka 
Binaman Pressindo, N.D.). 
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pembeli dan penjualan valuta asing pada nilai tukar yang 

tetap untuk itu, bank sentral harus menyimpan cadangan 

valuta asing. 

2) Kurs Mengambang Terkendali 

Penetapan kurs ini tidak sepenuhnya terjadi dari 

aktivitas pasar valuta. Dalam pasar ini masih ada campur 

tangan pemerintah melalui alat ekonomi moneter dan 

fiskal yang ada. Jadi dalam pasar valuta ini tidak murni 

berasal dari penawaran dan permintaan uang. 

3) Kurs Mengambang 

Kurs mengambang bebas merupakan suatu sistem 

ekonomi yang ditujukan bagi suatu negara yang sistem 

perekonomiannya sudah mapan. Sistem nilai tukar ini akan 

menyerahkan seluruhnya kepada pasar untuk mencapai 

kondisi equilibrium yang sesuai dengan kondisi internal 

dan eksternal. Jadi dalam sistem nilai tukar ini hampir 

tidak ada campur tangan pemerintah. 

 

c. Nilai Tukar dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Menurut Arifin, dalam ekonomi Islam, aktivitas 

pertukaran mata uang atau kurs disebut aktivitas sharf. Di 

mana aktivitas sharf tersebut hukumnya mubah. Sharf adalah 

jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan 

mata uang asing lain, seperti rupiah dengan dolar, dolar 

dengan yen dan sebagainya.
6
 Mata uang kertas menjadi nilai 

harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu 

hukum tukar menukar mata uang kertas dalam hukum Islam 

diistilahkan dengan kata al-sharf sebagaimana halnya emas 

dan perak.  

Pertukaran mata uang baik dari negara yang sama 

maupun antar negara harus memenuhi syarat- syarat yang ada 

dalam ekonomi Islam. Di mana ketentuan-ketentuan atau 

                                                             
 6  Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Cet. Ii (Jakarta: 
Penerbit Alvabet, 2003). 
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syarat pertukaran mata uang menurut Saleh adalah sebagai 

berikut.
7
 

1) Membeli dan menjual valas dengan harga yang disepakati 

bersama. 

2) Tunai, tidak dengan cara kredit. 

3) Barang yang dipertukarkan harus ada, jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4) Peran pemerintah dalam mengawasi jalannya pertukaran 

mata uang harus dioptimalkan. 

 

Menurut An-Nabhani dalam bukunya yang berjudul 

membangun sistem ekonomi alternatif perspektif Islam, 

apabila aktivitas pertukaran tersebut sempurna, kemudian 

salah seorang diantara mereka ingin menarik kembali, maka 

tindakan semacam ini tidak diperbolehkan bila akad dan 

penyerahannya sudah sempurna. Kecuali disana terjadi 

penipuan yang keji (ghabu fasihy), atau cacat maka boleh.
8 

Nilai tukar kurs dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai 

akibat perubahan nilai atau dinamakan perubahan harga relatif 

(merujuk pada inflasi berarti harga nominal atau perubahan 

dari seluruh harga, sedangkan perubahan harga relatif tidak 

semua harga barang berubah). Dalam hal ini berada pada 

tingkat harga yang naik cepat, naik lebih lambat bahkan ada 

yang turun. Ilustrasi kurs dapat berubah karena perubahan 

harga relatif. Jadi dapat dikatakan perubahan tingkat harga 

maupun kurs dipengaruhi oleh banyak faktor. 

 

 

 

 

 

                                                             
 7  Leni Saleh, “Perubahan Nilai Tukar Uang Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam,” Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam 1 (2016): 68–79, 

Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.31332/Lifalah.V1i1.475. 

