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ABSTRAK 

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk 

suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Di 

banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk 

meningkatkan PDB atau pendapatan nasional. Tentu hal ini berkaitan dengan Ekspor-

Impor. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kontribusi 

Ekspor-Impor negara Indonesia dan Qatar terhadap jumlah pendapatan nasionalnya? 

Lalu, Bagaimana pandangan Ekonomi Islam mengenai hal ini? dan Bagaimana 

ketentuan-ketentuan Ekonomi Islam dalam kegiatan Ekspor-Impor?. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui ketentuan ekspor-impor dalam ekonomi Islam serta 

pandangan ekonomi makro Islam mengenai kontribusi ekspor-impor terhadap 

pendapatan nasional.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi ekspor-impor 

terhadap PDB Indonesia masih terbilang kecil, yakni berkisar hingga minus persen. 

Hal ini mengindikasikan sebagian besar PDB yang diperoleh bukan berasal dari 

ekspor-impor  melainkan dari sektor lainnya. Bahkan ekspor industri lebih besar 

kontribusi nya dari pada pertanian, mengingat Indonesia adalah negara agraris. 

Sedangkan Qatar, kontribusi ekspor-impor terhadap PDB paling rendah 5,87% dan 

tertinggi ialah 47,20%. Ini berarti kontribusi ekspor-impor Qatar terhadap pendapatan 

nasional tersebut jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Sektor ekspor utama suatu 

negara menurut Islam seharusnya berupa komoditi yang dapat diperbaharui, seperti 

komoditi pertanian, bukan komoditi migas dan mineral. Impor suatu negara menurut 

ekonomi Islam harusnya berupa komoditi yang dapat memenuhi maqashid syari’ah.  

Kata Kunci: Ekspor, Impor, Pendapatan Nasional, Ekonomi Islam 
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(QS. An-Nisa [4]: 29) 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

dijelaskan beberapa istilah dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan pahaman 

dalam memahami makna yang terkandung dari skripsi ini, sehingga menyebabkan 

kurang terarahnya penelitian. Adapun judul yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah “KONTRIBUSI EKSPOR-IMPOR TERHADAP PENDAPATAN 

NASIONAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ” (Studi Komparasi 

Indonesia dan Qatar Periode 2012-2016). Adapun uraian pengertian beberapa 

istilah yang terdapat dalam judul ini, yaitu:  

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk 

mendapatkan fakta yang tepat, atau penguraian pokok persoalan atas bagian-

bagian atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian 

yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
1
 

2. Kontribusi adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) 

dan sumbangan.
2
 Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan kontribusi 

adalah sumbangsih atau peranan ekspor impor terhadap suatu pendapatan nasional. 

 

                                                                   
1
Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English, 

1999, hlm.61. 
2
“Kontribusi” (On-Line), tersedia di: Kbbi.web.id diakses pada Selasa, 3 Januari 2018 pukul 

12.00 WIB. 
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3. Ekspor barang adalah seluruh barang yang dibawa ke luar dari wilayah suatu 

negara, baik bersifat komersial maupun nonkomersial (seperti barang hibah, 

sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri yang hasilnya 

dimasukkan kembali ke negara tersebut. Ekspor jasa adalah pengiriman tenaga 

kerja ke luar negeri. Data ekspor barang dan jasa diperoleh dari publikasi statistik 

Kementerian Perdagangan, BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Repblik 

Indonesia dan Ministry of Development Planning and Statistics, Window on 

Economic Statistics of Qatar. Dalam penelitian ini, ekspor dilambangkan dengan 

X.  

4. Impor barang adalah seluruh barang yang masuk ke wilayah suatu negara baik 

bersifat komersial maupun bukan komersial, serta barang yang akan diolah di 

dalam negeri yang hasilnya dikeluarkan lagi dari negara tersebut. Data ekspor 

barang dan jasa diperoleh dari publikasi statistik Kementerian Perdagangan, BPS 

(Badan Pusat Statistik), Kementerian Republik Indonesiadan Ministry of 

Development Planning and Statistics, Window on Economic Statistics of 

Qatar.Dalam penelitian ini, impor dilambangkan dengan M.  

5. Pendapatan Nasional  merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh 

anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga (RTK) dalam suatu 

negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu satu tahun. 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang 

dimaksud dengan judul ini adalah analisis tentang kontribusi ekspor-impor 
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terhadap pendapatan nasional dan bagaimana pandangan islam mengenai ekspor-

impor.FV 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Indonesia, sebagai negara berkembang mempunyai nilai PDB yang semakin 

meningkat dengan nilai ekspor yang kian menurun ini menunjukkan tidak sesuai 

dengan teori yang ada. Yang mana, dengan semakin besar ekspor maka semakin 

besar pula jumlah pendapatannya. Sedangkan Qatar adalah negara 

dengan pendapatan ekonomi tinggi, ditopang oleh cadangan gas alam dan 

minyaknya yang terbesar ketiga sedunia.
 

Negara ini masuk dalam negara 

berpendapatan per kapita tertinggi sedunia. Data ekspor-impor terhadap PDB 

Qatar sesuai dengan teori yang ada. Tetapi tiap tahun nilai total ekspor dan PDB 

Qatar semakin kian menurun. 

2. Alasan Subjektif 

Maju atau berkembangnya suatu negara adalah dengan melihat jumlah pendapatan 

negara tersebut. Salah satunya adalah dengan melihat seberapa besar kontribusi 

ekspor impor dalam negara itu. Sehingga membuat peneliti tertarik dalam 

membahas penelitian ini. Masalah yang di bahas dalam kajian ini sesuai dengan 

jurusan yang penulis tekuni, yakni Ekonomi Islam. 

C. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang paling banyak mendorong umatnya untuk 

menguasai perdagangan. Namun, masalah perdagangan (bisnis) kurang mendapat 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_ekonomi_tinggi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_negara_menurut_cadangan_gas_alam_terbukti&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_per_kapita
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_PDB_(KKB)_per_kapita
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tempat dalam gerakan peradaban Islam. Padahal sektor ini sangat penting untuk 

diaktualisasikan kaum muslimin menuju kejayaan Islam di masa depan. Tema 

perdagangan ini perlu diangkat ke permukaan mengingat kondisi obyektif kaum 

muslimin di berbagai belahan dunia sangat tertinggal di bidang perdagangan. 

Dalam berbagai hadits Nabi Muhammad Saw sering menekankan pentingnya 

perdagangan. Di antaranya hadits riwayat Imam Ahmad di bawah diriwayatkan 

melalui jalur Rifa‟ah bin Rafi‟. Hadits ini dengan tegas menyebutkan bahwa profesi 

terbaik menurut Nabi Muhammad adalah perdagangan. 

عه عباية به رفاعة به رافع به خديج عه جدي رافع به خد يج قال قيم يا رصىل هللا 

اي انكضب اطيب قال عمم انرجم بيدي وكم بيع مبرور
3

                                    
                                     

Artinya: “Dari Wa‟il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa‟ah bin Rafi‟ bin Khadij dari 

kakeknya Rafi‟ bin Khadij dia berkata, Dikatakan, „Wahai Rasulullah, mata 

pencaharian apakah yang paling baik? Beliau bersabda: „Pekerjaan seorang laki-

laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”‟ 

 

Namun sangat disayangkan, kaum muslimin tidak merealisasikan hadits ini 

dalam realitas kehidupan dan membiarkan perdagangan dikuasai orang lain, 

akibatnya ekonomi umat Islam kalah jauh apabila dibandingkan dengan ekonomi 

bangsa-bangsa yang lainnya. Selain hadits Rasulullah diatas, Allah Swt pula 

memerintahkan umatnya untuk berdagang baik nasional maupun internasional, 

berikut Firman Allah SWT yang memerintahkan umatnya untuk berdagang: 

                                                                   
3
Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi, A-Mustadrak „ala Sahihain, Juz II, (Beirut: Maktabah 

al-Matbu‟at Islamiah, T.th.), hal.10. kutipan buku, Isnaini Harahap, Hadis-hadis Ekonomi, (Jakarta: 

Kencana, 2015), hal.53. 
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       (QS. Al-Jumu‟ah [62] : 10)  

Artinya: ”Apabila shalat sudah ditunaikan maka bertebaranlah di muka bumi dan 

carilah karunia Allah serta banyak-banyaklah mengingat Allah agar kalian menjadi 

orang yang beruntung.”
4
 

Apabila ayat ini kita perhatikan secara seksama, ada dua hal penting yang 

harus kita cermati, fantasyiruu fi al-ard (bertebaranlah di muka bumi) dan wabtaghu 

min fadl Allah (carilah rezeki Allah). Makna fantasyiruu adalah perintah Allah agar 

umat Islam segera bertebaran di muka bumi untuk melakukan aktivitas bisnis setelah 

shalat fardlu selesai ditunaikan. Allah SWT tidak membatasi manusia dalam 

berusaha, hanya di kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau Indonesia saja. 

Allah memerintahkan kita untuk go global atau fi al-ard. Ini artinya kita harus 

menembus seluruh penjuru dunia. 

Perdagangan internasional menjadi penghubung antara perekonomian dalam 

negeri dan perekonomian luar negeri. Kegiatan perdagangan internasional itu muncul 

karena pada kenyataannya setiap negara tidak dapat mencukupi kebutuhannya 

sendiri. Kegiatan perdagangan internasional merupakan kegiatan tukar menukar 

barang maupun jasa antara dua negara atau lebih.
5
 Sektor ekonomi merupakan salah 

                                                                   
4
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah,  (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 

hal: 554. 
5
Miranti Sedyaningrum Suhadak  dan Nila Firdausi Nuzula,Pengaruh Jumlah Nilai Ekspor, 

Impor Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Nilai Tukar Dan Daya Beli Masyarakat Di Indonesia 
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satu sektor yang paling penting untuk mengukur kesejahteraan suatu negara. Suatu 

negara dapat dikatakan sejahtera bila dilihat melalui 

angka  pertumbuhan  ekonomi  negara  tersebut.   

Perdagangan internasional tentu berkaitan dengan aktivitas ekspor-impor. Di 

banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk 

meningkatkan PDB. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, 

kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.
6
 

Di negara maju, nilai ekspor menjadi pendongkrak PDB, namun di negara 

berkembang impor yang lebih besar justru membuat PDB menurun. Hal ini terjadi 

karena perekonomian negara-negara berkembang lebih banyak berorientasi ke ekspor 

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

mentah) yang nilainya terbilang kecil. Kemudian negara tersebut mengimpor barang-

barang jadi (sekunder dan tersier) yang nilainya jauh lebih besar dari nilai barang 

yang diekspor.  

Ekspor merupakan salah satu variabel injeksi dalam perekonomian suatu 

negara, artinya jika ekspor suatu negara meningkat maka perekonomian negara 

tersebut akan lebih meningkat lagi, karena adanya proses multipler dalam 

perekonomian tersebut. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan 

                                                                                                                                                                                             
Studi Pada Bank Indonesia Periode Tahun 2006:IV-2015:III,Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 34 

No. 1 Mei 2016| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id 
6
“Perdagangan Internasional” (On-Line) tersedia di: http://id.wikipedia.org/wiki/ 

Perdagangan_ internasional, Diakses pada Selasa, 3 Januari 2018 pukul 13.34 WIB. 

http://id.wikipedia.org/wiki/
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menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan 

diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan.
7
 

Tujuan mempelajari Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan 

ekonomi  khususnya di negara Indonesia adalah untuk mengetahui seberapa besar dan 

sejauh mana  pertumbuhan ekonomi negara kita dan bagaimana cara supaya Ekonomi 

Indonesia juga dapat meningkat seperti halnya dengan negara-negara maju. 

Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi suatu negara maka akan melahirkan 

kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tentunya kita mengharapkan yang 

demikian sehingga Indonesia dapat disejajarkan dengan Negara maju seperti Qatar, 

Amerika, Jepang dan lainnya. 

Qatar (dalam bahasa Arab: قطر دونة , Daulah Qatar) adalah sebuah 

negara emirat di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah 

Arab di Asia Barat. Satu-satunya batas darat mereka adalah Arab Saudi di selatan dan 

sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Teluk ini juga yang memisahkan Qatar dari 

negara pulau Bahrain. Qatar adalah negara dengan pendapatan ekonomi tinggi, 

ditopang oleh cadangan gas alam dan minyaknya yang terbesar ketiga sedunia.
 

Negara ini masuk dalam negara berpendapatan per kapita tertinggi sedunia. Qatar 

digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia sangat 

tinggi dan paling baik diantara negara Arab lainnya.
8
 Berikut tabel PDB Qatar 

                                                                   
7
 Nursiah Chalid, Peranan Ekspor Dalam Perekonomian Indonesia, Jurnal, Jurusan Ilmu 

Ekonomi Universitas Riau, di akses pada12 Maret 2018 pukul 21.05 WIB. 
8
“Perekonomian Qatara” (On-Line), tersedia di:  https://id.wikipedia.org/wiki/Qatar#cite_ 

note-12, di akses 15 Maret 2018 pukul 21.46 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Emirat
https://id.wikipedia.org/wiki/Timur_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Jazirah_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Jazirah_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Persia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahrain
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_ekonomi_tinggi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_negara_menurut_cadangan_gas_alam_terbukti&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_per_kapita
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_PDB_(KKB)_per_kapita
https://id.wikipedia.org/wiki/Qatar#cite_ note-12
https://id.wikipedia.org/wiki/Qatar#cite_ note-12
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Tabel 1.1 

PDB dan Ekspor-Impor Qatar Tahun 2012-2016 

(dalam Juta US$) 

Tahun PDB/GDP Ekspor 

2012 186.833,15 142.875,82 

2013 198.727,35 144.510,15 

2014 206.224,32 140.228,57 

2015 164.641,16 92.291,03 

2016 152.451,62 72.397,11 

Sumber: Ministry of Development Planning and Statistics, Window on Economic Statistics of Qatar. 

Dari tabel PDB Qatar di atas menunjukkan nilai PDB yang fluktuatif, dan 

menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai ekspor maka semakin tinggi pula nilai PDB 

nya. Dengan adanya aktivitas ekspor, pemerintah memperoleh pendapatan berupa 

devisa. Semakin banyak aktivitas ekspor, maka semakin besar devisa yang diperoleh 

negara.
9
 Berbeda terbalik dengan Indonesia, bahwa tingginya nilai ekspor tidak 

selamanya meningkatkan PDB. Ini sesuai pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.2 

PDB Atas Harga Konstan Indonesia Tahun 2012-2016 

(dalam Juta US$) 

Tahun 
PDB atas 

Harga konstan Ekspor 

2012 548.774,76 190.020,30 

2013 579.126,90 182.551,80 

2014 608.206,72 175.980,00 

2015 637.697,56 150.366,30 

2016 669.681,65 145.186,30 
               Sumber: Badan Pusat Statistik dan Menteri Perdagangan RI 

                                                                   
9
 Mahyus Ekananda, Ekonomi Internasional, (Jakarta ; Pustaka Pelajar Grup,2015),hal.9. 
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Data Produk Domestik Produk  (PDB) tahun 2012-2016 berdasarkan harga 

konstan tahun 2010, PDB Indonesia menunjukkan angka yang progresif dari tahun ke 

tahun, tetapi data ekspor di atas menunjukkan semakin menurun dari tahun ke tahun. 

Terlihat pada tahun 2012 Indonesia berhasil memberikan jumlah ekspor terbesar 

daripada tahun selanjutnya yakni sebesar 2.612.031,10 Miliar Rupiah  tetapi, justru 

nilai PDB terendah adalah pada tahun 2012 yakni sebesar 7.727.083,40 Miliar 

Rupiah. Atas pemaparan masalah diatas selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “KONTRIBUSI EKSPOR-IMPOR 

TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM (Studi Komparasi Indonesia dan Qatar Periode 2012-2016)”. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan perumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbandingan kontribusi ekspor-impor terhadap pendapatan nasional 

Indonesia dan Qatar periode 2012-2016? 

2. Bagaimana perbandingan kontribusi ekspor-impor terhadap pendapatan nasional 

Indonesia dan Qatar dalam perspektif Ekonomi Islam periode 2012-2016? 

E. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, yaitu: 

1. Untuk menjelaskan dan membandingkan kontribusi ekspor-impor terhadap 

pendapatan nasional Indonesia dan Qatar. 
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2. Untuk menjelaskan dan membandingkan kontribusi ekspor-impor terhadap 

pendapatan nasional Indonesia dan Qatar dalam perspektif Ekonomi Islam. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi peneliti, sebagai media untuk memahami dan menambah pengetahuan 

tentang kontribusi ekspor-impor terhadap pendapatan nasional dalam perspektif 

ekonomi Islam. 

2. Bagi ilmu pengetahuan/akademis, menambah khazanah intelektual serta 

memperkaya konsep dan teori yang mendukung terutama tentang ekspor-impor 

dan pendapatan nasional. 

3. Menjadi masukan dan saran bagi para praktisi, akademisi dalam penelitian 

selanjutnya sehingga bisa menjadi perbandingan bagi penelitian yang lain. 

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Untuk mendukung materi dalam penelitian ini, berikut akan dikemukakan 

penelitian terdahulu yakni: 

1. Rusydi AM pada tahun 2001 melakukan penelitian dengan judul Perdagangan 

dalam Perspektif Al-Qur„an (Pendekatan Tafsir Tematik). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa al-Qur„an telah meletakkan dasar-dasar etika perdagangan, 

yaitu niat ikhlas, saling ridho (suka sama suka), bersikap benar dan jujur, adil, 

serta memperdagangkan komoditas yang bermanfaat, halal, dan baik. Penelitian ini 

hanya membahas mengenai perdagangan dalam perspektif Al-Quran saja, tidak 
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membahas secara rinci mengenai ekspor-impor (perdagangan luar negeri) serta 

kontribusinya terhadap pendapatan nasional.
10

 

2. Irham Lihan dan Yogi pada tahun 2003 pernah melakukan penelitian yang 

berjudul Analisis Perkembangan Ekspor dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa peranan sektor ekspor di 

Indonesia tidak berpengaruh nyata terhadap perkembangan PDRB (Produk 

Domestik Regional Bruto) di Indonesia. Penelitian ini sama sekali tidak 

menyinggung masalah ekonomi makro Islam.
11

 

3. Hidayat Amir melakukan penelitian pada tahun 2004 dengan judul Pengaruh 

Ekspor Pertanian dan Non-Pertanian terhadap Pendapatan Nasional: Studi Kasus 

Indonesia Tahun 1981-2003. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekspor 

pertanian dan ekspor non-pertanian sama-sama memiliki pengaruh positif terhadap 

pendapatan nasional, dan ekspor pertanian memiliki dampak yang lebih besar. 

Dari sisi perubahannya, pertumbuhan ekspor non-pertanian memberikan dampak 

yang lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi apabila dibandingkan dengan 

pertumbuhan ekspor pertanian. Penelitian ini membagi kategori ekspor menjadi 

                                                                   
10

Rusydi AM,Perdagangan dalam Perspektif Al-Qur„an (Pendekatan Tafsir Tematik), 

Disertasi S3 Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001.   
11

Irham Lihan dan Yogi, Analisis Perkembangan Ekspor dan Pengaruhnya terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis No. 1, Jilid 8, Tahun 

2003, artikel diakses pada 7 Januari 2018 pukul 14.00 WIB. 
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ekspor pertanian dan non-pertanian serta tidak membahas tentang ekonomi makro 

Islam.
12

 

4. Farah Kamalia Rusmahafi juga pernah melakukan penelitian yang berjudul 

Kontribusi Ekspor-Impor Terhadap Pendapatan Negara Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Empiris Indonesia Dan Arab Saudi) pada tahun 2001 hingga 

2009.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Arab Saudi telah 

mengaplikasikan ekspor-impor sebagai kontributor yang cukup besar bagi 

pembentukan pendapatan negara, namun di Indonesia praktik perdagangan 

(ekspor-impor) belum berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Dalam 

penelitian ini, peneliti tidak menyinggung tentang Qatar.
13

 

5. Mikhral Rinaldi, Abd. Jamal, Chenny Seftarita pada tahun 2017 melakukan 

penelitian yang berjudul  “Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional Dan 

Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Transaksi berjalan dan kurs 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, 

sedangkan investasi tidak berpengaruh apa pun terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel 

                                                                   
12

Hidayat Amir, Pengaruh Ekspor Pertanian dan Non-Pertanian terhadap Pendapatan 

Nasional: Studi Kasus Indonesia Tahun 1981-2003, diterbitkan dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan 

Keuangan, Departemen Keuangan, Edisi Desember 2004, artikel diakses pada 07 Januari 2018.  
13

Farah Kamalia Rusmahafi, Kontribusi Ekspor-Impor terhadap Pendapatan Negara dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (studi empiris Indonesia dan Arab Saudi) pada tahun 2001-2009, skripsi 

UIN Syarif Hidayatullah diakses pada 17 Desember 2017 pukul 14.54 WIB. 
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transaksi berjalan, kurs, investasi dan tenaga kerja sebesar 92,9 persen, sedangkan 

sisanya 7,1 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.
14

 

Penelitian ini hanya membahas mengenai tenaga kerja, transaksi berjalan dan kurs 

terhadap pertumbuhan negara, tidak membahas secara rinci mengenai ekspor-

impor (perdagangan luar negeri) serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional. 