 8 An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Cet. 
IV (Surabaya: Penerbit Risalah Gusti, 1999). 
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2. Investasi 

a. Pengertian Investasi 

 Menurut Sukirno, investasi diartikan sebagai 

pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau 

perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan 

perlengkapan-perlengkapan untuk menambah kemampuan 

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia 

dalam perekonomian.
9
 Menurut Todaro, investasi memainkan 

peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi 

bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas 

produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun 

menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin 

memperluas kesempatan kerja. Investasi mempengaruhi 

penawaran modal karena secara tidak langsung akan 

meningkatkan industrialisasi, akibatnya jumlah barang yang 

diproduksi akan meningkat sehingga jumlah barang ekspor 

dan nilai ekspor juga meningkat.
10

  Selanjutnya, Mankiw 

menyatakan bahwa inovasi teknologi merupakan salah satu 

faktor yang mampu meningkatkan permintaan investasi.
11

 

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai 

penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam 

produksi yang efesien selam periode waktu tertentu.
12

  

 Menurut Sukirno, kegiatan investasi yang dilakukan 

oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan 

kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan 

pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran 

                                                             
 9  Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar (Jakarta: Pt Raja 

Grafindo Persada, 2008). 
 10  Michael P Todaro, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga (Jakarta: 

Erlangga, 2000). 

 11 N. Gregory Mankiw, Teori Makro Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2003). 

 12 Jogiyanto, Teori Portofolio Dan Analisis Investasi, 3rd Ed. (Yogyakarta: 
Bpfe, 2003), 5. 
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masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting 

dari kegiatan investasi, yaitu sebagai berikut.
 13

 

1) Investasi merupakan salah satu komponen dari 

pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan 

meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional 

serta kesempatan kerja. 

2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan 

menambah kapasitas produksi. 

3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. 

 

b. Jenis-jenis Investasi 

 Menurut Hidayati, investasi berdasarkan jenisnya dapat 

dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu  investasi pada aktiva 

riil / langsung (direct investment) dan investasi pada aktiva 

finansial / tidak langsung (indirect investment).14
 

1) Investasi langsung (aktiva riil), yaitu investasi pada asset 

atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis). 

Misalnya emas, intan, perak, perkebunan, rumah, tanah, 

toko, dan lainnya yangmana investasi ini dapat dilihat 

secara fisik dan dapat diukur dampaknya terhadap 

masyarakat secara keseluruhan.  

2) Investasi tidak langsung (aktiva finansial), yaitu investasi 

bukan pada assset atau faktor produksi, tetapi pada asset 

keuangan (finansial assets), seperti deposito, surat 

berharga (sekuritas) seperti saham dan obligasi, 

Commercial Papper, reksadana, dan lain sebagainya. 

 

c. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 Menurut Hayati, seseorang yang akan melakukan 

investasi hendaklah memperhatikan syarat-syarat yang 

                                                             
 13  Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, And Sofyan Syahnur, “Pengaruh 
Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya 

Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Ekonomi 1, No. 2 (2013): 1–

8. 

 14 Hidayati, “Investasi : Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam”, 
230. 
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dilarang dan yang diperbolehkan dalam berinvestasi sehingga 

bermanfaat baginya untuk dunia dan akhirat, seperti yang 

terkandung dalam Al-Quran, hadits, ijmak dan qiyas.
15

 

 Investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam 

menurut Metwally, dipengaruhi oleh tiga faktor sebagai 

berikut.
16

 

1) Ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak 

produktif (hoarding idle asset). 

2) Dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala 

macam judi. 

3) Tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan nol. 

  

  Sehingga seorang muslim boleh memilih tiga alternatif 

atas dananya, yaitu sebagai berikut.
17

 

1) Seseorang diperbolehkan memegang kekayaannya dalam 

bentuk uang kas (idle cash) 

2) Seseorang diperbolehkan memegang tabungannya dalam 

bentuk aset tanpa berproduksi, misalnya deposito, 

realestate, perhiasan (permata) dan lain sebagainya, atau 

3) Menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyek-

proyek yang menambah persediaan kapital nasional. 

 

Khan menyatakan dalam makalahnya a simple model of 

income determination, growth and economic development in 

the perspective of an interest free economy (2004), bahwa 

permintaan investasi ditentukan oleh tingkat keuntungan yang 

diharapkan (expectedprofits), sedangkan tingkat keuntungan 

yang diharapkan tergantung pada total profit yang diharapkan 

dari kegiatan firm (entrepreneurial) dan share in profit yang 

diklaim oleh pemilik dana. 
18

 

                                                             
 15 Mardhiyah Hayati, “Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” Journal 
Of Islamiceconomics And Business) 1, No. 1 (2016): 66–78, 

Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ikonomika. 