H. Kerangka Pikir 

 Untuk mendukung materi dalam penelitian ini, berikut akan dikemukakan 

kerangka berfikir yakni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Peneliti 

              Sumber: data diolah tahun 2018  

                                                                   
14

 Mikhral Rinaldi, Abd. Jamal, Chenny Seftarita “Analisis Pengaruh Perdagangan 

Internasional Dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”.  

Kontribusi Ekspor-Impor Terhadap 

Pertumbuhan Perekonomian Indonesia 

Produk Domestik Bruto 

Ekonomi Makro Ekonomi Islam 

Hasil Analisis 

Produk Nasional Bruto 

Al-Quran dan AS-Sunnah 
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Dalam kerangka pikir diatas menunjukkan bahwa alur atau skema dalam menyusun 

skripsi ini adalah dimulai dengan adanya Islam yang menyeru umatnya untuk 

melakukan perdagangan, ini sesuai dengan Al-Quran dan AS-Sunnah yang telah ada. 

Lalu dari ayat dan hadits Rasulullah, peneliti menghubungkan dengan kegiatan 

Ekspor-Impor karena kegiatan tersebut termaksud dalam perdagangan. Dan 

mengkaitkan dengan pendapatan nasional atau produk domestik produk untuk 

mengetahui seberapa besar kontribusi Ekspor-Impor Indonesia terhadap pendapatan 

nasional dan hal ini tentu dikaitkan dengan teori-teori dan ayat hadits yang berkenaan. 

I. Metode Penelitian 

Metode merupakan aspek yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, 

untuk itu dalam bagian ini penulis akan menjelaskan metode yang digunakan. 

1. Jenis dan sifat penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yang 

fokus kajiannya pada penelitian kepustakaan tetapi dalam memperoleh data 

penelitian ini ditunjang dengan menggunakan penelitian lapangan. Secara 

lengkap dapat dijelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini 

adalah :  

1) Library Research : Yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan 

cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bacaan yang 

sesuai dengan pokok bahasan, kemudian di saring ke dalam kerangka 

pemikiran teoritis. seperti: buku tentang perdagangan internasional, ekspor 
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impor, pendapatan nasional, ekonomi islam, Al-Quran dan Hadits serta 

literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang 

akan di kaji dalam penelitian ini.  

2) Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Pengumpulan data mengenai obyek penelitian, yang dilakukan secara tidak 

langsung tetapi memalui data yang diperoleh dari  Badan Pusat Statistik, 

Kementerian Perdagangan RI dan Ministry of Development Planning and 

Statistics, Window on Economic Statistics of Qatar serta artikel atau karya 

ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini.   

b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu : penelitian yang dilakukan hanya semata-

mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk 

mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Berdasarkan 

pengertian diatas, maka pengertian deskriptif yang penulis lakukan adalah suatu 

penelitian yang menggambarkan bagaimana kontribusi ekspor-impor tehadap 

pendapatan nasional Indonesia dan Qatar.  

2. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 
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yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
15

 Data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah data sekunder yang umumnya berupa bukti, catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.
16

 Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data yaitu dengan metode penelitian studi kepustakaan (library 

research) dilakukan dengan menelusuri teori-teori yang mendukung judul 

penelitian ini.  

3. Sumber Data  

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis data sekunder.  Data Sekunder 

yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh instansi di 

luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah 

data asli. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari literatur-literatur dan berbagai macam sumber lainnya seperti: 

Jurnal, Artikel Ilmiah, Skripsi, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan 

RI dan Ministry of Development Planning and Statistics, Window on Economic 

Statistics of Qatar. 

 

 

 

                                                                   
15

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta,2015 ) 

.hal.224. 
16

Indriantono dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan 

Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 2002), hal.147. 
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4. Metode Analisis Data  

Penelitian ini bersifat Kualitatif sehingga data-data akan digambarkan dengan 

kata-kata tertulis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, dalam proses analisis 

data, ada beberapa langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu :  

a. Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 

yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan.
17

 Data yang diperoleh merupakan data terkait 

ekspor-impor dan pendapatan nasional, kemudian disederhankan dan disajikan 

dengan memilih data yang relevan, kemudian menitik beratkan pada data yang 

paling relevan, selanjutnya mengarahkan data pada pemecahan masalah dan 

memilih data yang dapat menjawab permasalahan penelitian . 

b. Penyajian Data  

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, 

grafik, dan sejenisnya. melalui penyajian data tersebut, maka dapat 

terorganisasikan, tersususun dalam pola  hubungan, sehingga akan semakin 

mudah dipahami. Selain itu juga, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
18

 

                                                                   
17

 Sugiono, Op, Cit., hal.247. 
18

 Ibid.,  hal.249. 
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c. Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi  

Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang kredibel, karena seperti telah dikemukkan bahwa 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di lapangan.
19
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Ekonomi Islam Tentang  Perdagangan Internasional  

1. Pemikiran Abu „Ubaid Al Qasim 

Jauh sebelum teori perdagangan internasional ditemukan di Barat. Islam 

telah menerapkan konsep-konsep perdagangan internasional. Adalah ulama besar 

yang bernama Abu Ubaid bin Salam bin Miskin bin Zaid al-Azdi telah menyoroti 

praktik perdagangan internasional ini, khususnya ekspor dan impor. Lahir tahun 

774 M dan wafat 838 M, Abu Ubaid merupakan orang pertama yang memotret 

kegiatan perekonomian di zaman Rasulullah SAW, khulafaur Rasyidin, para 

sahabat dan tabiin-tabiin. 

Pemikir Abu Ubaid tentang ini dapat dilihat dalam kitab nya, Al Amwaal 

yang ditulisnya hampir 1000 tahun sebelum Adam Smith (1723-1790) menelurkan 

teori keunggulan absolutnya. Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor-impor ini dapat 

dibagi dalam tiga bagian, yaitu tidak adanya no tarif dalam perdagangan 

internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu 

untuk dikenakan cukai.
20

 

a. Tidak Adanya Nol Tarif 

Pengumpulan cukai merupakan kebiasaan pada zaman jahiliah dan telah 

dilakukan oleh para bangsa Arab dan non Arab tanpa pengecualian. Sebab, 
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kebiasaan mereka adalah memungut cukai barang dagangan impor atas harta 

mereka, apabila masuk ke dalam negeri mereka. Dari Abdurahman bin Maqil, 

ia berkata, “Saya pernah bertanya kepada Ziyad bin Hudair, siapakah yang telah 

kalian pungut cukai barang impornya? Ia berkata, “kami tidak pernah 

mengenakan cukai atas Muslim dan Muahid. Saya bertanya, lantas siapakah 

orang yang telah kau kenakan cukai atasnya? Ia berkata “Kami mengenakan 

cukai atas para pedagang kafir harbi, sebagaimana mereka telah memungut 

barang impor kami apabila kami masuk dan mendatangi negeri mereka”.  

Dari uraian di atas, Abu Ubaid mengambil kesimpulan bahwa cukai 

merupakan adat kebiasaan yang senantiasa diberlakukan pada zaman jahiliyah. 

Kemudian Allah Swt membatalkan sistem cukai tersebut dengan pengutusan 

Rasulullah dan agama Islam. Lalu, datanglah kewajiban membayar zakat 

sebanyak seperempat dari usyr (2.5%). Dari Ziyad bin Hudair, ia berkata, “ 

Saya telah dilantik Umar menjadi petugas bea cukai. Lalu dia memerintahkanku 

supaya mengambil cukai barang impor dari para pedagang kafir harbi sebanyak 

usyr (10%), barang impor pedagang ahli dzimmah sebanyak setengah dari usyr 

(5%), dan barang impor pedagang kaum muslimin seperempat dari usyr (2.5%). 

Yang menarik, cukai merupakan salah satu bentuk merugikan orang lain, 

yang sekarang ini didengungkan oleh penganut perdagangan internasional 

(international trade), bahwa tidak boleh ada tarif barrier pada suatu negara. 

Barang dagangan harus internasional masuk dan keluar dari suatu negara. 

Dengan kata lain, bea masuknya nol persen. Tetapi, dalam konsep Islam, tidak 



21 
 

 
 

ada sama sekali yang internasional, meskipun barang impor itu adalah barang 

kaum muslimin. untuk barang impor kaum muslimin dikenakan zakat yang 

sebesarnya 2.5%. sedangkan non muslim, dikenakan cukai 5% untuk ahli 

zdimmah (kafir yang sudah melakukan perdamaian dengan Islam) dan 10% 

untuk kafir harbi (Yahudi dan nasrani). Jadi, tidak ada praktiknya sejak dari 

dahulu, bahwa barang suatu negara internasional masuk ke negara lain begitu 

saja.   

b. Cukai Bahan Makanan Pokok 

Untuk minyak dan gandum yang meru-pakan bahan makanan pokok, cukai 

yang dikenakan bukan 10% tetapi 5% dengan tujuan agar barang impor berupa 

makanan pokok banyak berdatangan ke Madinah sebagai pusat pemerintahan 

saat itu. Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, ia berkata, “Umar 

telah memungut cukai dari kalangan pedagang luar; masing-masing dari 

minyak dan gandum dikenakan bayaran cukai sebanyak setengah dari „usyur 

(5%). Hal ini bertujuan supaya barang impor terus berdatangan ke negeri 

madinah. Dan dia telah memungut cukai dari barang impor al-Qithniyyah 

sebanyak „usyur (10%)”. 

c. Ada Batas Tertentu untuk Cukai 

Yang menarik, tidak semua barang dagangan dipungut cukainya. Ada 

batas-batas tertentu dimana kalau kurang dari batas tersebut, maka cukai tidak 

akan dipungut. Dari Ruzaiq bin Hayyan ad-Damisyqi (dia adalah petugas cukai 

di perbatasan Mesir pada saat itu) bahwa Umar bin Abdul Aziz telah menulis 
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surat kepadanya, yang isinya adalah, “Barang siapa yang melewatimu dari 

kalangan ahli zdimmah, maka pungutlah barang dagangan impor mereka. Yaitu, 

pada setiap dua puluh dinar mesti dikenakan cukai sebanyak satu dinar. Apabila 

kadarnya kurang dari jumlah tersebut, maka hitunglah dengan kadar 

kekurangannya, sehingga ia mencapai sepuluh dinar. Apabila barang 

dagangannya kurang dari sepertiga dinar, maka janganlah engkau memungut 

apapun darinya. Kemudian buatkanlah surat pembayaran cukai kepada mereka 

bahwa pengumpulan cukai akan tetap diberlakukan sehingga sampai satu 

tahun”. 

Jumlah sepuluh dinar adalah sama dengan jumlah seratus dirham di dalam 

ketentuan pembayaran zakat. Seorang ulama Iraq, Sufyan telah menggugurkan 

kewajiban membayar cukai apabila barang impor ahli dzimmah tidak mencapai 

seratus dirham. Menurut Abu Ubaid, seratus dirham inilah ketentuan kadar 

terendah pengumpulan cukai atas harta impor ahli dzimmah dan kafir harbi.
21

 

2. Definisi Perdagangan Internasional 

Perdagangan internasional adalah aktivitas jual-beli yang berlangsung tiap 

bangsa dan umat. Dalam kondisi ini, negara akan mengarahkan dan campur tangan 

langsung terhadap perdagangan tersebut. Tujuannya ialah agar mencegah 
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dikeluarkannya beberapa komoditi dan membolehkan beberapa komoditi lain, 

serta campur tangan terhadap para pelaku bisnis mu‟ahid dan kafir harbi..
22

 

Negara secara mutlak akan campur tangan dalam perdagangan dan para 

pelaku bisnis warga negara asing. Adapun terhadap rakyatnya sendiri maka dalam 

perdagangan internasional tersebut negara cukup memberikan pengarahan 

terhadap mereka. Karena, mereka termasuk bagian kategori hubungan di dalam  

negeri. Karena itu, untuk keperluan perdagangan dengan negara asing tersebut, 

negara akan membuat pos-pos di tiap-tiap perbatasan negara. Pos-pos inilah yang 

oleh fukaha disebut tempat-tempat pengintai (masalih). 

Hukum syariah adalah seruan Asy-Syari (Allah SWT) yang berkaitan 

dengan perbuatan manusia. Karena itu, hukum-hukum syariah yang berkaitan 

dengan perdagangan luar negeri hanya berlaku untuk orangnya. Atas dasar ini, 

hukum-hukum perdagangan luar negeri tidak ada hubungannya dengan komoditi 

dan dari mana asal komoditi tersebut, namun hanya menyangkut pelaku bisnisnya. 

Karena itu, para pelaku bisnis yang keluar masuk wilayah-wilayah Negara Islam, 

antara lain ada tiga kelompok: (1) warga Negara Islam, baik Muslim maupun 

ahludz- dzimmah; (2) orang-orang kafir mu‟ahid; (3) orang-orang kafir harbi. 

Menurut pandangan Islam, status pedagang internasional mengikuti 

kebijakan politik luar negeri Islam. Dalam politik luar negeri Islam, negara-negara 

di luar Darul Islam dipandang sebagai darul harbi. Darul harbi dibagi dua, 
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yaitu darul harbi fi„lan, yaitu negara yang secara de facto sedang memerangi 

Islam, dan darul harbi hukman, yaitu negara yang secara de facto tidak sedang 

berperang dengan Islam. Berlandaskan pada pandangan politik luar negeri itulah, 

maka status pedagang dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni:  

a. Pedagang yang berstatus sebagai warga negara. Warga negara Islam, yaitu 

Muslim maupun non-Muslim (kafir dzimmi), mempunyai hak untuk melakukan 

aktivitas perdagangan di luar negeri, sebagaimana kebolehan untuk melakukan 

aktivitas perdagangan di dalam negeri. Mereka bebas melakukan ekspor-impor 

komoditi apapun tanpa harus ada izin negara, juga tanpa ada batasan kuota, 

selama komoditi tersebut tidak membawa dharar. 

b. Pedagang dari negara harbi hukman. Pedagang dari negara harbi hukman, baik 

yang Muslim maupun yang non-Muslim, memerlukan izin khusus dari negara 

jika mereka akan memasukkan komoditinya. Izin bisa untuk pedagang dan 

komoditinya, dapat juga hanya untuk komoditinya saja. Jika pedagang dari 

negara harbi hukman tersebut sudah berada di dalam negara, maka dia berhak 

untuk berdagang di dalam negeri maupun membawa keluar komoditi apa saja 

selama komoditi tersebut tidak membawa dharar. 

c. Pedagang dari negara harbi hukman yang terikat dengan perjanjian. Pedagang 

kafir mu„ahid, yaitu pedagang yang berasal dari negara harbi hukman yang 

terikat perjanjian dengan Negara Islam, diperlakukan sesuai dengan isi 

perjanjian yang diadakan dengan negara tersebut, baik berupa komoditi yang 
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mereka impor dari Negara Islam maupun komoditi yang mereka ekspor ke 

Negara Islam. 

d. Pedagang dari negara harbi fi„lan. Pedagang dari negara harbi fi„lan, baik 

Muslim maupun non-Muslim, diharamkan secara mutlak melakukan ekspor 

maupun impor. Perlakuan terhadap negara yang secara real memerangi Islam 

adalah embargo secara penuh, baik untuk kepentingan ekspor maupun impor. 

Pelanggaran terhadap embargo ini dianggap sebagai perbuatan dosa. 

3. Definisi dan Ketentuan Ekspor-Impor 

Di dalam perdagangan internasional tentu berkaitan dengan ekspor-impor, 

untuk melaksanakan kegiatan ekspor-impor maka penting hal nya kegiatan 

tersebut di catat untuk meminimalisir resiko. Kegiatan ini di catat dalam Neraca 

perdagangan. Neraca perdagangan ialah suatu catatan atau ikhtisar yang memuat 

atau mencatat semua transaksi ekspor dan transaksi impor barang suatu negara. 

Neraca perdagangan dikatakan defisit bila nilai ekspor yang lebih kecil dari 

impornya dan dikatakan surplus bila ekspor barang lebih besar dari impornya. Dan 

dikatakan neraca perdagangan yang berimbang jika nilai ekspor suatu negara sama 

dengan nilai impor yang dilakukan negara tersebut.
23

  

Orang-orang yang menjadi warga Negara Islam tidak boleh membawa 

komoditi atau barang industri seperti persenjataan, ke darul kufur, sehingga bisa 

membantu warga negara setempat dalam memerangi kaum Muslim. Namun, jika 
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barang-barang tersebut dikeluarkan bukan untuk membantu mereka dalam 

melawan kaum Muslim, maka dalam kondisi semacam ini hukumnya mubah. 

Karena itu, jika jenis komoditi yang dikirim kepada mereka selain barang-barang 

strategis, semisal makanan, pakaian, perkakas dan sebagainya. Hanya saja, barang-

barang yang dibutuhkan oleh rakyat, yang jumlahnya terbatas, tetap tidak 

diperbolehkan.  Adapun  yang berkaitan dengan perdagangan yang berkaitan 

dengan mengimpor komoditi ke negara Islam maka firman Allah SWT yang 

menyatakan (yang artinya), “Allah menghalalkan jual-beli (QS al-Baqarah [2]: 

275),” bersifat umum, meliputi perdagangan dalam dan luar negeri. Tidak ada nash 

pun yang menyatakan larangan kepada seorang Muslim atau ahludz 

dzimmah  untuk mengimpor komoditi ke dalam negeri.
24

 

4. Definisi dan Sumber Pendapatan Negara Islam 

Pada masa-masa pemerintahan Islam di Madinah (623 M) atau tahun 1 

Hijriah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Pada dasarnya, 

praktik ekonomi Islam sudah mulai dilakukan semenjak masa kenabian Rasulullah 

Muhammad SAW. Negara Islam yang pertama didirikan di dunia adalah negara 

yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah. Negara ini dibangun berdasarkan 

semangat Islam yang tercermin dari Alquran dan kepemimpinan Rasulullah SAW. 

Rasulullah SAW adalah pemimpin negara pertama yang memperkenalkan konsep 

baru di bidang keuangan negara di abad ke-7 yakni semua hasil penghimpunan 
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kekayaan negara wajib dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan 

sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pusat pengumpulan dana itu disebut 

dengan bait al-mal yang pada masa Nabi Muhammad SAW terletak di Masjid 

Nabawi. Penerimaan negara yang sedikit ini kemudian disimpan di lembaga dalam 

jangka waktu yang cepat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat.
25

  

Rasulullah SAW tidak mendapat gaji sedikitpun dari negara atau 

masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Pada fase 

awal ini, hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapat upah. Situasi 

mulai berubah, setelah turunnya surat Al-Anfal (Rampasan Perang). Pada waktu 

perang badar di tahun 2 hijriah, sejak itu negara mulai mempunyai pendapatan dari 

hasil rampasan perang (ghanimah) yang disebut dengan khumz (seperlima), 

berupa kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dalam 

peperangan. 

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, sumber pemasukan negara 

berasal dari:
26

 

a. Ghanimah  

Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh umat Islam dari 

kemenangan perang melawan kafir.
27

 Al-Quran telah mengatur pembagian 
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ghanimah secara jelas. Firman Allah Swt dalam surat Al-Anfal [8]: 41 yang 

berbunyi: 

                      

                         

                            

Artinya: “dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai 

rampasan perang (ghanimah), maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat 

Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. (demikian) jika kamu beriman 

kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami 

(Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah 

Mahakuasa atas segala sesuatu.”
 28
 

 

b. Zakat  

Zakat secara harfiah adalah tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. 