 16 Ibid., 73. 

 17 Ibid., 73. 
 18 Ibid., 74. 
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3. Pertumbuhan Ekonomi 

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

 Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi adalah 

proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. 

Tekanannya dititikberatkan pada tigas aspek, yaitu proses, 

peningkatan output per kapita dan dalam jangka panjang. 

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu 

gambaran ekonomi pada suatu saat (one shoot).19
 Pertumbuhan 

ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB atau PNB tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari 

tingkat pertumbuhan penduduk, apakah terjadi perubahan 

struktur ekonomi natau perbaikan sistem kelembagaan atau 

tidak. Teori Risma, dkk (2018) menyatakan bahwa ekonomi 

yang kuat tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

tingginya pertumbuhan ekonomi juga terlihat dari tingginya PDB 

suatu negara. Kenaikan PDB Indonesia akan meningkatkan 

kemampuan  masyarakat untuk melakukan proses produksi 

barang sehingga Indonesia mampu untuk mengekspor barang ke 

negara lain.  

 

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

 Beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi 

menurut Sukirno, antara lain:
20

 

 

1) Teori Pertumbuhan Klasik  

Dalam sejarah pemikiran ekonomi para penulis 

ekonomi pada bagian kedua abad ke-18 dan permulaan 

abad ke-20 digolongkan sebagai kaum Klasik. Kaum 

Klasik dibedakan atas dua golongan yaitu Klasik dan Neo-

Klasik. Tokoh yang termasuk ke dalam golongan Klasik 

diantaranya adalah Adam Smith, David Ricardo, Robert 

Malthus, dan John Stuart Mill.  

                                                             
 19 Boediono, Teori Pertumbuhan Ekonomi, 1. 
 20 Sadono Sukirno, Makroekonomi : Teori Pengantar, 3rd Ed., N.D. 
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Menurut pandangan Adam Smith, kebijakan laissez-

faire atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan 

tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh 

suatu masyarakat. Menurut Adam Smith perkembangan 

penduduk akan membawa pembangunan ekonomi dan 

apabila pembangunan sudah terjadi di dalam proses 

pertumbuhan ekonomi maka proses tersebut akan 

berlangsung secara terus menerus. 

Menurut pandangan para ekonom klasik terdapat 

banyak faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi 

seperti jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas 

tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi. Para 

ekonom menggambarkan apabila jumlah penduduk sedikit 

dengan kekayaan alam yang berlimpah maka tingkat 

modal yang dihasilkan tinggi, sehingga akan menciptakan 

investasi baru dan akan mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi. tetapi ketika jumlah penduduknya banyak maka 

hal tersebut akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi 

karena produktivitas setiap penduduk menjadi negatif, 

kemakmuran masyarakat menurun sehingga tingkat 

pertumbuhan ekonomi akan rendah. 

  

2) Teori Schumpeter 

Schumpeter berpendapat bahwa seorang pengusaha 

memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. 

pengusaha sebagai golongan yang secara terus-menerus 

melakukan pembaharuan dan inovasi dalam kegiatan 

ekonomi yang akan menciptakan investasi baru, seperti 

barang-barang baru, meningkatkan efisiensi dalam 

memproduksi suatu barang, memperluas pangsa pasar, 

mengembangkan sumber bahan mentah yang baru, serta 

pengadaan perubahan-perubahan dalam suatu organisasi 

dengan tujuan meningkatkan efisiensi kegiatan 

perusahaan. 
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c. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 Menurut Muttaqin, dalam kajian ekonomi Islam, 

persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para 

ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik.
21

 

Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah Swt. 

surat Hud (11) ayat 61:  

 