Adapun menurut pngertian syara‟, zakat berarti mengeluarkan kadar tertentu 

dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada 

golongan tertentu.
29

 

c. Fay„  

Fay„ secara harfiah berarti pengembalian suatu benda, sedangkan secara 

terminologi fay‟ dimaknai sebagai gambaran semua harta benda yang diperoleh 

dari musuh tanpa menjalani peperangan yang nyata. Fay‟ merupakan sumber 

penerimaan bagi negara Islam dan sumber pembiayaan negara. 
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d. Jizyah 

Jizyah berasal dari kata jaza‟ yang berarti kompensasi. Sebagai biaya 

perlindungan yang diberikan oleh penduduk non muslim kepada negara Islam 

atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama 

mereka. Seperti telah di sebutkan dalam firman Allah Swt yang berbunyi: 

                      

                   

               (QS. At-Taubah [9]: 29) 

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang 

diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang 

benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada 

mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam 
Keadaan tunduk”.

 30
 

 

e. Kharaj  

Kharaj atau pajak tanah dipungut dari non-muslim ketika khaibar ditaklukkan. 

Kharaj dibayar oleh orang-orang non-muslim seperti halnya dengan kaum 

muslimin membayar  usyhr dari hasil pertanian. Pajak ini ditentukan 

berdasarkan tingkat produktivitas tanah, menyangkut karakteristik atau atau 

tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi. 
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f. „Usyr (Bea Cukai) 

Sumber penerimaan lainnya dalam kajian kebijakan fiskal ekonomi Islam 

adalah „usyr. Di kalangan ulama fikih, „usyr (10 persen) memiliki dua makna, 

yaitu 10% dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan dan 10% diambil 

dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa 

barang dagangan. „usyr yang jenis pertama masuk dalam kategori zakat yang 

wajib dibayar oleh orang Muslim dan didistribusikan sebagai zakat, sedangkan 

„usyr yang dipungut terhadap pedagang penduduk kafir harbi atas barang 

dagangan mereka yang melewati perbatasan negara pada saat ini dapat 

disamakan dengan bea cukai. Tindakan ini dilakukan sebagai perlakuan setara 

karena negara mereka telah melakukan pungutan (cukai) atas pedagang Muslim 

yang melewati perbatasan negara mereka. „Usyr juga dipungut terhadap 

pedagang kafir zimi yang melewati perbatasan, disebabkan adanya perjanjian 

damai antara kaum Muslimin dengan mereka yang salah satu poinnya 

menyebutkan tentang „usyr ini, tetapi jika „usyr tidak disebutkan dalam 

perjanjian damai, maka tidak boleh mengambil „usyr dari pedagang kafir zimi. 

Jadi, „usyr dipungut karena adanya sebab-sebab. Adapun jika tidak ada sebab-

sebab seperti diatas, maka pungutan terhadap perdagangan lintas negara (cukai) 

tidak boleh dilakukan. 

Pengenaan bea cukai ini telah lama dipraktikan sejak adanya perdagangan 

antar wilayah internasional. Pada zaman pra-Islam di Arab dan negara 

tetangganya Byzantium dan Sasanid, kendaraan-kendaraan pedagang digunakan 
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untuk menjual komoditas dari satu tempat ke tempat lain. Sudah menjadi 

kebiasaan, kepala pasar mengenakan tarif cukai sebesar 10% dari barang-

barang yang dibawa untuk dijual oleh para pedagang asing di wilayah tersebut. 

g. Wakaf 

Secara harfiah wakaf berarti berhenti, menahan, atau diam. Secara terminologi 

wakaf ialah menyerahkan suatu hak milik yang sifatnya tahan lama untuk 

diberikan kepada seseorang atau nazir (penjaga wakaf), baik perorangan 

maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya akan digunakan sesuai 

dengan syariat Islam.  

h. Uang tebusan 

Uang tebusan untuk para tawanan perang (hanya pada kasus perang Badr). 

Jumlah yang diterima merupakan sumber pendapatan negara sejak Rasulullah 

masih hidup. Demikian terus berlanjut ke masa kekhalifahan Islam. 

i. Khums  

Khums yaitu pajak proporsional sebesar 20%.  

j. Amwal Fadhilah  

Yaitu pendapatan yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang 

meninggal tanpa ahli waris.                    

k. Sedekah 

Sedekah berasal dari kata (shadaqa), yang berarti benar. Ia adalah pembenaran 

(pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada Allah SWT. dan Rasul-
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Nya,yang diwujudkan dalam pengorbanan materi. Sedekah telah dituliskan 

dalam firman Allah Swt yang berbunyi: 

                         

                       

             (QS. Al-Baqarah [1]: 267) 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-

buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.
 31
 

 

l. Pajak (dharibah)  

Jika negara mengalami suatu kondisi sehingga baitul mal tidak mampu 

membiayai kewajiban-kewajibannya, maka kewajiban ini beralih kepada kaum 

Muslimin. dengan kondisi seperti ini, negara berhak memungut pajak 

(dharibah/taxes) terhadap kaum Muslimin. Dalam Al-Qur‟an disebutkan:  

               (QS. Azd-Dzariyaat [51]: (19) 

Artinya: ”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”
 32
 

Pajak ini hanya dikenakan terhadap kaum Muslimin, dan tidak boleh terhadap 

kaum non-Muslim. Pengenaan pajak dilakukan dari sisa nafkah (setelah 
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dikurangi kebutuhan hidup), dan harta orang-orang kaya yaitu dari sisa 

pemenuhan kebutuhan primer dan sekundernya yang makruf. Jumlah pajak 

yang dipungut secara makro harus ekuivalen dengan jumlah kebutuhan baitul 

mal yang digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban baitul mal, 

sehingga pajak tidak boleh dipungut melebihi kebutuhan sebagaimana 

mestinya. Kemudian jika kebutuhan baitul mal terpenuhi dan baitul mal sudah 

mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dari sumber-sumber penerimaan 

rutin, maka pungutan pajak harus dihentikan.
33

 

B. Tinjauan Umum Ekonomi Konvensional Tentang Perdagangan Internasional 

1. Pemikiran Adam Smith 

Adam Smith merupakan salah satu tokoh sistem ekonomi Kapitalisme. Sistem ini 

telah ada pada abad ke-18 di Eropa Barat dan pada abad ke-19 mulai terkenal. 

Karyanya yang terkenal adalah buku An Inquiry into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations disingkat (The Wealth of Nations) adalah buku pertama yang 

menggambarkan sejarah perkembangan industri dan Perdagangan di Eropa serta 

dasar-dasar perkembangan Perdagangan Bebas dan kapitalisme.
34

  

a. Invisible Hand 

Adam Smith berpendapat bahwa dalam urusan ekonomi tidak dikehendaki 

adanya campur tangan sekecil apapun dari pemerintah dan menyerahkan 
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sepenuhnya keputusan keputusan ekonomi pada mekanisme pasar. Dasar 

pemikiran bahwa campur tangan negara tidak di perlukan (non interference in 

the economy) karena adanya keyakinan bekerjanya tangan yang tidak kelihatan 

(invisible hand) yang memungkinkan berlangsungnya mekanisme pasar secara 

otomatis. Pasar seharusnya dibiarkan bebas tanpa intervensi dari negara. 

Apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan dari pasar bebas, secara otomatis 

pasar akan mengkoreksinya dengan apa yang dinamakan invisible hand. 

b. Kebebasan 

Prinsip-prinsip liberal dalam ekonomi pasar menurut Adam Smith adalah 

bahwa tiap pelaku ekonomi baik konsumen dan produsen haruslah diberi 

kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadinya masingmasing. Konsumen 

diberi kebebasan memilih kombinasi konsumen dari berbagai macam barang 

dan jasa yang memberikan kepuasan sebesar besarnya (utility maximization) 

sesuai selera dan kemampuan uang yang dimilikinya.Begitu pula Produsen 

diberi kebebasan memilih berbagai input dan teknologi untuk digunakan dalam 

proses produksi menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang paling 

menguntungkan usahanya (Profit Maximization). 

c. Pasar Bebas 

Ekonomi pasar bebas tidak mengenal adanya tujuan satu-satunya yang harus di 

capai. Pasar bebas merupakan sebuah tatanan yang spontan,yang tidak pernah 

dapat dikendalikan oleh suatu tujuan tunggal. Pasar melayani beragam tujuan 

yang berpisah-pisah dan bahkan tidak dapat diperdamaikan satu dengan yang 
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lainnya. Dengan demikian pasar bebas bukan merupakan hasil rancangan 

manusia ,walaupun mungkin disebabkan tindakan manusia. Dalam hal ini 

kalaupun ada tujuan akhir yang hendak diketahui ,tujuan tersebut tidak lain 

adalah kelestarian pasar bebas ,tujaun-tujuan di wujudkan oleh tatanan bebas itu 

sendiri. Dalam hal ini pasar bebas berfungsi mempertahankan sebuah tatanan 

yang akan memberikan peluang bagi setiap orang untuk mencapai tujuannya 

sendiri-sendiri. 

d. Keungulan dalam Produksi 

Dalam bukunya The Wealth of Nations pada tahun 1776 Adam Smith menulis: 

“Ini adalah pepatah dari setiap guru bijaksana dari keluarga, tidak pernah 

mencoba untuk membuat di rumah dan apa yang akan membuat biaya lebih 

untuk membuat daripada membeli. Jika negara asing bisa memasok kita dengan 

komoditas yang lebih murah, lebih baik membelinya dari mereka dengan 

beberapa bagian dari produk industri kita sendiri, bekerja di sebuah cara di 

mana kita memiliki beberapa keuntungan.” Pernyataan ini menggunakan 

konsep keunggulan absolut untuk menyajikan argumen yang bertentangan 

dengan merkantilisme, yang dominan dalam pandangan perdagangan sekitarnya 

pada waktu itu, yang menyatakan bahwa sebuah negara harus bertujuan untuk 

mengekspor lebih dari impor, dan dengan demikian mengumpulkan kekayaan. 

Sebaliknya, Smith berpendapat, negara bisa memperoleh keuntungan dari 

masing-masing dengan memproduksi secara eksklusif dan baik, di mana dari 

barang yang paling cocok untuk Perdagangan antara satu sama lain seperti yang 
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diperlukan untuk keperluan konsumsi. Dalam lapisan ini, bukan nilai ekspor 

relatif terhadap impor yang penting, tetapi nilai dari barang yang diproduksi 

oleh suatu bangsa. Konsep keunggulan absolut namun tidak membahas situasi 

di mana negara tidak memiliki keunggulan dalam produksi barang tertentu atau 

jenis barang. 

2. Definisi Perdagangan Internasional  

Ada beberapa pendapat para ahli ekonomi klasik yang menjelaskan tentang 

bagaimana terjadinya perdagangan internasional diantaranya adalah oleh Adam 

smith dengan teori kemanfaatan absolut (Absolute advantage). Teori ini 

mengatakan suatu Negara memiliki keuntungan mutlak (absolute advantage) jika 

negara tersebut mampu memproduksi barang yang secara mutlak biayanya lebih 

rendah dari negara lain. Teori adam smith ini secara sederhana hanya 

menggunakan pendekatan pada faktor produksi tenaga kerja.  

Selain dari pendapat Adam smith para ahli ekonomi klasik lainnya David 

Ricardo mengemukakan pendapatnya dengan teori biaya relatif (Comparative 

cost) yang berpangkal pada nilai (value). Menurutnya nilai suatu barang 

tergantung dari banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi 

barang tersebut (labor cost theory). Perdagangan antar negara akan timbul apabila 

masing- masing negara memiliki comparative cost terkecil.
35
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Semua negara mempunyai hubungan dagang dengan luar negeri. Sebagian 

barang dan jasa yang dihasilkannya dijual ke luar negeri sebagai ekspor. Sebagian 

pengeluarannya dipakai untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diimpor. 

Pengaruh perdagangan luar negeri atas penentuan pendapatan nasional adalah 

sama dengan pengeluaran pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Pengeluaran 

oleh orang asing atas ekspor suatu negara akan menghasilkan pendapatan, sama 

halnya dengan pengeluaran pemerintah. Besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh 

suatu negara dari ekspor tergantung pada berbagai faktor, antara lain kapasitas 

produksi perusahaan-perusahaan penghasil barang ekspor, kemampuan 

perusahaan-perusahaan itu untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan luar 

negeri yang menghasilkan barang yang sama, nilai tukar uang dalam negeri 

dengan uang luar negeri, politik dagang negara-negara dan tingkat permintaan 

keseluruhan di negara-negara lain.
36

 Perdagangan yang terjadi antar negara 

mengakibatkan adanya: pertukaran barang dan jasa, gerakan sumber daya melalui 

batas-batas negara, dan alih teknologi semakin pesat berkembang.  

Sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang 

mempunyai mitra dagang. Proses tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi 

antarnegara inilah yang disebut perdagangan internasional. 

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi 

adalah data produk domestik bruto (Gross Domestic Product-GDP) yang 

mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian. Sementara data 
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produk nasional bruto  (Gross National Product-GNP) kurang lazim dipakai, 

karena hanya melihat batas wilayah, terbatas pada negara yang bersangkutan.
37

 

Indikator persentase ekspor dan impor dalam produk domestik bruto atau 

PDB ialah jumlah total ekspor dikurangi dengan total kuantitas impor dibagi 

dengan produk domestik bruto dan dikalikan dengan 100. Indikator ini dianggap 

sebagai skala untuk tingkat keterbukaan ekonomi nasional menuju internasional 

ekonomi.
38

 

Pada dasarnya suatu negara tidak mungkin untuk memenuhi seluruh 

kebutuhan hidup penduduknya tanpa mendatangkan barang dan atau jasa dari 

negara lain. Perkembangan terknologi yang makin pesat, spesialisasi pekerjaan 

yang makin tajam membawa konsekuensi makin banyak barang dan jasa dari 

berbagai jenis maupun kuantitasnya yang diperlukan oleh manusia. Dengan 

demikian, berkembangnya spesialisasi berarti pula membawa konsekuensi, bahwa 

perdagangan antarnegara makin berkembang karena tidak semua sumber daya 

yang diperlukan dapat dimiliki oleh suatu negara.
39

 Dibanyak negara, perdagangan 

internasioanl menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP.
40

 

3. Definisi Ekspor-Impor  

Perdagangan luar negeri yang menyangkut ekspor dan impor sangat penting 

peranannya dalam perekonomian Indonesia. Devisa yang diperoleh dari ekspor 
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merupakan sumber biaya pembangunan, dikarenakan peningkatan penerimaan 

devisa dari ekspor akan ikut meringankan beban neraca perdagangan. Di samping 

ekspor, impor juga mempunyai peranan penting. Dalam hal ini untuk kepentingan 

kegiatan produksi dalam negeri perlu diimpor barang dan jasa, terutama bahan  

baku, barang modal, dan teknologi yang belum dapat atau belum cukup diproduksi 

di dalam negeri.
41

 

Semakin banyak aktivitas ekspor, semakin besar devisa yang diperoleh 

negara. Biasanya, komoditi yang di ekspor oleh suatu Negara terdiri atas dua 

macam, yaitu minyak bumi dan gas alam (migas) dan selain minyak bumi dan gas 

alam (non migas). Barang-barang yang termasuk migas dianataranya minyak 

tanah, bensin, solar, dan elpiji. Adapun barang-barang yang termasuk nonmigas 

sebagai berikut: 

a. Hasil industri. Contohnya kayu lapis, konfeksi, kelapa sawit, peralatan kantor, 

bahan-bahan kimia, pupuk dan kertas. 

b. Hasil pertanian dan perkebunan. Contohnya gula, kelapa sawit, karet, kopi dll. 

c. Hasil laut dan danau. Contohnya ikan, udang , kerang, dll. 

d. Hasil tambang nonmigas. Contohnya biji emas, biji nekel, biji tembaga, dan 

batubara.
42

 

Impor adalah berbagai pihak seperti orang, pengusaha atau lembaga non 

pemerintah yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual lagi di dalam 
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negeri, dan orang atau lembaga yang melakukan impor disebut importir. Importir 

melakukan aktivitas impor karena menginginkan keuntungan. Kegiatan impor 

dilakukan jika harga barang yang bersangkutan di luar negeri lebih murah. Harga 

yang lebih murah tersebut antara lain karena (1) negara penghasil mempunyai 

sumber daya alam yang lebih banyak, (2) negara penghasil bisa memproduksi 

barang dengan biaya yang lebih murah, dan (3) negara penghasil bisa 

memproduksi barang dengan jumlah yang lebih banyak. 

Aktivitas impor mempunyai dampak positif dan negatif terhadap 

perekonomian suatu negara dan masyarakatnya. Untuk melindungi produsen yang 

lemah di dalam negeri, biasanya suatu negara membatasi jumlah (kuota) impor. 

Selain untuk melindungi produsen dalam negeri, pembatasan impor juga 

mempunyai dampak yang lebih luas terhadap perekonomian suatu negara. Dampak 

positif pembatasan impor tersebut secara umum sebagai berikut: (1) 

menumbuhkan rasa cinta pada produk dalam negeri, (2) mengurangi keluarnya 

devisa ke luar negeri, (3) mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang 

impor, (4) memperkuat posisi neraca pembayaran. 

Negara yang melakukan pembatasan impor juga menerima dampak yang 

tidak diinginkan. Kegiatan pembatasan kuota impor oleh suatu negara dapat 

mengakibatkan tindakan balasan bagi negara yang merasa dirugikan. Dampak 

negatifnya di antaranya terjadi aksi balas-membalas kegiatan kuota impor, 

akibatnya perdagangan internasional menjadi berkurang dan tidak bergairah, 

akibat selanjutnya yaitu terganggunya pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya 
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lapangan kerja di negara-negara bersangkutan. Karena produsen dalam negeri 

tidak mempunyai pesaing, produsen cenderung kurang efesien dalam berproduksi 

(produsen juga kurang tertantang untuk meningkatkan mutu produksinya). 

4. Definisi Pendapatan Nasional 

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu 

negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), 

baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada 

dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha 

dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir 

yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.  

PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas 

harga konstan menunjukkan nilai tambah berang dan jasa tersebut yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas 

dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergesaran dan struktur 

ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 

ekonomi dari tahun ke tahun.
43

 

Jadi pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh 

seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga (RTK) dalam 

suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu satu tahun. 
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Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang 

berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu 

negara dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun. 

a. Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional 

Menghitung pendapatan nasional adalah hal penting karena memiliki banyak 

manfaat seperti: 

1) Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 

2) Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 

3) Mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu 

4) Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. 

5) Sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. 

6) Sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. 

7) Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan 

negara lain. 

8) Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke 

waktu. 

9) Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan 

antar negara. 

b. Pendekatan Perhitungan Pendapatan Nasional 

untuk menghitung atau memgukur pendapatan nasional dapat menggunakan 

tiga macam pendekatan, yaitu: 
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1) Pendekatan Produksi 

Cara perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi 

dikenal juga sebagai pendekatan produk neto. Produk neto berarti nilai 

tambah yang dihasilkan dalam suatu proses produksi. Pendekatan ini 

dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari setiap proses 

produksi di dalam masyarakat (warga negara asing dan penduduk) dari 

berbagai lapangan usaha (sektor) dalam suatu negara untuk kurun waktu 

1 (satu) periode (biasanya satu tahun). Berikut rumusnya: 

PDB/Y = {(Q1 . P1) + (Q2 . P2) + ... + (Qn . Pn) } 

2) Pendekatan pengeluaran  

Para ekonomi dan para pembuat keputusan tidak hanya peduli pada 

output barang dan jasa total, tetapi juga alokasi dari output ini di antara 

berbagai alternatif. Pos pendapatan nasional membagi PDB menjadi 

empat kelompok pengeluaran: Konsumsi (C), Investasi (I), Pembelian 

pemerintah (G) dan Ekspor neto (NX) atau (X-M). Jadi, dengan 

menggunakan simbol Y (pendapatan nasional) untuk PDB, berikut 

rumusnya: 

Y = C + I + G + (X-M) 

PDB adalah jumlah konsumsi, investasi, pembelian pemerintah, dan 

ekspor bersih. Setiap dolar PDB masuk ke salah satu kategori ini. 

Persamaan ini adalah sebuah identitas persamaan yang harus digunakan 
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agar variabel-variabel bisa didefinisikan. Persamaan ini disebut identitas 

pos pendapatan nasional (national income account identity). 

Konsumsi (consumption) terdiri dari barang dan jasa yang dibeli 

rumah tangga. Konsumsi dibagi menjadi tiga sub kelompok: barang 

tidak tahan lama, barang tahan lama, dan jasa. 

Investasi (investment) terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk 

penggunaan masa depan. Investasi juga dibagi menjadi tiga sub 

kelompok: investasi tetap bisnis, investasi tetap residensial, dan 

investasi persediaan. investasi tetap bisnis adalah pembeian pabrik dan 

peralatan baru oleh perusahaan. Investasi residensial adalah pembelian 

rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah. Investasi persediaan 

adalah peningkatan dalam persediaan barang perusahaan. 

Pembelian pemerintah (government purchases) adalah barang dan 

jasa yang dibeli oleh pemerintah pusat, negara bagian, dan daerah. 

Kelompok ini meliputi peralatan militer, jalan layang, dan jasa yang 

diberikan pegawai pemerintah.  

Ekspor neto (net exports), memperhitungkan perdagangan dengan 

negara lain. Ekspor neto adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke 

negara lain dikurang nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain. 

Ekspor neto bernilai positif ketika nilai ekspor lebih besar dari nilai 

impor dan negatif ketika nilai impor lebih besar dari pada nilai ekspor. 
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Ekspor neto menunjukkan pengeluaran neto dari luar negeri atas barang 

dan jasa kita, yang memberikan pendapatan bagi produsen domestik.
44

 

3) Pendekatan Pendapatan 

Pendekatan pendapatan ini terdiri dari 4 komponen utama, yakni: (1) 

rent, yang berarti bayaran bagi jasa-jasa tanah dan faktor-faktor lain 

yang disewa; (2) wages, ysng berarti pembayaran bagi jasa tenaga kerja; 

(3) interest atau bunga modal; dan (4) profit, keuntungan.
45

 Brikut 

rumusnya:  

PN / Y = r + w + i + p 

c. Konsep Pendapatan Nasional 

Pendapatan nasional mencakup konsep-konsep pendapatan lain yang agak 

berbeda dari PDB. Penting untuk memahami berbagai konsep ini, karena para 

ekonom dan media sering menjadikannya sebagai acuan. 

Untuk melihat bagaimana konsep-konsep pendapatan alternatif itu saling 

terkait, kita mulai dengan PDB dan menambah atau mengurangi berbagai 

kuantitas. Berikut rumus perhitungan produk nasional bruto (PNB) atau gross 

national product (GNP): 

PNB = PDB + Pembayaran faktor dari mancanegara – Pembayaran 

faktor ke mancanegara. 
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Bila PDB mengukur pendapatan total yang di produksi secara domestik, 

PNB mengukur pendapatan total yang diperoleh oleh negara. Sebagai contoh, 

jika penduduk Jepang memiliki gedung apartemen di New York, pendapatan 

sewa yang diperolehnya adalah bagian fari PDB AS karena diperoleh dari 

Amerika Serikat. Tetapi karena merupakan pembayaran faktor ke luar negeri, 

pendapatan sewa ini bukan bagian dari PNB AS. Di Amerika Serikat, 

pembayaran faktor dari luar negeri dan pembayaran faktor ke luar negeri 

memiliki ukuran yang sama. Masing-masing menunjukkan 3 persen dari PDB 

sehingga PDB dan PNB hampir sama. 

Untuk mendapatkan produk nasional neto (PNN) atau net national product 

(NNP), berikut rumusnya: 

PNN = PNB – Depresiasi atau Penyusutan. 

Dalam pos pendapatan nasional, depresiasi disebut dengan konsumsi modal 

tetap. Jumlahnya kira-kira 10 persen dari PNB. Karena depresiasi modal adalah 

biaya dari memproduksi output perekonomian, maka mengurangi depresiasi 

menunjukkan hasil akhir dari aktivitas perekonomian. Ketika kita megurangi 

pajak usaha tidak langsung dari PNN, kita mendapatakan konsep yang disebut 

pendapatan nasional (national income) berikut rumusnya:  

Pendapatan nasional = PNN – Pajak tidak langsung. 

Pendapatan nasional mengukur berapa banyak pendapatan yang diperoleh 

setiap orang dalam perekonomian. Dari pendapatan nasional membawa kita ke 
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pendapatan perseorangan (personal income), yaitu jumlah pendapatan yang 

diterima rumah tangga dan bisnis nonkoporasi. Berikut rumusnya: 

PI = (PNN + transfer payment) – (laba ditahan + iuran asuransi + iuran 

jaminan social + pajak perseorangan ) 

Selanjutnya jika kita mengurangi pembayaran pajak perseorangan 

danpembayaran non pajak tertentu kepada pemerintah, kita dapatkan 

pendapatan perseorang disposebel (disposable income): 

DI = PI – Pajak langsung dan nonpajak perseorangan.
46

 

C. Dorongan dan Hambatan Perdagangan Internasional 

Dorongan yang membuat adanya perdagangan Internasional adalah sebagai 

berikut: 

1. Perbedaan sumber daya alam dan hasil produksi 

Tiap-tiap negara mempunyai sumber saya alam yang berbeda, modal, teknologi, 

dan kebudayaan yang berbeda-beda. Ada negara yang dapat memproduksi suatu 

barang atau jasa yang melimpah, sementara ada negara yang kekurangan hasil 

produksi barang atau jasa yang sama, tetapi memiliki jenis barang atau jasa 

lainnya.  

2. Perbedaan harga barang atau jasa dan biaya produksi 

Harga suatu negara di tiap negara berbeda. Perbedaan harga inilah yang 

mendorong adanya perdagangan internasional.  

3. Adanya keinginan untuk meningkatkan produktivitas  
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Tiap negara mempunyai kebutuhan akan barang yang beranekaragam. Tetapi tiap 

negara lebih baik memproduksi beberapa macam barang saja untuk kemudian 

melakukan perdagangan internasional. Dengan adanya spesialisasi ini 

produktivitas tiap negara menjadi lebih tinggi. 

4. Perbedaan sumber daya manusia  

Tingkat sumber daya manusia antarnegara lazimnya memliki perbedaan terutama 

dari sisi kemampuan dan keterampilan. Negara dengan kemampuan dan 

keterampilan sumber daya manusia yang tinggi dibandingkan dengan negara lain 

akan menghasilkan produktivitas yang tinggi dan mampu bersaing. Kemampuan 

bersaing bagi negara tersebut yang akan mempertinggi intensitas perdagangan 

internasionalnya. 

5. Perbedaan sosial dan budaya  

Kehidupan sosial dan budaya masing-masing negara berbeda. Perbedaan ini 

membawa konsekuensi terhadap barang dan jasa yang dihasilkan maupun yang 

dibutuhkan. Hal ini tentu mendorong timbulnya perdagangan internasional, namun 

perdagngan antar negara itu dibatasi oleh sosial dan budaya. 

6. Perbedaan iklim dan budaya  

Letaknya geografis dan iklim bagi banyak negara mempunyai perbedaan. Tentu 

saja perbedaan akan barang-barang akan berbeda, seperti negara-negara tropis 

akan mengekspor barang yang sangat dibutuhkan di negara-negara iklim subtropis 

atau negara-negara iklim lainnya.  

7. Perbedaan selera  
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Sudah menjadi rahasia umum bahwa manusia mempunyai selera yang berbeda-

beda, apalagi bagi tiap-tiap negara sering kali tajam perbedaanya. Contohnya 

masyarakat Indonesia sangat suka buah nanas yang manis, sementara orang-orang 

barat sanagat menyenangi nanas kaleng yang asam. Oleh karena itu, dari Lampung 

banyak produk nanas kaleng yang diekspor ke Eropa dan Amerika. 

8. Hasrat mendapatkan keuntungan dari perdagangan 

Perdagangan antara negara akan ada apabila ada perbedaan harga yang 

memungkinkan pelaku ekspor dan impor dapat menutupi biaya niaga dan 

mendapat keuntungan. Artinya hasrat mendapat keuntungan akan senantiasa ada, 

selama perdagangan antarnegara dapat menjanjikan keuntungan. Sebalikmya bila 

perbedaan harga barang antarnegara tidak dapat menutupi biaya transpor dan biaya 

lainnya serta keuntungan bagi eksportir dan importir, maka perdagangan 

internasional itu tidak akan tercipta. 

Di samping timbulnya dorongan perdagangan internasioanal, sering kali juga 

terdapat banyak hambatan. Hambatan itu ada yang berasal dari dalam maupun luar 

negeri. Adapun hmbatan tersebut antara lain:
47

 

1. Negara tidak aman 

Jika suatu negara tidak aman, para pedagangnya beralih kenegara lain yang lebih 

aman. Semakin aman keadaan dan kondusif suatu negara, semakin mendorong 

pedagang untuk melakukan perdagangan internasional. 

2. Kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah 
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Ada kebijkan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara yang merupakan 

hambatan bagi kelancaran perdagangan internasional. 

3. Kurs mata uang asing tidak stabil 

Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir 

mengalami kesulitan dalam menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut 

berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam 

perdagangan. Hal ini membuat para pedagang internasional enggan melakukan 

kegitana ekspor-impor. 

4. Persaingan dari negara lain 

5. Adanya kelompok atau blok ekonomi dari negara importir  

Saat ini banyak negara di kawasan Eropa dan Amerika Utara membentuk blok-

blok ekonomi, seperti Masyarakat Ekonomi Eropa-MEE (The European Economic 

Community-EEC), Wilayah Perdagangan Bebas Amerika Utara (North American 

Free Trade Association-NAFTA). Kelompok-kelompok ekonomi ini lebih 

mendahulukan kepentingan kelompoknya, sehingga tentu ini menghambat 

perdagangan negara-negara di luar kawasan.  

D. Manfaat Perdagangan Internasional  

Tidak satu negara pun di dunia ini yang tidak melakukan perdagangan dengan 

negara lain. Sebab-sebab umum yang mendorong terjadinya perdagangan 

internasional adalah sumber daya alam, sumber daya modal, tenaga kerja, dan 
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teknologi.
48

  Adapun beberapa manfaat dan keuntungan perdagangan internasional 

adalah: 

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Misalnya, 

negara-negara maju memerlukan karet alam, tetapi barang tersebut tidak dapat 

dihasilkan di negara mereka. Maka mereka akan mengimpor barang-barang 

tersebut dari negara-negara di Asia Tenggara, terutama dari Indonesia, Thailand, 

dan Malaysia. Maka negara-negara itu harus mengimpor barang-barang tersebut 

dari negara maju.  

2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi dan 

perdagangan, tiap negara bisa memperoleh keuntungan berupa penggunaan faktor-

faktor produksi yang digunakan dengan lebih efisien serta dapat menikmati lebih 

banyak barang dari yang dapat diproduksikan di dalam negeri.  

3. Memperluas pasar-pasar industri dalam negeri. Beberapa jenis industri telah dapat 

memenuhi permintaan dalam negeri sebelum mesin-mesin (alat-alat produksi) 

sepenuhnya digunakan. Ini berarti bahwa industri itu masih dapat menaikkan 

produksi dan meningkatkan keuntungannya apabila masih terdapat pasar untuk 

barang-barang yang dihasilkan oleh industri itu. Karena seluruh permintaan dari 

dalam negeri telah dipenuhi, satu-satunya cara untuk memperoleh pasaran adalah 

dengan mengekspornya ke luar negeri.  
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4. Menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Perdagangan 

luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang 

lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Perdagangan luar 

negeri memungkinkan suatu negara mengimpor mesin-mesin atau alat-alat yang 

lebih modern untuk melaksanakan teknik produksi dan cara produksi yang lebih 

baik.
49
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BAB III 

PENYAJIAN DATA  

A. Gambaran Umum Profil Negara Indonesia dan Qatar 

1. Profil Negara Indonesia 

Republik Indonesia (RI), umumnya disebut Indonesia, adalah negara di Asia 

Tenggara  yang dilintasi garis  khatulistiwa dan berada di antara benua  Asia  dan 

Australia  serta antara  Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah 

negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, nama alternatif 

yang biasa dipakai adalah Nusantara.
 
 Dengan populasi Hampir 270.054.853 juta 

jiwa pada tahun 2018, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di 

dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 

230 juta jiwa. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih secara 

langsung.
50

 

Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan 

Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan 

Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah  Singapura,  Filipina, 

Australia,  dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. 

Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan 

Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu 
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ketika Kerajaan Sriwijaya di Palembang menjalin hubungan agama dan perdaga-   

ngan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah 

tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa 

agama Islam, serta berbagai kekuatan  Eropa  yang saling bertempur untuk 

memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan 

samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda, Indonesia yang saat itu 

bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. 

Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai hambatan, ancaman dan tantangan dari 

bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode perubahan 

ekonomi yang pesat. 

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, 

bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa (ras), Indonesia terdiri atas 

bangsa asli pribumi yakni Mongoloid Selatan/Austronesia dan Melanesia di mana 

bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami 

Indonesia bagian barat. Secara lebih spesifik, suku bangsa Jawa adalah suku 

bangsa terbesar dengan populasi mencapai 41,7% dari seluruh penduduk 

Indonesia. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda 

namun tetap satu"), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki 

populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang 

mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. 

Empat pilar utama yang menjadi nilai dan konsensus dasar yang selama ini 

menopang tegaknya Republik Indonesia adalah: Pancasila, Undang-Undang Dasar 
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1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Negara Indonesia yang terdiri dari beragam daerah dan suku memiliki beragam 

bahasa daerah. Namun bahasa yang mempersatukan atau bahasa Nasional yang 

dipakai adalah bahasa Indonesia. Indonesia memiliki warna merah dan putih 

sebagai warna benderanya. Merah berarti berani. Putih berarti suci. Lagu 

Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan bangsa Indonesia.
51

 

Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1924. 

Pada hari Sumpah Pemuda yaitu tanggal 28 Oktober 1928, merupakan saat 

pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 

saat hari kemerdekaan bangsa Indonesia, lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan 

sejak saat itu dijadikan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 

a. Posisi dan Letak Geografis 

Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 

pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang 

menyebar disekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Posisi 

Indonesia terletak pada koordinat 6°LU-11°08'LS dan dari 95°'BT - 141°45' 

BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/ 

Oseania. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra 

Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan 

luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau 

Jawa, di mana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 
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pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 

473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 

189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². 

Indonesia adalah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, 

meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia 

adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden yang dipilih 

langsung. Ibukota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia 

di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor 

Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, 

Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
52

 

Berikut ini profil negara Indonesia: 
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Tabel 3.1 

Profil Negara Indonesia 

 

Ibu kota Jakarta 

Bahasa resmi  Bahasa Indonesia 

Pemerintahan Republik presindensial 

Presiden Joko Widodo 

Wakil Presiden Jusuf Kalla 

Kemerdekaan   

 - Diproklamasikan 17 Agustus 1945 

 - Diakui (sebagai RIS) 27 Desember 1950 

 - Kembali ke RI 17 Agustus 1950 

Luas   

 - Total  1,904,569 km
2
 

 - Air (%) 4,85 

Penduduk   

 - Perkiraan 2015 255.461.700 

 - Sensus 2010 237.556.363 

 - Kepadatan 124,66/km
2
 

PDB (nominal) Perkiraan 2017 

 - Total  $1,015 triliun 

 - Per Kapita $3.870 

Mata uang Rupiah (Rp) (IDR) 

Lajur kemudi Kiri 

Kode telepon 62 

  Sumber : Portal Nasional RI 

 

 



58 
 

 
 

b. Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas 

alam,  nikel,  kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan 

pembagian lahan terdiri dari tanah pertanian sebesar 10%,  perkebunan sebesar 

7%, padang rumput sebesar 7%, hutan dan daerah berhutan sebesar 62%, dan 

lainnya sebesar 14% dengan lahan irigasi seluas 45.970 km.
53

 Letak geografis 

yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam 

dengan segala flora, fauna dan potensi hidrografis dan deposit sumber alamnya 

yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia berasal dari pertanian, kehutanan, 

kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi. 

Berdasarkan usia tanaman, perkebunan di Indonesia dibagi menjadi dua 

kelompok besar, yaitu tanaman semusim (tebu, tembakau, kapas, jarak, sereh 

wangi, nilam dan rami) dan tanaman tahunan (karet, kelapa, kopi, kelapa sawit, 

cengkeh, pala, kayu manis, panili, kemiri, pinang, asam jawa, siwalan, nipah, 

kelapa deres, aren dan sagu). Sebagian besar budidaya perkebunan berupa 

tanaman tahunan.
54

 

Populasi peternakan di Indonesia terdiri atas populasi ternak besar seperti, 

sapi perah, sapi potong, kerbau, dan kuda. Populasi ternak kecil meliputi: 

kambing, domba, dan babi. Sementara populasi ternak unggas terdiri dari ayam 

                                                                   
53

“Sumber Daya Alam Indonesia” (On-Line), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/ 

Indonesia di akses pada 04 April 20018 pukul 18.06 WIB. 
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kampung, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik. Diantara hasil ternak 

yang saat ini memiliki prospek ekspor adalah kulit olahan (disamak). 

Berdasarkan fungsinya, hutan Indonesia dibagi menjadi empat jenis, yaitu 

hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata. Produksi 

kehutanan berupa kayu hutan, baik kayu bulat, kayu gergajian maupun kayu 

lapis. Dari hasil hutan tersebut, yang saat ini menjadi produk andalan Indonesia 

untuk kegiatan ekspor adalah kayu lapis. 

Fakta fisik bahwa dua per tiga wilayah Indonesia berupa laut, maka 

sumber daya alam di laut memiliki potensi yang sangat besar. Selain 

mengandung minyak, gas, mineral dan energi laut non-konvesional, serta harta 

karun yang sudah mulai digali meskipun masih terbatas, laut juga menghasilkan 

ikan yang potensi lestarinya diperkirakan sebesar 6, 4 juta ton per tahun. Saat 

ini yang baru dimanfaatkan sekitar 70 %. Pengembangan sumber daya kelautan 

dan perikanan dikelompokkan dalam lima industri kelautan, yaitu industri 

perikanan, industri mineraldan energi laut, industri maritim, termasuk industri 

galangan kapal, industri pelayaran (transportasi laut) dan industri pariwisata 

(wisata bahari dan kawasan konservasi). Saat ini yang menjadi andalan ekspor 

perikanan Indonesia adalah udang dan Tuna. 

Sebagian besar lahan perkebunan yang luas di Indonesia menghasilkan 

komoditas pertanian atau hasil bumi untuk diperdagangkan.Indonesia adalah 

salah satu dari tiga negara penghasil terbesar karet di dunia, terbesar ketiga 

penghasil kopi, dan salah satu penghasil utama dunia untuk kelapa, tembakau, 
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kakao dan rempah-rempah. Wilaya Indonesia kaya akan cadangan mineral 

seperti timah, tembaga, emas, bauksit, dan nikel. Indonesia juga dikenal sebagai 

eksportir terbesar gas alam cair (liquefied natural gas/LNG). Penghasilan dari 

ekspor minyak telah mendatangkan devisa terbesar bai negara. Selain itu, upaya 

pengembangan sumber energi alternati f terus digalakkan. Pembangunan pusat 

pembangkit energi tenaga panas bumi (geotermal) dan energi tenaga air 

(hidroelektrik) terus diusahakan.
55

 

Selain sektor pertanian dan ekspor bahan mentah yang mendominasi 

kegiatan ekonomi,Indonesia pun menjadi negara industri  dalam 35 tahun, 

terakhir. beberapa diantara industri besar di Indonesia adalah industri 

pengolahan besi, minyak, kayu dan mebel, produk kimia, semen, kaca, dan 

produk berbahan dasar karet, mesin dan pupuk. Sebagian industri itu langsung 

dikontrol oleh pemerintah yaitu kegiatan usaha yang disebut BUMN (Badan 

Usaha Milik Negara). Indonesia juga berusaha mengembangkan industri 

berteknologi tinggi, seperti barang-barang elektronik dan pesawat terbang. 

Industri tekstil juga dikembangkan dalam skala besar, termasuk diantaranya 

industri batik, yaitu kain yang diberi motif khas Indonesia, baik dengan teknik 

tradisional (batik tulis) maupun dengan cetak modern (batik cetak). 
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 Ibid.,  https://id.wikipedia.org/wiki/ Indonesia  

https://id.wikipedia.org/wiki/%20Indonesia
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c. Perekonomian Indonesia 

Sistem ekonomi Indonesia awalnya didukung dengan 

diluncurkannya  Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) yang menjadi mata uang 

pertama Republik Indonesia, yang selanjutnya berganti menjadi Rupiah. Pada 

masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem 

ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. 