ُسُِۖۥِ  ٍۡ ٍّ َغ ٍۡ إِنََٰ َ َيا نَُكى يِّ ِو ٱۡعثُُدٔاأ ٱَّللَّ ٕۡ قَ هِٗحۚا قَاَل ٌََٰ َٕد أََخاُْۡى َصَٰ ًُ إِنَىَٰ ثَ َٔ

 ٍَ َٕ أَََشأَُكى يِّ ُْ  ِّۚ ٍۡ اأ إِنَ ٕٓ َسُكۡى فٍَِٓا فَٱۡستَۡغفُِسُِٔ ثُىَّ تُٕتُ ًَ ٱۡستَۡع َٔ ٱْۡلَۡزِض 

ِجٍٞة  ﴿ ٌَّ َزتًِّ قَِسٌٞة يُّ  ﴾٦۰إِ

 

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka 

Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, 

sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah 

menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 

pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian 

bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat 

(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (QS. 

Hud (11) : 61) 

 

 Artinya, bahwa Allah SWT. menjadikan kita sebagai 

wakil untuk memakmurkan bumi. Terminologi „pemakmuran 

bumi‟ ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan 

ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib 

kepada seorang gubernurnya di Mesir : “Hendaklah kamu 

memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang 

lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, karena 

pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran 

bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa 

                                                             
 21 Rizal Muttaqin, “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam,” Maro: 

Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis 1, No. 2 (2018): 117–122, 
Https://Doi.Org/10.31949/Mr.V1i2.1134. 
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memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan 

hancur.”
22

 

 

 Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai 

perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara 

benar yang mampu memberikan konstribusi bagi 

kesejahteraan manusia.
23

 Dengan demikian, maka 

pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang 

sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor 

produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika 

produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang 

terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. 

Lebih dari itu, perubahan ekonomi merupakan aktivitas 

menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat 

dengan keadilan distribusi.  

 

4. Ekspor 

a. Pengertian Ekspor 

 Menurut Sukirno, secara fisik ekspor diartikan sebagai 

pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri 

ke negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan 

aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan 

demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat 

kegiatan mengekspor barang dan jasa, pada akhirnya keadaan 

ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan 

nasional.
24

 

 Pada umumnya, perekonomian negara-negara 

berkembang lebih banyak berorientasi ke produksi barang 

primer (produk-produk pertanian, bahan bakar, hasil hutan 

dan bahan mentah) daripada ke barang sekunder (manufaktur) 

dan barang tersier (jasa-jasa). Komoditi-komoditi primer 

tersebut merupakan andalan ekpor yang utama ke negara-

                                                             
 22 Al-Thariqi, Ekonomi Islam : Prinsip, Dasar Dan Tujuan, N.D. 

 23 Muttaqin, “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam”, 119.  
 24 Sukirno, Makroekonomi : Teori Pengantar, 202. 
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negara lain, namun pertumbuhan ekspor ternyata tidak dapat 

mengimbangi ekspor negara-negara maju.
25

 

 

b. Faktor yang Mempengaruhi Ekspor 

Menurut Malian, faktor-faktor yang mempengaruhi 

ekspor dapat dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Dari 

sisi permintaan, ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor, nilai 

tukar rill, pendapatan, dan kebijakan devaluasi. Sementara 

dari sisi penawaran, ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor, 

harga domestik, nilai tukar rill, kapasitas produksi yang bisa 

diproduksi melalui investasi, impor bahan baku dan kebijakan 

deregulasi.
26

 

Menurut Suardani dan Karmini, faktor yang 

mempengaruhi ekspor yaitu: tenaga kerja, produksi dan 

kurs.
27

 Sedangkan menurut  Soviandre, Musadieq dan Fanani,  

menyatakan bahwa ekspor dipengaruhi oleh produksi 

domestik, harga dan nilai kurs.
28

 Perdagangan internasional 

berupa ekspor menggunakan perbandingan mata uang antar 

negara sebagai alat untuk transaksi. 

Selanjutnya, Abdullah menyatakan bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi eskpor adalah investasi.
29

 Selain 

                                                             
 25 Michael P Todaro, Pembangunan Ekonomi Di Dunia (Jakarta: Erlangga, 
1998), 63. 

 26  A Husni Malian, “Pertanian Dan Produk Industri Pertanian Indonesia : 

Pendekatan Macroeconometric Models Dengan Path Analysis,” Jurnal Argo Ekonomi 

21, No. 2 (2003): 97–121. 
 27 Ni Luh Anik Suardani And Ni Luh Karmini, “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Ekspor Kerajinan Perak Di Provinsi Bali,” E-Jurnal Ep Unud 6, No. 11 

(2017): 2264–91. 

 28 Edo Soviandre, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Ekspor Kopi 
Dari Indonesia Ke Amerika Serikat (Studi Pada Volume Ekspor Kopi Periode Tahun 

2010-2012),” Jurnal Administrasi Bisnis 14, No. 2 (2014): 1–8. 

 29 N Abdullah, “Analisis Pengaruh Investasi, Inflasi Dan Kurs Terhadap 

Ekspor Kopi Di Provinsi Sulawesi Selatan,” 2021, 
http://repository.unhas.ac.id/11525/3/A011171514_skripsi_26-11-2021.pdf 1-2.pdf. 
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itu dalam penelitiannya, Tukan menyatakan bahwa investasi 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ekspor.
30

 

Menurut Ulfa dan Andriyani, faktor-faktor yang 

mempengaruhi ekspor yaitu kurs dan pertumbuhan ekonomi. 

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Upini dan 

Hamzah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh terhadap ekspor non migas.
31

 

 

c. Ekspor Non Migas  

 Menurut Ekananda, komoditi yang diekspor oleh suatu 

negara terdiri atas dua macam, yaitu minyak bumi dan gas 

alam (migas) dan selain minyak bumi dan gas alam (non 

migas).
32

  

 Menurut Departemen Perdagangan RI Pengertian 

ekspor non migas itu sendiri adalah ekspor produk-produk 

diluar minyak dan gas bumi yang terdiri produk-produk 

sektor pertanian, industri (manufaktur), pertambangan dan 

lainnya, seperti barang-barang seni. Menurut Badan Pusat 

Statistik,  

 Adapaun barang-barang yang termasuk non migas 

menurut Ekananda sebagai berikut:
33

 

1) Hasil industri. Contohnya kayu lapis, konveksi, kelapa 

sawit, peralatan kantor, bahan-bahan kimia, pupuk dan 

kertas. 

2) Hasil pertanian dan perkebunan. Contohnya gula, kelapa 

sawit, karet dan kopi. 

3) Hasil laut dan danau. Contohnya ikan, udang dan kerang. 

                                                             
 30 C Bura Tukan, “Pengaruh Investasi Langsung, Suku Bunga Indonesia Dan 

Nilai Tukar Terhadap Ekspor Nonmigas Di Indonesia Periode 2010q1-2019q4,” 2020, 

Http://Repositorio.Unan.Edu.Ni/2986/1/5624.Pdf. 
 31 Ulfa And Andriyani, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor 

Non Migas Indonesia Tahun 1985-2017.” 

 32 Mahyus Ekananda, Ekonomi Internasional (Jakarta: Pustaka Pelajar Grup, 

2015). 
 33 Ibid, 9-10. 
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4) Hasil tambang nonmigas. Contohnya biji emas, biji nekel, 

biji tembaga dan batu bara. 

 

Menurut Badan Pusat Statistik, nilai Ekspor Non Migas 

adalah nilai ekspor komoditas Non Migas yang terdiri dari 

komoditi Pertambangan, Industri dan Pertanian berdasarkan 

harga FOB (Free on Board) yaitu barang/komoditi sampai di 

pelabuhan muat sebelum barang dimuat ke kapal dengan 

satuan mata uang dollar Amerika Serikat (US$).
34

 

 

5. Ekspor dan Impor dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam Islam, kegiatan perdagangan internasional 

diperkuat dengan salah satu sejarah dalam peradaban Islam yaitu 

perdagangan Qurais dan Al-Qur‟an mengabadikan aktivitas 

perdagangan mereka dalam surat Quraisy. Mereka dengan segala 

keterbatasan sumber daya alam di negeri mereka telah mampu 

menjadi pemain global dalam perdagangan interasional. Pada 

zaman itu, mereka melakukan perdagangan ke negeri Yaman 

saat musim dingin dan perdagangan ke negeri Syam saat musim 

panas. Hal tersebut terdapat dalam Q.S. Quraisy (106) ayat 1-4. 