Pemerintah yang belum berpengalaman, masih ikut campur tangan ke dalam 

beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Hal 

tersebut, ditambah pula kemelut politik, mengakibatkan terjadinya 

ketidakstabilan pada ekonomi negara.
56

 

Pemerintahaan Orde Baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang 

bertujuan menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadwalan ulang hutang 

luar negeri, dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing. Pada era tahun 

1970-an harga minyak bumi yang meningkat menyebabkan melonjaknya nilai 

ekspor, dan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi sebesar 

7% antara tahun 1968 sampai 1981. Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang 

akhir tahun 1980-an, antara lain berupa deregulasi sektor keuangan dan 

pelemahan nilai rupiah yang terkendali, selanjutnya mengalirkan investasi asing 

ke Indonesia khususnya pada industri-industri berorientasi ekspor pada antara 

tahun 1989 sampai 1997. Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada 
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 “Perekonomian Indonesia” (On-Line), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/ 

Indonesia#Ekonomi di akses pada 05 April 2018 pukul 19.19 WIB. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Oeang_Repoeblik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Hutang_luar_negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Hutang_luar_negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/%20Indonesia#Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/%20Indonesia#Ekonomi
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akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian 

besar Asia pada saat itu, yang disertai pula berakhirnya masa Orde Baru dengan 

pengunduran diri Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998. 

Rekan perdagangan terbesar Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat, 

dan negara-negara jirannya yaitu Malaysia, Singapura dan Australia.
 

Meski 

kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi 

masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan 

oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Lembaga Transparency 

International menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-143 dari 180 negara 

dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang dikeluarkannya pada tahun 2007. Berikut 

daftar tabel perekonomian Indonesia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/1990-an
https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_finansial_Asia
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
https://id.wikipedia.org/wiki/Australia
https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
https://id.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Persepsi_Korupsi
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Tabel 3.2 

Profil Perekonomian Indonesia 

Mata uang Rupiah 

Tahun fiskal Tahun kalender 

Organisasi perdagangan APEC, ASEAN, WTO, ACFTA 

Peringkat PDB ke-16 

PDB (2016) 9.433.034,40 miliar rupiah 

Pertumbuhan PDB 5,08% (2016) 

PDB per kapita Rp 47,96 juta (2016) 

PDB berdasarkan sektor 

pertanian: 13,7%, industri: 40,3%, 

jasa: 46% (perkiraan 2016) 

Inflasi 3,02% (2016) 

Angkatan kerja 125,44 juta (2016) 

Angkatan kerja 

berdasarkan sektor 

pertanian: 38,3%, industri: 12,8%,  

layanan: 48,9% (2010 ) 

Pengangguran 5,61% (2016) 

Industri utama 

Minyak dan gas alam, tekstil, pakaian,  

sepatu, pertambangan, semen, pupuk  

kimia, kayu lapis, karet, makanan, pariwisata 

Ekspor (2016) 1.995.536,20 miliar rupiah 

Komoditi utama 

minyak dan gas, alat listrik, kayu lapis, tekstil, 

karet 

Mitra dagang Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Uni Eropa 

Impor (2016) 1.864.693,40 miliar rupiah 

Komoditi utama 

mesin dan peralatan, bahan kimia,  

bahan bakar, bahan makanan 

Mitra dagang Tiongkok, Jepang, Thailand, Uni Eropa 

Sumber: Wikpedia, BPS, dan http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php 
 

http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php
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2. Profil Negara Qatar 

Qatar (dalam bahasa Arab:  دونة قطر, Daulah Qatar) adalah sebuah negara 

emirat di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah 

Arab di Asia Barat. Satu-satunya batas darat mereka adalah Arab Saudi di selatan 

dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Teluk ini juga yang memisahkan 

Qatar dari negara pulau Bahrain.
57

 

Setelah berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah, Qatar menjadi protektorat 

Inggris pada awal abad ke-20 hingga merdeka pada tahun 1971. Qatar dipimpin 

oleh Keluarga Thani sejak awal abad ke-19. Syekh Jassim bin Mohammed Al 

Thani adalah pendiri Qatar. Qatar merupakan negara monarki dan kepala 

negaranya saat ini adalah Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar dapat 

disebut sebagai negara monarki konstitusional maupun monarki absolut tergantung 

opini. Pada tahun 2003, konstitusi baru disetujui oleh 98% penduduk. Awal tahun 

2017, total populasi Qatar mencapai 2,6 juta jiwa: 313.000 warga negara Qatar dan 

2.3 juta ekspatriat. Berikut tabel profil negara Qatar: 
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”Profil Negara Qatar” (On-Line), tersedia di:  https://id.wikipedia.org/wiki/Qatar di akses 

pada 5 April 2018 pukul 20.20 WIB. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Emirat
https://id.wikipedia.org/wiki/Timur_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Jazirah_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Jazirah_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Persia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahrain
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekaisaran_Utsmaniyah
https://id.wikipedia.org/wiki/Protektorat_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Protektorat_Inggris
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keluarga_Thani&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jassim_bin_Mohammed_Al_Thani&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jassim_bin_Mohammed_Al_Thani&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sheikh_Tamim_bin_Hamad_Al_Thani&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Monarki_konstitusional
https://id.wikipedia.org/wiki/Monarki_absolut
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekspatriat
https://id.wikipedia.org/wiki/Qatar
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Tabel 3.3 

Profil Negara Qatar 

Ibu kota Doha 

Bahasa resmi  Arab 

Pemerintahan Monarki Absolut 

Emir Tamim bin Hamad  

Wakil Presiden 

Abdullah bin Hamad 

bin Khalifa al-Tsani 

Kemerdekaan  Dari Britania Raya 

 - Hari nasional 18 Desember 1878 

 - Diumumkan 1 September 1971 

 - Diakui 3 September 1971 

Luas   

 - Total  11.571 km
2 

 - Perairan (%) Dapat diabaikan 

Penduduk   

 - Perkiraan 2015 2.120.129 

 - Kepadatan 175/km
2
 

PDB (nominal) Perkiraan 2014 

 - Total  $210.002 miliar 

 - Per Kapita $93.965 

Mata uang Riyal Qatar (QAR) 

Lajur kemudi Kanan 

Kode telepon +974 

 Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Qatar 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Qatar
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a. Posisi dan Letak Geografis 

Dataran Qatar hanya sebesar 160 km dan lebih kecil dari negara 

bagian Connecticut di Amerika Serikat. Dataran Qatar terdiri dari gurun pasir. 

Tempat tertinggi di Qatar adalah di Jabal Dukhan. Area ini mengandung jumlah 

gas alam yang sangat besar. 

Penduduk Qatar tercatat berjumlah 2.500.000 jiwa (tahun 2016) dan 

sekitar 80% dari jumlah penduduknya adalah bermukim di Ibukota Doha. 

Penduduk asli Warga Negara Qatar (Qatari) sekitar 350 ribu jiwa (15%) dan 

sisanya adalah Ekspatriat Asing (85%). Warga  Negara  Asing  di Qatar 

terbanyak adalah India ± 408 ribu jiwa (24%), Nepal  ± 350.000 jiwa (16%), 

Philippines  ±250.000 jiwa (20%), Sri Lanka (5%), Bangladesh (5%), Pakistan 

90.000 jiwa (5%), etnis Arab lainnya (16%), dan Masyarakat Indonesia 

yang bermukim dan bekerja di Qatar tercatat lebih kurang 32,600 jiwa (2,1%).
58

 

Jumlah  penduduk di  Qatar  berfluktuasi  tergantung  musim, karena 

negara ini sangat bergantung dari migran asing. Pada tahun 2017, total populasi 

Qatar mencapai 2,6 juta, dimana warga negara Qatar hanya 313.000 orang 

(12%) dan 2,3 juta lainnya adalah ekspatriat.
 

Warga asing non-Arab 

menyumbang mayoritas populasi Qatar; Orang India merupakan yang terbesar, 

mencapai 650.000 orang (2017), diikuti 350.000 orang Nepal, 280.000 orang 

                                                                   
58

 “Geografi Qatar” (On-Line), tersedia di: https://www.kemlu.go.id/doha/id/Pages/Qatar.aspx 

di akses 5 April 2018 pukul 21.33 WIB. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Connecticut
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Orang_India_di_Qatar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Orang_Nepal_di_Qatar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Orang_Bangladesh&action=edit&redlink=1
https://www.kemlu.go.id/doha/id/Pages/Qatar.aspx
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Bangladesh, 260.000 orang Filipina, 200.000 orang Mesir, 145.000 orang Sri 

Lanka dan 125.000 orang Pakistan. 

b. Sumber Daya Alam 

Hal paling penting dari negara ini adalah cadangan gas dan minyaknya 

yang luar biasa. Cadangan gas diperkirakan setara 90 triliun kaki kubik atau 

13,7 persen dari total produksi dunia dan setara dengan 162 miliar barel 

minyak. Ini cukup untuk mendukung produksi selama 20 tahun lebih. Bahan 

galian lainnya adalah belerang, batu gamping dan kerikil. Pertumbuhan 

ekonomi Qatar sangat tinggi dan menjadi nomor satu diantara negara Arab 

lainnya.
59

 

Sumber daya alam ialah kunci dan modal awal Qatar. Gas melimpah 

membuat negara berpenduduk 2,7 juta itu yang mayoritas justru eksptriat bebas 

dari ikatan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (Organization of 

Petroleum Exporting Countries; OPEC) yang didominasi Saudi. Qatar 

menjauhkan orbitnya dari kuasa Saudi, dengan tak membangun jaringan pipa 

yang mengintegrasikan Qatar ke pasar-pasar negara tetangganya di Teluk.
60

 

Qatar bahkan ingin membangun jaringan pipa sendiri bersama Turki yang 

menghubungkan langsung Eropa dengan cadangan gas alamnya yang besar, 

South Pars/North Dome, yang dikelola bersama Iran. Jaringan pipa yang akan 
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“Sumber Daya Alam Qatar” (On-Line), tersedia di: http://www.gurugeografi.id/ 

2017/06/geografi-negara-qatar.html di akses pada 6 April 2018 pukul 17.44 WIB. 
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“Sumber Daya Alam Qatar” (On-Line), tersedia di: https://kumparan.com 

/@kumparannews/gas-alam-qatar-sumber-kedengkian-arab-saudi di akses pada 6 April 2018 pukul 

17.58 WIB. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Orang_Bangladesh&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Orang_Filipina_di_Qatar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
https://id.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://id.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Orang_Pakistan_di_Qatar&action=edit&redlink=1
http://www.gurugeografi.id/%202017/06/geografi-negara-qatar.html
http://www.gurugeografi.id/%202017/06/geografi-negara-qatar.html
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dinamakan Qatar-Turkey Pipeline itu direncanakan terentang dari Qatar ke 

Saudi, Yordania, Suriah, Turki, hingga berakhir di Bulgaria, Eropa. Namun 

rencana itu dari dulu sampai sekarang belum juga terealisasi karena ditentang 

Rusia. Qatar-Turkey Pipeline yang membentang hingga Eropa jelas 

mengancam Rusia yang selama ini, melalui perusahaan gas alamnya Gazprom, 

memonopoli pasokan suplai LNG di daratan Eropa. 

Jim Krane dari Rice University‟s Baker Institute, dalam makalah yang 

ditulis bersama Steven Wright dari Qatar University, Qatar „Rises Above‟ its 

Region: Geopolitics and the Rejection of the GCC Gas Market, menjelaskan 

bahwa dahulu negara-negara minyak yang kaya raya melihat gas alam sebagai 

entitas yang tak terlalu berharga. Mereka hanya mau mengeluarkan sedikit uang 

untuk LNG. 

Satu-satunya pipa gas yang dibangun ialah yang menghubungkan ladang 

gas di utara Qatar ke Uni Emirat Arab dan Oman di tenggara negeri itu. Namun 

sebagian besar ekspor gas Qatar ditujukan untuk pasar Asia dan Eropa, bukan 

Timur Tengah. Situasi kini berubah. Belakangan, permintaan gas alam untuk 

industri tenaga listrik di negara-negara Teluk tumbuh tajam, sedangkan mereka 

sebelumnya tak terlalu menaruh perhatian pada gas karena terlalu bersandar 

pada minyak. Akibatnya, negara-negara di Timur Tengah harus mengimpor 

LNG dengan harga lebih tinggi. Mereka juga kesulitan mengeluarkan atau 

mengekstraksi gas alam dari perut bumi. Belum lagi prosesnya memerlukan 

biaya mahal.   
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Pada saat yang sama, Qatar telah mapan dengan gas alamnya. Dan biaya 

ekstraksi gas Qatar terendah di dunia. Maka Qatar menjulang sebagai negara 

kaya gas sementara tetangga-tetangganya miskin gas. Dengan kondisi 

demikian, tak perlu waktu lama bagi Qatar untuk menggeser kedigdayaan Saudi 

yang jauh lebih besar darinya di jazirah Arab. 

3. Perekonomian Qatar 

Qatar adalah negara dengan pendapatan ekonomi tinggi, ditopang 

oleh cadangan gas alam dan minyaknya yang terbesar ketiga sedunia. Negara 

ini masuk dalam negara berpendapatan per kapita tertinggi sedunia. Qatar 

digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia 

sangat tinggi dan paling baik diantara negara Arab lainnya. Qatar memiliki 

pengaruh cukup kuat di Jazirah Arab, mendukung beberapa kelompok 

pemberontak selama Musim Semi Arab baik secara finansial dan melalui grup 

media global mereka Jaringan Media Al Jazeera. Untuk ukurannya, Qatar 

memegang pengaruh yang cukup penting di dunia. Qatar akan menjadi tuan 

rumah Piala Dunia FIFA 2022, menjadi negara Arab pertama yang 

mendapatkannya.
61

 

Awalnya, ekonomi Qatar difokuskan pada perikanan dan mutiara namun 

industri mutiara jatuh setelah munculnya mutiara yang dibudidayakan dari 

Jepang pada tahun 1920-an dan 1930-an. Transformasi ekonomi terjadi pada 
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“Perekonomian Qatar” (On-Line), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Qatar di akses 

pada 6 April 2018 pukul 19.49 WIB. 
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tahun 1940, yaitu ketika ditemukan minyak bumi di Lapangan Dukhan. 

Sekarang, pemasukan utama  Qatar  adalah  dari ekspor  minyak  dan gas bumi. 

Simpanan minyak negara ini diperkirakan sebesar 15 miliar barel (2,4 km³). 

Dengan tidak adanya pajak penghasilan, Qatar  (bersama  Bahrain)  adalah  

salah satu negara dengan tingkat pajak terendah di dunia. Tingkat  

pengangguran  bulan Juni 2013 adalah 0,1%.
 
Hukum korporat mewajibkan 

perusahaan Qatar memegang minimum 51% saham perusahaan di negara ini. 

Untuk beberapa tahun ke depan, Qatar diperkirakan akan tetap fokus pada 

minyak dan gas bumi, namun sudah mulai mengembangkan sektor swasta. 

Pada 2004, Qatar Science & Technology Park dibuka untuk menarik dan 

melayani berbagai usaha berbasis teknologi, baik dari dalam maupun luar 

Qatar. 

Per 2016, PDB per kapita Qatar menempati posisi nomor 4 tertinggi 

didunia, menurut Dana Moneter  Internasional  (IMF). 
 
 Negara ini  sangat 

mengandalkan tenaga asing untuk pertumbuhan ekonominya, sampai pada 

taraf pekerja migran mencapai 86% populasi penduduk dan 94% angkatan 

kerja. Qatar juga sering dikritik oleh Konfederasi Serikat Dagang Internasional.
 
 

Pertumbuhan ekonomi Qatar hampir selalu ditopang oleh minyak bumi dan gas 

alam sejak ditemukan tahun 1940.  

Negara ini hampir tidak menerapkan pajak, namun otoritas negara 

berencana untuk menerapkannya pada makanan siap saji dan barang mewah. 

Pajak ini akan diimplementasikan pada barang yang membahayakan tubuh 

https://id.wikipedia.org/wiki/1940
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lapangan_Dukhan&action=edit&redlink=1
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seperti makanan siap saji, rokok, dan minuman ringan. Awal mula rencana 

kebijakan ini diperkirakan akibat jatuhnya harga minyak dan menyebabkan 

negara ini defisit tahun 2016. Selain itu, jumlah pemotongan kerja juga 

meningkat dari perusahaan minyak dan sektor lembaga negara lainnya. 

B. Neraca Perdagangan Indonesia dan Qatar  

Neraca perdagangan adalah suatu catatan atau ikhtisar yang memuat atau 

mencatat semua transaksi ekspor dan transaksi impor barang suatu negara. Neraca 

perdagangan dikatakan defisit bila nilai ekspor yang lebih kecil dari impornya dan 

dikatakan surplus bila ekspor barang lebih besar dari impornya. Dan dikatakan neraca 

perdagangan yang berimbang jika nilai ekspor suatu negara sama dengan nilai impor 

yang dilakukan negara tersebut.
62

  

Neraca Perdagangan sama dengan arus modal keluar neto, yang sama dengan 

tabungan dikurangi investasi. Tabungan dipengaruhi oleh fungsi konsumsi dan 

kebijakan fiskal, sedangkan Investasi dipengaruhi oleh fungsi investasi dan tingkat 

bunga dunia. Dalam Neraca Perdagangan dicatat transaksi ekspor dan impor barang-

barang selama satu periode. Suatu negara dikatakan mengalami defisit perdagangan 

bila nilai ekspor barang lebih kecil daripada nilai impor barang. Sebaliknya negara 

tersebut dikatakan mengalami surplus perdagangan bila nilai ekspor barang lebih 

besar daripada nilai impornya.  
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Ari Mulianta Ginting, Perkembangan Neraca Perdagangan Dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhinya, (Jakarta; Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Bidang 

Ekonomi dan Kebijakan Publik),2014, hal.54. 
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Neraca Perdagangan yaitu perbedaan diantara ekspor dan impor dari 

perdagangan tampak, maksudnya perdagangan barang-barang tampak. Jika nilai 

neraca perdagangan itu positif, hal ini berarti bahwa ekspor barang-barang tampak 

melebihi nilai impornya. Tetapi jika neraca perdagangan itu menunjukkan negatif, hal 

ini berarti bahwa nilai impor melebihi ekspornya.
63

 Berikut adalah tabel neraca 

perdagangan Indonesia pada tahun 2012 - 2016: 

Tabel 3.4 

Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2012-2016 

(Dalam Juta US$) 

No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

I E k s p o r 190.020,30 182.551,80 175.980,00 150.366,30 145.186,20 

 

- M i g a s 36.977,30 32.633,00 30.018,80 18.574,40 13.105,50 

 

- Non m i g a s 153.043,00 149.918,80 145.961,20 131.791,90 132.080,80 

II I m p o r 191.689,50 186.628,70 178.178,80 142.694,80 135.652,90 

 

- M i g a s 42.564,20 45.266,40 43.459,90 24.613,20 18.739,30 

 

- Non m i g a s 149.125,30 141.362,30 134.718,90 118.081,60 116.913,60 

III Total 381.709,70 369.180,50 354.158,80 293.061,10 280.839,10 

 

- M i g a s 79.541,40 77.899,40 73.478,70 43.187,50 31.844,80 

 

- Non m i g a s 302.168,30 291.281,10 280.680,10 249.873,50 248.994,30 

IV Neraca -1.669,20 -4.076,90 -2.198,80 7.671,50 9.533,30 

 

- M i g a s -5.586,90 -12.633,30 -13.441,10 -6.038,80 -5.633,90 

  - Non m i g a s 3.917,70 8.556,40 11.242,30 13.710,30 15.167,20 

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan  
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Tutik Wiryanti, Korelasi Ekspor Dan Impor Terhadap Neraca Perdagangan Dan Neraca 

Pembayaran Di Indonesia Tahun 2003-2013, Jurnal, Jurusan Manajemen Universitas Pamulang, di 

akses pada22 Juni  2018 pukul 19.11 WIB. 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa neraca perdagangan Indonesia mengalami 

defisit pada tahun 2012 hingga 2014, tetapi untuk tahun 2015 dan 2016 Indonesia 

mengalami peningkatan pendapatan yang membuat neraca perdagangan menjadi 

surplus. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Neraca Perdagangan Indonesia 

sepanjang 2016 mengalami surplus $ 9.533,30 juta. Jumlah itu lebih tinggi dari 

surplus 2015 lalu yang hanya $ 7.671,50 juta.  