ٍش  ﴿ ٌۡ ِف قَُس ٌهََٰ ِف  ﴿ ﴾۰ِِلِ ٍۡ ٱنصَّ َٔ تَآِء  ۡى ِزۡحهَحَ ٱنشِّ ِٓ فِ
فَۡهٍَۡعثُُدٔاأ َزبَّ  ﴾۲إِنََٰ

ِت  ﴿ ٍۡ َرا ٱۡنثَ ََْٰ۳﴾  ٍۡ َءاَيَُُٓى يِّ َٔ ُٓى يٍِّ ُجٕٖع  ًَ ِفِۢ  ﴿ٱنَِّرٓي أَۡطَع ٕۡ  ﴾۴َخ

 

Artinya : “(1) Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, 

(2) (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan 

panas. (3) Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) 

rumah ini (Ka’bah). (4) yang telah memberi makanan kepada 

mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka 

dari rasa ketakutan” (Q.S. Quraisy : 1-4) 

 

Dalam ayat pertama disebutkan “Karena kebiasaan 

orang-orang Quraisy” menunjukkan adanya kebiasaan-

                                                             
 34 Sirusa, “Total Nilai Ekspor Non Migas Indonesia,” Badan Pusat Statistik, 
N.D., Https://Sirusa.Bps.Go.Id/Sirusa/Index.Php/Indikator/1102. 
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kebiasaan suku Quraisy melakukan perjalanan luar negeri dalam 

rangka kegiatan perdagangan internasional. Suatu kebiasaan 

yang terjadi dalam masyarakat tertentu tidak mungkin terjadi 

setahun atau dua tahun sebelumnya, namun tekah menjadi tradisi. 

Para ahli tafsir, baik klasik seperti al-Thabari, Ibnu Katsir, al-

Zamakhsari maupun kontemporer seperti al-Maraghi, al-Zuhaili 

dan Sayyid Quthb menyepakati perdagangan internasional 

musim dingin mengarah ke kawasan bagian Selatan, yakni 

Yaman dan Hadramaut. Yaman dan Hadramaut merupakan 

wilayah yang bersentuhan dengan laut. Adanya transaksi 

perdagangan internasional dengan bangsa lain, membuat orang di 

bagian Selatan berkembang pesat dan lebih dahulu menjelajah 

lautan berdagang ikut dalam dunia internasional. Timur sampai 

ke India bahkan lebih jauh sampai ke daratan Tiongkok. 

Sedangkan musim panas mengarah daerah Syam. Selanjutnya 

dari Syam akan menjadi pintu utama perdagangan internasional 

menuju Mediterania, Barat sungai Eufrat, Utara gurun Arab dan 

Selatan pegunungan Taurus. Daerah ini pada masa sekarang 

meliputi Lebanon, Palestina dan Jordania.
35

 

Karena tidak mungkin sebuah bangsa dapat memenuhi 

kebutuhan negerinya secara langsung dan Allah SWT 

menciptakan pada setiap daerah dan negara keunggulan dan 

keterbatasan. Setiap seorang muslim diperintahkan Allah SWT 

untuk mencari rezeki di belahan bumi mana pun. Hal ini 

sebagaimana diungkapkan oleh Allah SWT dalam QS. Fushilat 

(41) ayat 10 : 

 

 ًٓ تََٓا فِ ََٰٕ قَدََّز فٍَِٓآ أَۡق َٔ َسَك فٍَِٓا  تََٰ َٔ قَِٓا  ٕۡ ًَ ِيٍ فَ ِس ََٰٔ َجَعَم فٍَِٓا َز َٔ