Tiga negara asal barang impor nonmigas terbesar selama 2016 ialah Cina, 

Jepang dan Thailand. Nilai impor dari Cina, yakni $30,69 miliar atau 26,24 persen 

dari total impor nasional. Sementara impor dari Jepang sebesar $12,97 miliar atau 

11,09 persen. Sedangkan impor dari Thailand, sebanyak $8,60 miliar atau 7,36 

persen. Sebagai catatan, impor nonmigas Indonesia dari kawasan ASEAN mencapai 

21,46 persen. Sementara dari Uni Eropa 9,11 persen.
64

 Berikut grafik mengenai 

neraca perdagangan Qatar dari tahun 2006-2016: 
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“Neraca Perdagangan Indonesia” (On-Line), tersedia di:  https://tirto.id/neraca-perdagangan 

-indonesia diakses pada 15 April 2018 pukul 16.54 WIB. 

https://tirto.id/neraca-perdagangan%20-indonesia
https://tirto.id/neraca-perdagangan%20-indonesia
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Gambar 3.1 

Neraca Perdagangan Qatar Tahun 2006-2016 

(Dalam Miliar US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: wits.worldbank.org 

Statistik menunjukkan neraca perdagangan Qatar dari 2006 hingga 2016. 

Neraca perdagangan adalah nilai barang yang diekspor dikurangi nilai barang impor.  

Neraca perdagangan positif menandakan surplus perdagangan, sementara nilai negatif 

menandakan defisit perdagangan.  Pada 2016, surplus perdagangan Qatar mencapai 

sekitar 32,06 miliar dolar AS.
65

 

Qatar adalah ekspor terbesar ke-39 di dunia. Pada 2016, Qatar mengekspor 

52,01 miliar US$ dan mengimpor 19,95 miliar US$, menghasilkan neraca 

perdagangan positif sebesar 32,06 miliar US$. Ekspor utama Qatar adalah Migas 

sebesar 33,5 Miliar US$, Crude Petroleum sebesar 8,85 miliar US$, Refined 

                                                                   
65

“Produk Domestik Bruto Qatar” (On-Line), tersedia di: https://www.statista. 

com/statistics/379966/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-qatar /diakses pada 13 April 2018 

pukul 20.04 WIB. 
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Petroleum sebesar 2,31 miliar US$, dan  Sulphur sebesar 199 juta US$. Sedangkan 

impor utamanya adalah mobil sebesar 2,26 miliar US$, Turbin gas sebesar 1,24 

miliar US$, suku pesawat sebesar 1,11 miliar US$, dan pesawat, helikopter, pesawat 

luar angkasa sebesar 777 juta US$.  

Tujuan ekspor utama Qatar adalah Jepang sebanyak 10,9 miliar US$, Korea 

Selatan sebanyak 8,97 miliar US$, India sebanyak 7,38 miliar US$, China sebanyak 

4,49 miliar US$ dan Uni Emirat Arab sebanyak 3,76 miliar US$. Asal impor teratas 

adalah Amerika Serikat sebanyak 4,93 miliar US$, Uni Emirat Arab sebanyak 2,97 

miliar US$, Jerman sebanyak 2,81 miliar US$, Inggris sebanyak 2,57 miliar US$, dan 

Prancis sebanyak 2,01 miliar US$.
66

 Berikut tabel neraca perdagangan Indonesia dan 

Qatar tahun 2012 hingga 2016: 
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“Perekonomian Qatar” (On-Line), tersedia di:  https://atlas.media.mit.edu/ en/profile/ 

country/qatar diakses pada 13 April 2018 pukul 20.46 

https://atlas.media.mit.edu/%20en/profile/%20country/qatar
https://atlas.media.mit.edu/%20en/profile/%20country/qatar
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Tabel 3.5 

Neraca Perdagangan Indonesia dengan Qatar tahun 2012-2016 

(Dalam Ribu US$) 

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 

perdagangan 1.688.672,40 1.576.663,40 1.681.659,40 828.339,20 914.995,20 

Migas 1.231.166,80 1.271.867,30 1.406.068,60 596.007,00 742.859,10 

Non migas 457.505,60 304.796,10 275.590,80 232.332,20 172.136,10 

Ekspor 92.775,00 95.370,60 92.449,70 96.529,30 57.545,90 

Migas 5,3 12,2 8,4 1,9 0 

Non migas 92.769,70 95.358,40 92.441,30 96.527,40 57.545,90 

Impor 1.595.897,40 1.481.292,80 1.589.209,70 731.809,90 857.449,40 

Migas 1.231.161,60 1.271.855,10 1.406.060,20 596.005,00 742.859,10 

Non migas 364.735,90 209.437,70 183.149,50 135.804,80 114.590,30 

Neraca 

perdagangan 

-

1.503.122,40 -1.385.922,30 -1.496.760,00 

-

635.280,60 

-

799.903,50 

Migas 

-

1.231.156,30 -1.271.842,90 -1.406.051,90 

-

596.003,10 

-

742.859,10 

Non migas -271.966,10 -114.079,40 -90.708,20 -39.277,50 -57.044,40 
Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai perdagangan Indonesia dengan 

Qatar pada 2016 mencapai US$ 914.995,20 ribu atau setara Rp 12,58 triliun dengan 

kurs Rp 13.300 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut naik 10,46 persen 

dibanding tahun sebelumnya, yakni US$ 828.339,20 ribu. Adapun nilai impor 

Indonesia dari Qatar mencapai  US$ 857.449,40 ribu sedangkan ekspor hanya US$ 

57.545,90 ribu. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA  

A. Kontribusi Ekspor-Impor Terhadap Pendapatan Nasional Indonesia dan Qatar 

1. Indonesia 

Salvatore berpendapat bahwa perdagangan bisa menjadi mesin bagi 

pertumbuhan. Jika aktivitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, 

maka salah satu dari komponen tersebut atau kedua-duanya dapat menjadi motor 

penggerak bgai pertumbuhan. Dengan demikian, kebijakan tersebut menjadikan 

ekspor sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan.
67

 

Ekspor adalah aktivitas penjualan barang ke luar negeri yang dilakukan oleh 

banyak orang, institusi pemerintah, ataupun perusahaan, dan orang atau badan 

yang melakukannya disebut eksportir. Tujuan eksportir adalah untuk memperoleh 

keuntungan. Dengan adanya aktivitas ekspor, pemerintah memperoleh pendapatan 

(devisa). 

Blanchard  meyatakan bahwa ekspor dipengaruhi oleh nilai tukar riil dan 

pendapatan negara mitra dagang. Apabila pendapatan negara mitra dagang tinggi 

maka permintaan akan barang-barang domestik akan meningkat artinya ekspor 

meningkat. Apabila terjadi peningkatan nilai tukar riil (mata uang domestik 

terdepresiasi terhadap mata uang negara mitra negara) maka permintaan terhadap 

                                                                   
67

Naf‟an, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah,(Yohyakarta: Graha Imu, 2014), hal. 

267-268. 
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ekspor akan meningkat karena terjadi penurunan harga relatif barang-barang 

domestik terhadap barang-barang negara mitra dagang.
68

  

Ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan 

dalam negeri ke negera-negara lain. Kegiatan mengekspor barang dan jasa ini akan 

menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Bila terjadi peningkatan 

ekspor neto adalah positif. Produk Ekspor Indonesia terdiri dari ekspor non 

minyak dan gas serta minyak dan gas..
69

 Berikut tabel mengenai jumlah total 

ekspor terhadap produk domestik bruto Indonesia: 

Tabel 4.1 

PDB Atas Harga Konstan Indonesia Tahun 2012-2016 

(dalam juta US$) 

Tahun PDB atas Harga konstan Ekspor 

2012 548.774,76 190.020,30 

2013 579.126,90 182.551,80 

2014 608.206,72 175.980,00 

2015 637.697,56 150.366,30 

2016 669.681,65 145.186,30 
          Sumber: Badan Pusat Statistik dan Menteri Perdagangan RI 

Semakin banyak aktivitas ekspor, semakin besar devisa yang diperoleh 

negara. Namun realita nya teori tesebut bertolak belakang terhadap jumlah 

pendapatan nasional di Indonesia. Terlihat tabel 4.1 dibawah ini, dimana dari 

tahun 2012 hingga 2016 menunjukkan jumlah permintaan ekspor yang semakin 

menurun sedangkan pendapatan nasional nya atau produk domestik brutonya 

justru semakin meningkat bukan menurun juga seiringnya jumlah penurunan nilai 

                                                                   
68

 Mahyus Ekananda, Ekonomi Internasional, (Jakarta: Pustaka Pelajar Grup, 2015), hal.93. 
69

Tutik Wiryanti, Korelasi Ekspor Dan Impor Terhadap Neraca Perdagangan Dan Neraca 

Pembayaran Di Indonesia Tahun 2003-2013, Jurnal, Jurusan Manajemen Universitas Pamulang, di 

akses pada22 Juni  2018 pukul 19.11 WIB. 
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total ekspor. Hal ini mengindikasikan bahwa teori diatas tidak sesuai dengan 

praktik nya, khususnya di Indonesia. 

Sedangkan impor adalah barang-barang yang diproduksi di luar negeri dan 

di jual ke dalam negeri. Impor merupakan pembelian dan memasukkan barang dari 

luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Indonesia mengimpor berbagai 

komoditas non minyak dan gas (non migas), hasil pertambangan dan sektor 

lainnya dari beberapa negara. Indonesia mengimpor berbagai komoditas non migas 

terdiri dari hasil pertanian dan hasil industri.
70

 Berikut tabel Ekspor-Impor 

Indonesia Terhadap jumlah persentase Pendapatan Nasional atau Produk Domestik 

Bruto periode 2012-2016: 
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Tutik Wiryanti, Korelasi Ekspor Dan Impor Terhadap Neraca Perdagangan Dan Neraca 

Pembayaran Di Indonesia Tahun 2003-2013, Jurnal, Jurusan Manajemen Universitas Pamulang, di 

akses pada22 Juni  2018 pukul 19.11 WIB. 
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Tabel 4.2 

Kontribusi Ekspor-Impor Indonesia terhadap PDB Tahun 2012-2016 

(Dalam Juta US$) 

Tahun 

PDB atas 

Harga 

Konstan 

Ekspor Impor 

(X-M) 
(X-M) 

/ PDB Total Migas 
Non 

Migas 
Total Migas 

Non 

Migas 

2012 548.774,76 190.020,30 36.977,30 153.043,00 191.689,50 42.564,20 149.125,30 -1.669,20 -0,30% 

2013 579.126,90 182.551,80 32.633,00 149.918,80 186.628,70 45.266,40 141.362,30 -4.076,90 -0,70% 

2014 608.206,72 175.980,00 30.018,80 145.961,20 178.178,80 43.459,90 134.718,90 -2.198,80 -0,36% 

2015 637.697,56 150.366,30 18.574,40 131.791,90 142.694,80 24.613,20 118.081,60 7.671,50 1,20% 

2016 669.681,65 145.186,30 13.105,50 132.080,80 135.652,80 18.739,80 116.913,00 9.533,50 1,42% 

 Sumber: BPS indonesia (data diolah, 2018) 
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Lalu tabel 4.2 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2012 nilai PDB 

Indonesia adalah yang terendah dengan nilai sebesar US$ 548.774,76 juta. PDB 

Indonesia mencapai titik tertinggi pada tahun 2016 yakni sebesar US$ 669.681,65 

juta. Sementara itu, sektor ekspor neto (X-M) Indonesia mencapai nilai paling 

rendah pada tahun 2013 yakni US$ - 4.076,90 juta. (jumlah minus, menunjukkan 

bahwa nilai impor melebihi jumlah ekspornya. Yang mana neraca perdagangan 

akan positif apabila ekspor lebih besar dari impornya). Sedangkan nilai ekspor 

neto (X-M) paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar US$ 9.533,50 juta.  

Dari tabel 4.2 juga terlihat bahwa kontribusi ekspor-impor terhadap PDB 

Indonesia masih terbilang kecil, yakni berkisar hingga minus persen. Bahkan pada 

tahun 2013, kontribusi ekspor-impor terhadap PDB hanya sekitar (0,30%). Hal ini 

mengindikasikan sebagian besar PDB yang diperoleh bukan berasal dari 

perdagangan luar negeri melainkan dari sektor lainnya. 

Tabel 4.2 juga menunjukkan bahwa secara garis besar pada tahun 2016 

kontribusi nilai impor migas Indonesia tercatat yang paling kecil yakni US$ 

18.739,80 juta antara kurun waktu 2012-2016. Dan begitu pula pada nilai impor 

non-migas Indonesia sebesar US$ 116.913,00 juta  merupakan yang terendah pada 

tahun 2016. Tahun 2013 nilai impor migas Indonesia sebesar US$ 45.266,40 juta 

adalah yang terbesar, sedangkan pada impor non-migas Indonesia tertinggi di raih 

pada tahun 2012 yakni sebesar US$ 149.125,30 juta. Secara agregat, nilai impor 

non migas lebih tinggi dibanding nilai impor migasnya. Dan secara agregat, nilai 

ekspor non-migas Indonesia lebih tinggi dibanding nilai ekspor migas. 
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Tabel 4.3 

Kontribusi Sektor Ekspor Indonesia terhadap PDB Tahun 2012-2016 

Tahun 

PDB atas 

harga 

konstan 

(2010) 

Ekspor 

Total 

Ekspor  

Migas Non-

Migas 

Sektor Non-Migas 

Pertanian  Industri Tambang Lainnya 

Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % 

2012 548.774,76 190.020,20 36.977,30 6,74 153.043,10 5.569,40 1,01 116.125,10 21,16 31.329,90 5,71 18,8 0,003 

2013 579.126,90 182.551,90 32.633,10 5,63 149.918,80 5.713,00 0,99 113.030,00 19,52 31.159,40 5,38 16,4 0,002 

2014 608.206,72 175.979,90 30.018,90 4,94 145.961,10 5.770,70 0,95 117.329,90 19,29 22.850,30 3,76 10,4 0,002 

2015 637.697,56 150.366,30 18.574,50 2,91 131.791,80 5.631,20 0,88 106.667,70 16,73 19.461,20 3,05 32 0,005 

2016 669.681,65 145.186,10 13.105,30 1,96 132.080,90 5.465,80 0,82 108.373,40 16,18 18.171,40 2,71 70 0,01 

Tabel 4.4 

Kontribusi Sektor Impor Indonesia terhadap PDB Tahun 2012-2016 

Tahun 

PDB atas 

harga 

konstan 

(2010) 

Impor 

Total Impor 
Barang Kosumsi 

Bahan Baku 

Penolong 
Barang Modal 

Nilai % Nilai % Nilai % 

2012 548.774,76 191.689,60 13.408,70 2,44 140.126,00 25,53 38.155,00 6,95 

2013 579.126,90 186.628,70 13.138,90 2,27 141.957,90 24,51 31.532,00 5,44 

2014 608.206,72 178.178,70 12.667,30 2,08 136.208,60 22,40 29.302,90 4,82 

2015 637.697,56 142.694,80 10.876,50 1,71 107.081,10 16,79 24.737,30 3,88 

2016 669.681,65 135.652,80 12.351,90 1,84 100.945,70 15,07 22.355,40 3,34 
Sumber: Bps Indonesia (data di olah, 2018) *dalam Juta US$
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Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa pada tahun 2016 kontribusi  nilai ekspor 

migas terhadap PDB Indonesia tercatat yang paling kecil yakni 1,96% atau US$ 

13.105,50 juta  antara kurun waktu 2012-2016. Secara agregat, nilai ekspor non-

migas Indonesia lebih tinggi dibanding nilai ekspor migas. Di tahun 2016 Indonesia, 

mengekspor US$ 145 juta, menjadikannya eksportir terbesar ke-24 di dunia. Selama 

lima tahun terakhir, ekspor Indonesia mengalami penurunan pada tingkat tahunan 

sebesar -3,086%, dari US$ 190 juta pada tahun 2012 menjadi US$ 145 juta pada 

tahun 2016. Ekspor terbaru dipimpin oleh Minyak Kelapa Sawit yang mewakili 

10,2% dari total ekspor Indonesia , diikuti oleh Coal Briket, yang mencapai 8,48%.
71

  

Pada tabel 4.4 terlihat bahwa impor barang konsumsi, bahan baku dan barang 

modal mengalami penyusutan dari tahun 2012-2016. Tetapi, impor bahan baku 

penolong memiliki kontribusi terbesar terhadap PDB daripada sektor lainnya. Dimana 

bahan baku adalah bahan mentah utama yang diperlukan untuk membuat barang hasil 

produksi. Selanjutnya disusul oleh barang modal baru kemudian barang konsumsi. 

pada tahun 2016 Indonesia mengimpor US$ 135 juta, menjadikannya pengimpor 

terbesar ke-27 di dunia. Selama lima tahun terakhir, impor Indonesia mengalami 

penurunan pada tingkat tahunan sebesar -4,845%, dari US$ 191 juta pada tahun 2012 

menjadi US$ 135 juta pada tahun 2016.  

 

 

                                                                   
71

 “Ekspor-Impor Indonesia” (On-Line), tersedia di: https://atlas.media.mit.edu/en/profile 

/country/idn/ di akses pada 11 April 2018 pukul 10.59 WIB. 

https://atlas.media.mit.edu/en/profile%20/country/idn/
https://atlas.media.mit.edu/en/profile%20/country/idn/
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2. Qatar 

Berbeda halnya dengan Qatar, bahwa teori yang disampaikan Blanchard 

justru sesuai dengan praktiknya. Terlihat pada tabel 4.3 dibawah, bahwa jumlah 

ekspor Qatar yang selalu menurun diiringi juga dengan penurunan jumlah 

pendapatannya. Tetapi dengan semakin berturunnya jumlah ekspor bukan berarti 

ini tidak berkontribusi terhadap pendapatannya begitupun dengan Indonesia, 

dengan semakin meningkatnya jumlah ekspor Indonesia belum tentu berkontribusi 

pula terhadap pendapatannya. Berikut tabel nya:  

Tabel 4.5 

Kontribusi X-M Terhadap Pendapatan Nasional (PDB) Qatar 

Periode 2012-2016 

(dalam Juta US$) 

Tahun PDB  Ekspor Impor (X-M) (X-M) 

/PDB 

2012 186.833,14 142.875,82 54.693,30 88.182,52 47,20% 

2013 198.727,35 144.510,15 58.953,18 85.556,97 43,05% 

2014 206.224,32 140.228,57 64.004,27 76.224,30 36,96% 

2015 164.641,16 92.291,03 59.271,31 33.019,72 20,05% 

2016 152.451,62 72.397,11 63.475,15 8.921,96 5,85% 

Sumber: Ministry of Development Planning and Statistics, Window on Economic Statistics of Qatar. 

Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa PDB dan ekspor neto (X-M) Qatar 

mengalami naik-turun. PDB Qatar terus mencatatkan kenaikan pada tahun 2012-

2014. Namun, pada tahun 2016 nilai PDB mengalami penurunan yang sangat 

besar yakni sebesar US$ 152.451,62 juta. Dan pada tahun yang sama nilai ekspor 

neto juga mengalami penurunan yang besar yakni sebesar US$ 8.921,96 juta. 
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Namun nilai tertinggi jatuh pada tahun 2012 yakni sebesar US$ 88.182,52 juta dan 

pada nilai PDB terjadi pada tahun  2014 yakni sebesar US$ 206.224,32 juta. 