﴿  ٍَ آِئهٍِ ٓاٗء نِّهسَّ َٕ  ﴾۰۱أَۡزتََعِح أٌََّاٖو َس

Artinya : “Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-

gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia 

menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya 

                                                             
 35  Hakim Muda Harahap, “Epistemologi Etika Perdagangan Internasional 
Dalam Konsep Alquran,” Jurnal Studi Alquran Dan Hadits, 2019, 225. 
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dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi 

orang-orang yang bertanya” (Q.S. Al-Fushilat ayat 10) 

 

Inti dari surat tersebut adalah Allah telah menetapkan 

kadar rezeki yang cukup di belahan bumi mana pun. Tidak ada 

larangan bagi setiap orang untuk memanfaatkan setiap sumber 

daya yang berada di negara mana pun asalkan pemanfaatan 

tersebut berdasarkan kesepakatan antar negara. Di ayat ini al-

Qurthubi mengutip pandangan Ikrimah dan Al-Dahhak bahwa 

Allah memberi rezeki kepada penduduknya dan apa yang sesuai 

untuk kehidupan mereka berupa perdagangan, pohon-pohon dan 

manfaat-manfaat yang ada pada setiap negeri yang mana Allah 

tidak menjadikannya di daerah lain, supaya sebagian dengan 

yang lainnya bisa saling menghidupi melalui perdagangan 

domestik maupun perdagangan internasional dan perjalanan dari 

satu negeri ke negeri lainnya.
36

 

Selain itu, melalui surah al-Jumu‟ah ayat 10, Allah telah 

mengisyaratkan adanya perdagangan internasional dengan 

memerintahkan hamba-hamba-Nya mencari rezeki dan 

karunianya di dalam negeri sampai ke luar negeri. Juga dalam 

surah Al-Mulk ayat 15, Allah telah memerintahkan kepada 

hamba-hambanya untuk mencari rezeki baik di daerahnya 

maupun untuk berjalan ke segala penjuru muka bumi yang luas, 

bertebaran mencari karunia yang terhampar sebanyak-banyaknya 

dengan cara yang baik, melakukan perdagangan lintas batas yang 

bernama perdagangan internasional. 

Dalam menjalankan perdagangan internasional, setiap 

negara juga harus memperhatikan kaidah-kaidah yang 

dikemukakan oleh Dr. Jaribah bin Ahmad Al Haritsi pengarang 

buku Fikih ekonomi Umar bin Al Khatab. Kaidah-kaidah tersebut 

diantaranya kehalalan barang dan jasa di tempat perdagangan, 

perdagangan internasional dapat merealisasikan kemashlahatan 

                                                             
 36 Ibid. 
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kaum muslimin, dan yang terakhir kegiatan perekonomian harus 

dipimpin oleh seorang muslim.
37

 

Menurut Al-Jaribi, urgensinya perdagangan pada tingkat 

dunia (perdagangan internasional) untuk memenuhi kebutuhan 

manusia dan saling melakukan pertukaran dagang dalam hal-hal 

yang bermanfaat.
38

 Sebab Allah menjadikan sumber alam ini 

cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan syarat 

mereka harus berkomitmen dengan cara yang baik dan benar 

dalam mengeksplorasinya. Pada dasarnya ekspor adalah bentuk 

aktif dari perdagangan internasional. Terdapat banyak ayat Al-

Qur‟an yang menjelaskan secara implisit tentang 

diperbolehkannya perdagangan salah satunya seperti dalam surah 

An-Nisa‟ (4) ayat 29 berikut: 

 

 ٌَ ٍأَُُكى تِانأثَاِطِم إًِلَّ أٌَ تَُكٕ انَُكى تَ َٕ ٍَ آَيُُٕا ًَل تَأأُكهُٕا أَيأ ٌَاأٌََُّٓا انَِّرٌ

ا   ًا ٌَ تُِكىأ َزِحٍ َ َكا ٌَّ َّللاَّ ًَل تَقأتُهُٕا أََفَُسُكىأۚ إِ َٔ ُُكىأۚ  تَِجاَزجا َعٍ تََساٍض يِّ