Sementara itu, tabel 4.5 terlihat juga bahwa nilai ekspor-impor Qatar cukup 

mempunyai andil dalam pembentukan PDB. Kontribusi dalam pembentukan PDB 

paling rendah 5,85% dan tertinggi ialah 47,20%. Ini berarti kontribusi ekspor-

impor Qatar terhadap pendapatan nasional tersebut jauh lebih tinggi dibanding 

Indonesia. Berikut tabel mengenai kontribusi sektor ekspor dan impor Qatar 

terhadap PDB tahun 2012-2016: 
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Tabel 4.6 

Kontribusi Komiditas Ekspor Utama terhadap PDB Qatar Tahun 2012-2016 

Tahun PDB 

Komuditas 

Migas Bahan Kimia Bahan Baku 

Bahan Baku 

Penolong Barang Modal 

Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % 

2012 548.774,76 117.028,95 21,33 5.252,20 0,96 -    -    -    

2013 579.126,90 119.960,53 20,71 175,04 0,03 25.167,21 4,35 4.830,45 0,83 69,18 0,012 

2014 608.206,72 113.899,38 18,73 68,44 0,01 21.840,49 3,59 102,89 0,02 84,38 0,014 

2015 637.697,56 64.534,03 10,12 904,09 0,14 11.300,35 1,77 1.742,44 0,27 1.414,03 0,22 

2016 669.681,65 46.739,27 6,98 174,4 0,03 9.103,65 1,36 186,96 0,03 33,59 0,005 

Tabel 4.7 

Kontribusi Komiditas Impor Utama terhadap PDB Qatar Tahun 2012-2016 

Tahun PDB 

Komuditas 

Kendaraan  Produk Kimia 

Bahan 

Pangan Bahan Logam Tekstil 

Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % 

2012 548.774,76 4.762,06 0,87 2.036,47 0,37 791,61 0,14 2.787,47 0,51 635,5 0,12 

2013 579.126,90 5.710,64 0,99 2.150,55 0,37 883,25 0,15 2.562,84 0,44 692,2 0,12 

2014 608.206,72 6.353,56 1,04 2.341,30 0,38 923,79 0,15 3.035,59 0,50 826,69 0,14 

2015 637.697,56 6.487,72 1,02 2.410,54 0,38 1.047,48 0,16 3.429,58 0,54 949,84 0,15 

2016 669.681,65 5.660,05 0,85 2.353,86 0,35 1.019,07 0,15 3.094,88 0,46 962,63 0,14 
 Sumber: wits.worldbank.org (data diolah 2018) diakses pada 15 April 2018 pukul 14.56 WIB (dalam Juta US$) 
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Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa nilai ekspor Qatar berfluktuasi. Nilai 

ekspor Qatar tidak selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 nilai ekspor Qatar 

mencapai nilai paling rendah yakni US$ 72.397,11 juta. Sedangkan nilai ekspor 

paling tinggi tercatat pada tahun 2013 yakni sebesar US$ 144.510,15 juta. Pada 

tahun 2015, nilai ekspor Qatar mengalami penurunan yang cukup drastis, setelah 

pada tahun-tahun sebelumnya nilai ekpor negara tersebut selalu mengalami 

kenaikan. Sektor migas memiliki kontribusi terbesar terhadap PDB Qatar hingga 

21,33% pada tahun 2012. Wajar saja karena Qatar merupakan negara 

dengan pendapatan ekonomi tinggi, ditopang oleh cadangan gas alam dan 

minyaknya yang terbesar ketiga sedunia.
 

Negara ini masuk dalam negara 

berpendapatan per kapita tertinggi  sedunia.  

Tabel 4.7 juga menunjukkan bahwa impor Qatar mengalami fluktuasi juga. 

Ini terlihat pada tahun 2012 hingga 2014 mengalami kenaikan dan mengalami 

penurunan pada tahun 2015 sebesar US$ 59.271,31 juta dan mengalami kenaikan 

lagi sebesar US$ 63.475,15 juta di tahun 2016. Nilai impor Qatar yang paling 

tinggi tercatat pada tahun 2014 sebesar US$ 64.004,27 juta. Sedangkan nilai impor 

terendah tercatat pada tahun 2012 sebesar US$ 54.693,30 juta. Kontribusi 

komoditas impor terhadap PDB Qatar hampir dibawah 1% semua, membuat 

neraca perdagangan Qatar selalu positif  karena nilai impor lebih kecil dari 

ekspornya. 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_ekonomi_tinggi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_negara_menurut_cadangan_gas_alam_terbukti&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_per_kapita
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_PDB_(KKB)_per_kapita
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Dan berikut grafik mengenai perbedaan nilai kontribusi ekspor-impor 

terhadap PDB Indonesia dan Qatar Periode 2012-2016: 

Gambar 4.1 

Perbandingan Kontribusi Ekspor-Impor terhadap PDB Indonesia dan Qatar 

Tahun 2012-2016 

(dalam Juta US$) 

 

 (Data diolah 2018) 

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa kontribusi ekspor-impor Indonesia 

terhadap PDB nya sangat tertinggal dengan Qatar. Tetapi kontribusi nya Qatar dari 

tahun ke tahun kian menurun sedangkan Indonesia mengalami kenaikan meskipun 

kecil. Padahal PDB Indonesia lebih besar dari PDB nya Qatar, ini dikarenakan 

melihat Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke 4 di dunia 

sebesar ± 261,890,900 jiwa sedangkan Qatar menduduki di urutan ke 139 di dunia 

sebesar ± 2,685,053 jiwa, mengingat bahwa pendapatan nasional merupakan 

seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh 
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rumah tangga keluarga (RTK) dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, 

biasanya dalam waktu satu tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan 

sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan 

oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya satu 

tahun.
72

 Jadi wajar saja jika PDB Indonesia lebih unggul dari PDB Qatar. Tetapi 

jika di ukur dari PDB per kapita maka jelas Qatar lah yang lebih unggul. 

Dikarenakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, yang 

diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah 

penduduk negara tersebut. Maka Qatar menduduki peringkat ke-1 di dunia sebesar 

US$ 127,523 sedangkan Indonesia menduduki peringkat ke-89 di dunia sebesar 

US$ 11,612.
73

 Sedangkan untuk nilai ekspor-impor, Indonesia lah yang lebih besar 

dari Qatar. Tetapi nilai ekspor Qatar selalu lebih besar dari nilai impornya berbeda 

dengan Indonesia yang mana nilai ekspor hampir beriringan dengan nilai 

impornya. Bahkan terkadang impor nya lebih besar dari ekspornya. 

 

 

 

 

                                                                   
72

Pendapatan Nasional” (On-Line), tersedia di, https://www.jurnal.id/id/blog/2017/ pengertia 

n-dan-konsep-pendapatan-nasional di akses pada 26 Mei 2018 pukul 14.48 WIB. 
73

Data dilansir dari World Bank dan Wikpedia.org/wiki/list_of_countries_by_GDP_(PPP)_ 

per_capita berdasarkan tahun 2016,  di akses pada 01 Juli 2018 WIB. 

https://www.jurnal.id/id/blog/
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B. Kontribusi Ekspor-Impor Terhadap Pendapatan Nasional Indonesia dan Qatar 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam  

Sebagai sebuah agama dan ideologi, Islam memiliki sejumlah regulasi 

mengenai perdagangan internasional yang sangat kontras dengan perdagangan 

internasional. 

Pertama, aktivitas perdagangan merupakan hal yang mubah. Hanya saja, 

karena perdagangan internasional melibatkan negara dan dan juga warga negara 

asing, maka negara Islam, dalam hal ini Khalifah, bertanggung jawab untuk 

mengontrol, mengendalikan dan mengaturnya sesuai dengan ketentuan syariah. 

Membiarkannya internasional tanpa adanya kontrol dan intervensi negara sama 

dengan membatasi kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya. Padahal 

Rasulullah SAW bersabda: “Imam itu adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab 

atas apa yang dipimpinnya.” 

Kedua, seluruh barang yang halal pada dasarnya dapat diperniagakan ke 

negara lain. Meski demikian ekspor komuditas tertentu dapat dilarang oleh khalifah 

jika menurut ijtihadnya bisa memberikan dharar bagi negara Islam. Misalnya ekspor 

senjata atau bahan bahan yang bisa memperkuat persenjataan negara luar, seperti 

uranium, dll. Sebab, komuditas semacam ini bisa memperkuat negara luar untuk 

melakukan perlawanan kepada negara Islam. Khalifah juga boleh melarang ekspor 

komuditas tertentu yang jumlahnya terbatas dan sangat dibutuhkan di dalam negeri, 

sehingga kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi. Dalam kaedah ushul dinyatakan: 

“setiap bagian dari perkara yang mubah jika ia membahayakan atau menghantarkan 
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pada bahaya, maka bagian tersebut menjadi haram sementara bagian lain dari perkara 

tersebut tetap halal.” 

Ketiga, hukum perdagangan internasional dalam Islam disandarkan pada 

kewarganegaraan pedaganga (pemilik barang), bukan pada asal barang. Jika pemilik 

barang adalah warga negara Islam, baik Muslim maupun kafir dzimmi, maka barang 

yang dia import tidak boleh dikenakan cukai. Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan 

masuk syurga orang yang memungut cukai”. Namun jika barang yang masuk ke 

wilayah negara Islam adalah milik warga negara asing, maka barang tersebut 

dikenakan cukai sebesar nilai yang dikenakan negara asing tersebut terhadap warga 

negara Islam, atau sesuai kesepakatan perjanjian antara negara Islam dengan negara 

asing tersebut. 

Namun demikian demi kemaslahatan Islam, umat dan dakwah Islam, khalifah 

diberikan kewenangan untuk mengatur besar tarif tersebut. Ketika misalnya pasokan 

komuditas yang dibutuhkan oleh penduduk negara Islam langka sehingga 

menyebabkan inflasi, maka tarifnya dapat diturunkan. Dari Abdullah bin Umar ia 

berkata: “Umar mengenakan setengah „usyr (5%) untuk minyak zaitun dan gandum 

agar barang tersebut lebih banyak dibawa ke Madinah. Sementara untuk quthniyyah 

(biji-bijian seperti kacang) beliau mengambil sepersepuluh (10%) (HR. Abu Ubaid).” 

Keempat, pedagang dari negara kafir mu‟ahid (negara kafir yang memiliki 

perjanjian damai dengan negara Islam akan diperlakukan sesuai isi perjanjian yang 

disepakati antara kedua belah pihak. Akan tetapi pedagang dari negara kafir harbi 
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(negara yang memerangi negara Islam, seperti AS, Inggris, India, Cina, Israel, dll), 

ketika memasuki wilayah negara Islam harus memiliki izin (paspor) khusus. 

Kelima, membolehkan perdagangan internasional dengan alasan sejalan 

dengan Islam, ksrena adanya larangan Islam terhadap penarikan cukai (al-maks) atas 

barang import milik warga negara Islam, tidak dapat dibenarkan.
74

 

Para tokoh kemuka seperti Abu „Ubaid al-Qasim dan Adam Smith memiliki 

kesamaan dalam pemikiran mereka mengenai harta dan pendapatan suatu Negara. 

Dalam hal ini, mereka meyakini bahwa suatu Negara akan maju dan berkembang jika 

pendapatan negara itu baik atau besar. Sehingga dapat menyelesaikan masalah 

perekonomian, seperti Perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang 

menyebabkan kondisi ekonomi negara menjadi stabil. Oleh karena nya, Perdagangan 

internasional sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini, dan memulihkan 

perekonomian agar bisa berjalan dalam kondisi yang stabil.  

Dalam upaya untuk memecahkan masalah konsep Perdagangan internasional 

pada Ekspor dan impor di dalam perekonomian di atas, Abu „Ubaid al-Qasim dan 

Adam Smith memiliki perbedaan cara untuk mengatasinya. Mereka memiliki 

instrumen mereka sendiri dalam memecahkan masalah ini
75

 antara lain:  

1. Perbedaan Hukum. Pemikiran Abu „Ubaid al-Qasim memiliki sistem yang didasari 

pada syariat Islam yang berlandas al-Qur‟an, Hadist, sementara pemikiran Adam 

                                                                   
74

Naf‟an,Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah,(Yohyakarta: Graha Imu, 2014),hal.262-

264.  
75

Junaidi Safitri, Analisis Perbandingan Pemikiran Abu „Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith 

Mengenai Perdagangan Internasional, Artikel, Universitas Islam Indonesia, Millah Vol. XVII, No. 1, 

Agustus 2017, di akses pada 24 Juni 2018 pukul 19.56 WIB. 
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Smith memiliki sistem yang dilandasi pada hukum positif yang berlaku. Beberapa 

sistem transaksi pada Pemikiran Abu „Ubaid al-Qasim yang menggunakan 

perspektif hukum Islam di antaranya Zakat.  

2. Perbedaan Transaksi. Perbedaan konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan 

internasional dalam pemikiran Abu „Ubaid al-Qasim dan Adam Smith pada hukum 

yang mendasarinya juga menelurkan perbedaan pada setiap sistem yang 

digunakan, misalnya dalam hal transaksi. Pada pemikiran Abu „Ubaid al-Qasim, 

seorang akan diperkenankan melaksanakan transaksi jual beli apabila jenis barang 

atau jasa yang dilakukan adalah usaha yang halal dan baik. Sementara itu, pada 

pemikiran Adam Smith, seseorang boleh diperkenankan melaksanakan transaksi 

jual beli apabila terhadap usaha-usaha yang diizinkan atas hukum positif. Usaha 

yang tidak halal tapi diakui hukum positif di Indonesia akan tetap diterima dalam 

pengajuan transaksi.  

3. Perbedaan Orientasi. Orientasi yang ada pada pemikiran Adam Smith tentang 

konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional semata-mata adalah 

orientasi keuntungan atau profit oriented. Sementara pada pemikiran Abu „Ubaid 

al-Qasim tentang konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional, 

orientasi yang digunakan selain orientasi keuntungan juga memperhatikan 

kemakmuran dan kebahagiaan hidup dunia akhirat. 

4. Pembagian Besar Tarif. Dalam pemikiran Abu „Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith 

juga berbeda. Dalam pemikiran Abu „Ubaid Al-Qasim menerapkan sistem 

pembagian besar tarif untuk kaum muslimin 2,5% ,Ahli Dzimmi 5%,dan Kafir 
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Harbi 10%. Sedangkan dalam pemikiran Adam Smith menerapkan sistem besar 

tarif sebesar 0 % atau tanpa hambatan sehingga Jalur Perdagangan lintas Antar 

negara bebas tanpa hambatan tariff maupun non Tariff.  

5. Pengawasan. Dari segi pengawasan, perbedaan antara konsep ekspor dan impor di 

dalam perdagangan internasional dalam pemikiran Abu „Ubaid al-Qasim dan 

Adam Smith juga terdapat pada sistem pengawasan. Dalam pemikiran Abu „Ubaid 

al-Qasim tetap dalam pengawasan oleh negara seperti kebijakan-kebijakan yang 

diterapkan, sementara pada pemikiran Adam Smith hubungan negara dalam 

perdagangan diminimalkan bahkan tanpa ikut campur tangan sama sekali dari 

pemerintah dalam alur perdagangan. 

Dari perbedaan pemikiran Abu Ubaid al-Qasim dan Adam Smith mengenai 

perdagangan internasioal di atas, kita juga harus pahami prinsip dasar dalam 

melakukan perdagangan yang diajarkan Islam, berikut prinsip-prinsipnya:  

1. Prinsip saling ridha antara pihak terkait (penjual dan pembeli). 

Perdagangan yang berkah adalah perdagangan yang menguntungkan kedua belah 

pihak. tidak  ada salah satu pihak yang merasa terzhalimi. Keduanya harus 

saling  rela tanpa adanya paksaan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An Nisa 

ayat 29 yang berbunyi: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamudengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama 

suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh 

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”  

Ayat ini menjadi dasar dari berbagai derifasi peraturan-peraturan perdagangan 

yang berlaku di dunia secara umum.  

2. Tidak mendurhakai Allah 

Manusia diwajibkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun dalam 

bekerja manusia  tidak  boleh  melalaikan  kewajibannya beribadah kepada Allah. 

Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al -Jumu‟ah : 11 yang berbunyi: 

                             

                

Artinya: “dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar 

untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri 

(berkhotbah). Katakanlah:"Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan 

dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezeki.”  

Ayat diatas melarang kita supaya tidak melupakan Allah Swt, dikarenakan 

urusan perdagangan.  Sudah  merupakan  keniscayaan  bahwa  kita dilarang 

melalaikan ibadah kepada Allah karena urusan perdagangan, contohnya seperti 

mengulur-ulur waktu shalat. Dalam konteks perdagangan, lalai mengingat Allah 

dapat diartikan sebagai berbuat kecurangan-kecurangan 
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yang  dapat  merugikan  orang  lain  seperti mengurangi timbangan, 

menyembunyikan cacat suatu barang, dan kecurangan lainnya. 

3. Prinsip Keadilan Dalam Menakar 

              

 Artinya: “dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu 

mengurangi neraca itu.” (QS. Ar-Rahman [55] : 9) 

Takaran merupakan sesuatu yang penting dan krusial dalam perdagangan. Kedua 

ayat di atas sangat jelas memerintahkan kita untuk memenuhi takaran 

dengan benar dan adil. Berbuat adil merupakan salah satu upaya pendekatan diri 

kepada taqwa.
76

 

Di dalam perdagangan internasional tentu berkaitan dengan ekspor-impor, 

untuk melaksanakan kegiatan ekspor-impor maka penting hal nya kegiatan tersebut di 

catat untuk meminimalisir resiko. Kegiatan ini disebut dengan Neraca perdagangan. 

Neraca perdagangan adalah suatu catatan atau ikhtisar yang memuat atau mencatat 

semua transaksi ekspor dan transaksi impor barang suatu negara. Neraca perdagangan 

dikatakan defisit bila nilai ekspor yang lebih kecil dari impornya dan dikatakan 

surplus bila ekspor barang lebih besar dari impornya. Dan dikatakan neraca 

                                                                   
76

Maulana Hamzah, Perdagangan Barang dan Jasa serta Upah dalam Islam, Artikel, jurusan 

Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor, di akses http://www.academia.edu/ 

Perdagangan_Islam pada 23 Juni 2018 pukul 18.40 WIB. 

http://www.academia.edu/
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perdagangan yang berimbang jika nilai ekspor suatu negara sama dengan nilai impor 

yang dilakukan negara tersebut.
77

  

Merujuk pada tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa ekspor Non migas 

Indonesia lebih besar dari sektor migasnya. Ini jelas, karena Indonesia bukan lah 

negara pemasok minyak dan gas bumi alam. Dari sektor non migas di atas terlihat 

bahwa sektor industri menjadi sektor ekspor unggulannya Indonesia. Tiap tahun 

nilainya menunjukkan yang paling besar. Sayangnya, sebagai negara agraris dengan 

luas wilayah tanah sebesar 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km² 

seharusnya dapat menjadikan sektor pertanian yang menjadi prioritas, sudah menjadi 

PR besar bagi pemerintah dan Indonesia untuk mengembangkan sektor pertanian 

untuk kemajuan bangsa ini. Ini terlihat dari nilai ekspor komoditas pertanian yang 

tidak begitu besar.  

Sebagai negara maju dengan tingkat pendapatan perkapita terbesar di dunia 

dan pengekspor migas terbesar di dunia sudah sepatutnya Qatar sangat  

mengandalkan sektor migas untuk  kemajuan perekonomiannya. Dan benar, data 

tabel 4.6 diatas menunjukkan Qatar lebih mengunggulkan sektor migas dari yang 

lain. Bahkan nilainya jauh lebih besar dibandingkan komoditas lainnya. Namun, 

migas adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sifatnya lama 

kelaman jika dipakai terus akan habis. Jadi, jika migas Qatar mulai menipis atau 

                                                                   
77

Ari Mulianta Ginting, Perkembangan Neraca Perdagangan Dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhinya, (Jakarta; Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Bidang 

Ekonomi dan Kebijakan Publik),2014, hal.54. 
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bahkan habis komuditas apa yang dapat menggantikannya. Dalam sebuah hadits 

Rasulullah Saw mengatakan: 

رضيى هللا عىً قال قال رصىل هللا صهى هللا عهيً وصهم ما مه عه اوش به مانك 

78مضهم يغرس غرصا اويزرعا فياكم مىً طيراواوضان اوبهيمة اال كان نً بً صدقة
  

  

                                                                   
Artinya:  “Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang dari kalangan orang Islam 

yang menanam tanaman atau menanam (menabur) benih tanaman, kemudian burung 

ataupun binatang ternak memakan (buah) tanaman itu, kecuali baginya memperoleh 

pahala sedekah. “ (HR. Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi) 

 

Maksud dari hadits Rasulullah Saw diatas bahwa menanam sama halnya 

dengan ibadah, produksi di dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada 

keuntungan materi saja. Hadits di atas misalnya, menjelaskan bahwa seseorang yang 

melakukan kegiatan produksi di bidang pertanian bukan hanya memperoleh manfaat 

berupa hasil pertanian namun juga memberi manfaat bagi orang lain dengan 

menyediakan bahan makanan untuk mereka, bahkan makhluk seperti hewan 

herbivora, karnivora, dan pengurai pun mendapat manfaat dari aktivitas pertanian 

yang dilakukan petani.
79

  ini berarti dapat menjadi referensi bagi semua negara agar 

dapat mengadakan kerjasama tiap negara dan bangsa di bumi ini.
80

 Ini dapat terjawab 

dengan hadits Rasulullah SAW di atas tentang menanam. Walaupun Qatar bukan 

negara agraris, namun di tengah tanah kering atau tidak subur dapat diciptakan teknik 

menanam yang sesuai. Qatar harus memikirkan solusi terbaik agar dapat 

                                                                   
78

Muhammad Fuad Abd Baqi, Lu‟lu wal Marjan, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th.), hal.144. 