﴿۲۲﴾ 

 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil 

(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas 

dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu.” (QS. An-Nisa‟ (4) : 29) 

 

Imam Syafi berkata mengenai ayat tersebut, bahwa jual 

beli hanya sah dengan adanya penerimaan (qabul) karena hal 

itu menunjukkan redaksi suka sama suka yang berbeda 

dengan al mua‟thah karena ada kalanya hal itu tidak 

menunjukkan kerelaan secara pasti. Mayoritas ulama (Malik, 

Abu Hanifan, dan Ahmad) berbeda pendapat mengenai 

                                                             
 37  Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab 

(Jakarta: Khalifa, 2006). 
 38 Ibid., 544. 
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masalah ini. Mereka berpendapat bahwa ucapan menunjukkan 

kerelaan, demikian pula tindakan menunjukkan keputusan 

dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, mereka menilai sah 

pembelian al mua‟thah. Diantara mereka juga ada yang 

menyatakan sah pula dalam pembelian sesuatu, dan segala 

sesuatu yang dianggap orang sebagai penjualan. Inilah 

pandangan ke hati-hatian dari para pengikut mazhab.
39

 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data.
40

 

 

1) Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Ekspor Non Migas 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Widhi 

Ari dan Luh Gede Meydinawathi, secara parsial menunjukkan 

bahwa nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap ekspor kerajinan ukiran kayu 

Indonesia ke Amerika Serikat. Hal itu berarti apabila nilai tukar 

rupiah naik atau menguat (apresiasi) maka ekspor akan 

mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai 

tukar melemah atau depresiasi maka eskpor akan mengalami 

kenaikan. 

Depresiasi rupiah terhadap dolar akan menyebabkan 

harga-harga barang Indonesia relatif lebih murah dibandingkan 

dengan harga barang di luar negeri sehingga berdampak pada 

kenaikan ekspor Indonesia. 

                                                             
 39 Ahmad D Mustafa Al-Farran, Tafsir Ayat Imam Syafii (Jakarta: Pt Niaga 

Swadaya, 2007), 26. 

 40  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi    
(Bandung: Alfabeta,  2017), 64. 
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Berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Ho : Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Ekspor Non Migas. 

Ha : Nilai Tukar Rupiah berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Ekspor Non Migas. 

 

2) Pengaruh Investasi terhadap Ekspor Non Migas 

Menurut penelitian Komang Amelia Sri Pramana dan Luh 

Gede Meydinawati, secara parsial antara penanaman modal 

asing (PMA) dengan ekspor non migas menunjukkan bahwa 

PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor non 

migas Indonesia ke Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan 

peningkatan investasi baik dalam jangka pendek atau jangka 

panjang dapat meningkatkan barang dan produksi yang pada 

akhirnya akan meningkatkan ekspor Indonesia. 

Berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Ho : Investasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

Ekspor Non Migas. 

Ha : Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap Ekspor  

Non Migas. 

 

3) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Non Migas 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rauzatul Ulfa dan 

Devi Andriyani, secara parsial menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ekspor komoditas nonmigas Indonesia. Hal ini 

menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara 

meningkat maka jumlah barang yang akan di ekspor juga 

semakin meningkat. 

 



  36 
 

Berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Ho : Pertumbuhan Ekonomi tidak  berpengaruh positif signifikan 

terhadap Ekspor Non Migas. 

Ha : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan 

terhadap Ekspor Non Migas. 

 

 

 

 

4) Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Investasi dan Pertumbuhan 

Ekonomi terhadap Ekspor Non Migas 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Huda 

menunjukkan bahwa Investasi Jepang, Kurs Valuta Asing, dan 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh terhadap Ekspor Non Migas Indonesia 

Ke Jepang. 

Dari teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, 

maka hipotesis secara keseluruhan yang dapat dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Ho : Nilai Tukar Rupiah, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

secara simultan tidak berpengaruh positif 

signifikanterhadap Ekspor Non Migas. 

Ha : Nilai Tukar Rupiah, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap 

Ekspor Non Migas. 
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