Lihat juga Abi „Isa Muhammad bin „Isa bin Saurah, Sunan at-Tarmidzi, (Beirut: Dar al-Ma‟rifah, 

2002),hal.582. 
79

Isnaini Harahap, Hadis-hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), hal.57. 
80

 Murasa Sarkaniputra, Ruqyah Syar‟iyyah: Teori, Model, dan Sistem Ekonomi, (Cirebon: 

Al-Ishlah Press, 2009), hal. 109 dan 159. 
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meningkatkan produksi pertanian dengan baik dan benar. Jika ada banyak negara 

seperti Qatar yang terus menerus mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui maka pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan yang merugikan bagi 

umat manusia. 

Di zaman pemanasan global seperti ini menjadi kekhawatiran kita apabila 

terus mengeksploitasi migas, maka pengembangan sektor pertanian dan agribisnis 

menjadi penting.  Bangsa yang dikaruniai lahan pertanian yang subur, seperti 

Indonesia harus dapat memutuskan untuk menjadikan pertanian sebagai komoditi 

ekspor utama.
81

   

Jika dianalisis dengan ekonomi makro Islam, merujuk pada tabel 4.4 dan 4.7 

seharusnya impor suatu negara dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Upaya 

pemenuhan kebutuhan dasar di suatu negara memerlukan kerjasama dengan negara 

lain, tujuannya adalah supaya tercipta kemaslahatan di antara umat manusia dan salah 

satu bentuk tolong menolong.  

Perdagangan internasional dalam Islam merupakan masalah muamalah dan 

maqasid untuk muamalah adalah kemaslahatan manusia. Kalau kita memperhatikan 

disyariatkannya berbagai macam muamalah seperti jual beli atau perdagangan, dan 

sewa menyewa. Pada dasarnya hal tersebut adalah pertukaran kemaslahatan di antara 

orang-orang, tolong menolong untuk mencapai kemaslahatan dan saling melengkapi 

sebagian atas sebagian lagi. Contohnya, pemilik buah, ia tidak bisa mendapatkan 
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pakaian dan yang lainnya yang menjadi kebutuhannya, oleh karena itu 

disyariatkanlah jual beli. Begitu juga pemilik harta ia tidak sanggup mendapatkan 

makanan, minuman dan pakaian kalau tidak disyariatkan jual beli. Maka 

disyariatkannya perdagangan internasional adalah karena tidak mungkin satu bangsa 

dapat memenuhi kebutuhannya secara langsung tanpa membutuhkan negara lain. 

Disyariatkannya perdagangan internasional adalah untuk kemaslahatan antar negara-

negara, tolong menolong untuk mencapai kemaslahatan serta saling melengkapi 

sebagian negara atas sebagian lagi. Oleh karena itu perdagangan Internasional dalam 

Islam, tidak seperti yang dianut oleh kaum kapitalis yang cenderung selfisme.
82

  

Jadi dapat disimpulkan bahwa di Indonesia, kontribusi ekspor-impor terhadap 

pendapatan nasionalnya masih terbilang kecil. Sedangkan di Qatar, kontribusi ekspor-

impor terhadap PDB negara tersebut dapat dikatakan lebih baik, Qatar dapat 

mengimplementasikan kontribusi ekspor-impor terhadap pendapatan nasional dengan 

lebih baik ditinjau dari ekonomi Islam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
82

 Asep Hendang, Perdagangan Internasional Dalam Islam, Dosen Perbankan Syariah UM 

Tangerang ; majalah tabligh No.4/XIV, hal.55-56. Di akses pada 15 April 2018 pukul 12.44 WIB. 



101 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kontribusi ekspor-impor terhadap PDB Indonesia masih terbilang kecil, yakni 

berkisar hingga minus persen. Bahkan pada tahun 2013, kontribusi ekspor-impor 

terhadap PDB hanya sekitar (0,30%). Hal ini mengindikasikan sebagian besar 

PDB yang diperoleh bukan berasal dari ekspor-impor  melainkan dari sektor 

lainnya. Bahkan ekspor industri lebih besar kontribusi nya dari pada pertanian, 

mengingat Indonesia adalah negara agraris. Sedangkan Qatar, kontribusi dalam 

pembentukan PDB paling rendah 5,85% dan tertinggi ialah 47,20%. Ini berarti 

kontribusi ekspor-impor Qatar terhadap pendapatan nasional tersebut jauh lebih 

tinggi dibanding Indonesia.  

2. Qatar dapat mengimplementasikan kontribusi ekspor-impor terhadap pendapatan 

nasional dengan lebih baik ditinjau dari ekonomi Islam. Rasulullah Saw bersabda 

bahwa menanam adalah ibadah. Produksi di dalam Islam tidak semata-mata 

berorientasi pada keuntungan materi saja. Seseorang yang melakukan kegiatan 

produksi di bidang pertanian bukan hanya memperoleh manfaat berupa hasil 

pertanian namun juga memberi manfaat bagi orang lain dengan menyediakan 

bahan makanan untuk mereka, bahkan makhluk seperti hewan herbivora, 

karnivora, dan pengurai pun mendapat manfaat dari aktivitas pertanian yang 

dilakukan petani. 

 



102 
 

 
 

B. Saran 

1. Mengembangkan pasar ekspor pertanian yang sudah ada. Mengingat sekrot 

pertanian berpotensi sebagai sumber devisa negara. Untuk pemerintahan 

Indonesia harus lebih fokus dan memerdayakan sumber daya alam yang ada. 

Seperti luasnya daratan Indonesia yang bisa menjadi pelopor utama ekspor 

pertanian Indonesia bukan industrinya.  

2. Indonesia dan Qatar hendaknya menata ulang ekspor-impor guna 

mensejahterahkan dan melindungi masyarakat dari dampak yang buruk 

kedepannya. Dituntut pula peran tegas pemerintah guna menekan tingkat 

penyelundupan barang-barang yang bersifat merusak (seperti narkoba). 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Neraca Perdagangan Qatar 2012-2016: 

 
 



 
 

 



 
 

2. Nilai PDB berdasarkan pendekatan pengeluaran 2012-2016: 

[Seri 2010] PDB Seri 2010 menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah) 

Harga Konstan 2010 

PDB Penggunaan (Seri 

2010) 
2012 2013 2014 2015 2016 

1. Pengeluaran Konsumsi 

Rumah tangga 4195787.60 4423416.91 4651018.44 4881630.67 5126028.31 

a. Makanan dan Minuman, 

Selain Restoran 1545635.52 1612838.79 1685184.55 1776297.18 1871191.74 

b. Pakaian, Alas Kaki dan 

Jasa Perawatannya 172878.37 182010.20 190369.18 198732.53 205265.40 

c. Perumahan dan 

Perlengkapan Rumah tangga 575044.01 608426.68 636224.51 666807.39 697458.79 

d. Kesehatan dan 

Pendidikan 284508.54 300791.33 318154.23 335479.67 353409.46 

e. Transportasi dan 1018099.20 1085322.20 1148299.69 1203217.39 1267219.46 



Komunikasi 

f. Restoran dan Hotel 381366.61 403321.45 430250.02 451792.96 476172.73 

g. Lainnya 218255.35 230706.26 242536.27 249303.55 255310.74 

2. Pengeluaran Konsumsi 

LNPRT 81918.62 88618 99420 98799.99 105362.27 

3. Pengeluaran Konsumsi 

Pemerintah 681819 727812.07 736283.11 775397.99 774281.56 

a. Konsumsi Kolektif 420887.50 455890.08 459596.22 476826.12 477610.77 

b. Konsumsi Individu 260931.50 271922 276686.89 298571.87 296670.78 

4. Pembentukan Modal 

Tetap Domestik Bruto 2527728.79 2654375.04 2772470.77 2911355.98 3041586.62 

a. Bangunan 1811557.99 1933672.02 2040386.95 2165135.15 2277210.01 

b. Mesin dan Perlengkapan 306654.28 307782.42 300154.19 301906.54 281723.10 

c. Kendaraan 171258.89 161592.49 152090.47 152887.38 171279.91 

d. Peralatan Lainnya 35907.65 37472.13 40913.11 44887.43 50685.78 

e. CBR 146767.19 149080.19 160304.33 166125.90 174088.63 

f. Produk Kekayaan 

Intelektual 55582.78 64775.79 78621.72 80413.58 86599.19 

5. Perubahan Inventori 174183.11 124453.56 163582.63 112847.91 133400.15 

6. Ekspor Barang dan 

Jasa 1945063.70 2026113.68 2047887.10 2004466.99 1973040.45 

a. Barang 1761024.33 1828150.13 1842728.26 1797134.54 1754097.41 

a.1. Barang Non-migas 1479142.45 1584708.69 1607807.38 1538132.76 1507827.84 

a.b. Barang migas 281881.88 243441.45 234920.88 259001.78 246269.57 

b. Jasa 184039.37 197963.55 205158.84 207332.45 218943.04 

7. Dikurangi Impor 

Barang dan Jasa 1910299.52 1945867.32 1987113.92 1862938.95 1817369.46 

a. Barang 1632008.04 1665064.16 1704444.33 1596173.56 1558345.50 

a.1. Barang Non-migas 1326280.57 1338228.67 1377903.78 1272091.58 1237482.81 

a.b. Barang migas 305727.47 326835.49 326540.55 324081.99 320862.70 

b. Jasa 278291.48 280803.16 282669.59 266765.39 259023.95 

Diskrepansi Statistik 30882.11 57575.86 81318.46 60956.52 98302.40 

8. PRODUK DOMESTIK 

BRUTO (PDB) 7727083.40 8156497.80 8564866.60 8982517.10 9434632.30 

 



3. PDB Indonesia 2010-2016: 

Tahun 

Harga Konstan (Rp.) Tahun 

Dasar 2010 
Harga Berlaku (Rp.) 

PDB (Milyar) 
Perubahan 

(%) 

PDB 

(Milyar) 

Perubahan 

(%) 

TW4 2.385.577,10 -1,77 3.194.775,70 -0,33 

TW3 2.428.569,90 3,13 3.205.452,40 4,24 

TW2 2.354.797,70 4,01 3.075.135,30 4,9 

TW1 2.264.089,70 -0,4 2.931.446,40 -0,36 

2016 9.433.034,40 5,02 12.406.809,80 7,59 

TW4 2.273.261,60 -1,7 2.941.957,70 -1,69 

TW3 2.312.640,00 3,3 2.992.673,70 4,32 

TW2 2.238.761,70 3,75 2.868.797,00 5,15 

TW1 2.157.848,00 -0,17 2.728.288,50 1,13 

2015 8.982.511,30 4,88 11.531.716,90 9,1 

TW4 2.161.552,50 -2,07 2.697.695,40 -1,79 

TW3 2.207.343,60 3,27 2.746.762,40 4,88 

TW2 2.137.385,60 3,83 2.618.947,30 4,49 

TW1 2.058.584,90 0,04 2.506.300,20 1,18 

2014 8.564.866,60 5,01 10.569.705,30 10,72 

TW4 2.057.687,60 -2,18 2.477.097,50 -0,56 

TW3 2.103.598,10 3,28 2.491.158,50 6,34 

TW2 2.036.816,60 4 2.342.589,50 4,8 

TW1 1.958.395,50 0,49 2.235.288,50 3,07 

2013 8.156.497,80 5,56 9.546.134,00 10,8 

TW4 1.948.852,20 -2,25 2.168.687,70 -2,47 

TW3 1.993.632,30 3,35 2.223.641,60 2,85 

TW2 1.929.018,70 3,96 2.162.036,90 4,89 

TW1 1.855.580,20 0,8 2.061.338,30 2,28 

2012 7.727.083,40 6,03 8.615.704,50 10,01 

TW4 1.840.786,20 -2,18 2.015.392,50 -1,87 

TW3 1.881.849,70 3,61 2.053.745,40 6,51 

TW2 1.816.268,20 3,86 1.928.233,00 5,12 

TW1 1.748.731,20 0,64 1.834.355,10 3,66 

2011 7.287.635,30 6,17 7.831.726,00 14,1 

TW4 1.737.534,90 -2,12 1.769.654,70 -0,93 

TW3 1.775.109,90 3,86 1.786.196,60 4,79 



TW2 1.709.132,00 4,07 1.704.509,90 6,28 

TW1 1.642.356,30 0 1.603.771,90 0 

2010 6.864.133,10 0 6.864.133,10 0 

 

4. Ekspor Indonesia 2011-2016: 

Tahun 

Ekspor (nilai: Juta US$) 

Total 
- M I G 

A S 

- NON M 

I G A S 

Sektor 

Agriculture Industry Mining Others 

Desember 13.832,40 1.250,10 12.582,20 538,5 9.957,80 2.083,80 2,1 

November 13.502,90 1.103,00 12.399,90 521,1 9.988,50 1.887,10 3,1 

Oktober 12.743,70 1.055,90 11.687,90 537,2 9.479,20 1.640,80 30,6 

September 12.579,80 1.061,50 11.518,30 529,3 9.297,80 1.688,10 3,1 

Agustus 12.753,90 1.138,60 11.615,30 558 9.347,90 1.706,00 3,3 

Juli 9.649,50 998,6 8.650,90 304,1 7.092,40 1.252,00 2,5 

Juni 13.206,10 1.187,40 12.018,80 488,9 9.980,90 1.545,60 3,3 

Mei 11.517,40 957,9 10.559,50 406,7 8.918,90 1.230,80 3,1 

April 11.689,70 891,7 10.798,00 399,7 9.221,90 1.172,80 3,7 

Maret 11.812,10 1.239,30 10.572,80 407 8.791,10 1.370,80 3,9 

Februari 11.316,70 1.113,30 10.203,40 381,8 8.538,30 1.280,00 3,4 

Januari 10.581,90 1.108,00 9.473,90 393,5 7.758,70 1.313,60 7,9 

2016 145.186,10 13.105,30 132.080,90 5.465,80 108.373,40 18.171,40 70,00 

Desember 11.917,10 1.299,50 10.617,60 432,5 8.520,10 1.660,90 4,2 

November 11.122,20 1.497,00 9.625,10 438 7.925,70 1.257,60 3,8 

Oktober 12.121,70 1.379,60 10.742,20 512,8 8.955,40 1.269,70 4,3 

September 12.588,40 1.453,60 11.134,80 531,2 9.026,60 1.572,80 4,3 

Agustus 12.726,00 1.530,90 11.195,20 584,9 8.917,50 1.688,40 4,4 

Juli 11.465,80 1.421,80 10.043,90 443,4 7.909,90 1.687,00 3,7 

Juni 13.514,10 1.439,90 12.074,20 485,1 9.944,60 1.640,20 4,3 

Mei 12.754,70 1.392,70 11.361,90 422,4 9.045,40 1.893,50 0,7 

April 13.104,60 1.458,20 11.646,40 463,3 9.583,70 1.598,70 0,7 

Maret 13.634,00 1.988,90 11.645,20 467,2 9.261,20 1.916,00 0,7 

Februari 12.172,80 1.753,40 10.419,40 412,1 8.456,10 1.550,70 0,5 

Januari 13.244,90 1.959,00 11.285,90 438,3 9.121,50 1.725,70 0,4 

2015 150.366,30 18.574,50 131.791,80 5.631,20 106.667,70 19.461,20 32,00 

Desember 14.436,30 2.168,00 12.268,40 499,1 9.803,00 1.965,70 0,5 

November 13.544,70 2.035,40 11.509,30 502,8 9.096,70 1.909,20 0,7 



Oktober 15.292,80 2.413,20 12.879,60 546,6 10.580,70 1.751,60 0,7 

September 15.275,80 2.622,60 12.653,20 570,4 9.894,50 2.187,40 0,9 

Agustus 14.481,60 2.598,20 11.883,50 520,5 9.448,50 1.913,90 0,6 

Juli 14.124,10 2.496,30 11.627,80 477,7 9.400,30 1.749,40 0,4 

Juni 15.409,50 2.786,00 12.623,50 483,5 10.399,70 1.739,50 0,7 

Mei 14.823,60 2.375,70 12.447,90 460,8 10.105,40 1.880,80 0,9 

April 14.292,50 2.651,40 11.641,10 442,2 9.338,90 1.857,40 2,6 

Maret 15.192,60 2.641,30 12.551,30 436,5 10.063,50 2.050,70 0,7 

Februari 14.634,10 2.729,10 11.904,90 428,8 9.685,40 1.790,00 0,8 

Januari 14.472,30 2.501,70 11.970,60 401,8 9.513,30 2.054,70 0,9 

2014 175.979,90 30.018,90 145.961,10 5.770,70 117.329,90 22.850,30 10,40 

Desember 16.967,80 3.405,10 13.562,70 464 10.004,30 3.093,10 1,3 

November 15.938,60 2.766,80 13.171,70 510,8 9.811,60 2.845,30 4 

Oktober 15.698,30 2.715,20 12.983,10 582,6 9.903,00 2.496,60 0,9 

September 14.706,80 2.414,70 12.292,10 591,6 9.395,00 2.304,70 0,7 

Agustus 13.083,70 2.720,50 10.363,20 425,7 7.642,40 2.294,50 0,6 

Juli 15.087,90 2.282,60 12.805,30 553 9.717,80 2.532,20 2,3 

Juni 14.758,80 2.800,40 11.958,50 438 9.263,20 2.256,80 0,5 

Mei 16.133,40 2.926,20 13.207,10 485,3 9.877,30 2.843,20 1,3 

April 14.760,90 2.452,00 12.308,90 445,3 9.145,50 2.717,40 0,7 

Maret 15.024,60 2.928,30 12.096,30 423,6 8.987,60 2.684,50 0,6 

Februari 15.015,60 2.567,60 12.448,10 388,3 9.533,30 2.524,00 2,5 

Januari 15.375,50 2.653,70 12.721,80 404,8 9.749,00 2.567,10 1 

2013 182.551,90 32.633,10 149.918,80 5.713,00 113.030,00 31.159,40 16,40 

Desember 15.393,90 2.966,90 12.427,00 419,7 9.209,60 2.797,20 0,5 

November 16.316,90 2.717,10 13.599,90 498,4 10.354,20 2.746,70 0,6 

Oktober 15.320,00 2.650,60 12.669,40 560,6 9.581,50 2.524,90 2,4 

September 15.898,10 2.770,50 13.127,60 604,8 10.251,10 2.270,80 1 

Agustus 14.047,00 2.783,00 11.264,00 417,5 8.695,50 2.146,50 4,5 

Juli 16.085,10 2.919,70 13.165,40 539,2 10.304,90 2.318,60 2,7 

Juni 15.441,50 2.899,70 12.541,80 449,5 9.700,30 2.390,60 1,3 

Mei 16.829,50 3.724,90 13.104,70 450,6 9.640,30 3.013,10 0,7 

April 16.173,20 3.560,70 12.612,50 385,2 9.267,70 2.958,40 1,1 

Maret 17.251,50 3.486,10 13.765,40 426,6 10.308,20 3.028,50 2,2 

Februari 15.695,40 3.355,50 12.340,00 435 9.423,00 2.480,70 1,3 

Januari 15.568,10 3.142,60 12.425,40 382,3 9.388,80 2.653,90 0,5 

2012 190.020,20 36.977,30 153.043,10 5.569,40 116.125,10 31.329,90 18,80 

Desember 17.077,70 3.485,00 13.592,70 476,2 9.926,10 3.189,80 0,6 



November 17.235,50 3.522,80 13.712,70 470,1 10.289,70 2.950,40 2,5 

Oktober 16.957,70 3.062,70 13.895,00 445,4 10.166,30 3.282,50 0,8 

September 17.543,40 3.931,00 13.612,40 372,6 10.003,90 3.235,40 0,5 

Agustus 18.647,80 4.091,60 14.556,20 383,7 11.249,70 2.921,90 0,9 

Juli 17.418,50 3.802,50 13.616,00 453,2 9.844,90 3.315,70 2,2 

Juni 18.386,90 3.591,00 14.795,90 428,8 11.151,60 3.215,00 0,5 

Mei 18.287,40 4.072,80 14.214,60 455,4 10.877,90 2.880,70 0,6 

April 16.554,20 3.628,30 12.925,90 397,8 10.333,50 2.193,40 1,2 

Maret 16.366,00 3.061,80 13.304,10 486,6 10.140,90 2.675,00 1,6 

Februari 14.415,30 2.612,50 11.802,80 404,5 8.913,40 2.484,40 0,5 

Januari 14.606,20 2.615,00 11.991,20 391,6 9.290,70 2.307,80 1 

2011 203.496,60 41.477,00 162.019,50 5165,9 122.188,60 34.652,00 12,90 

 

5. Impor Indonesia 2011-2016: 

Year 

Import 

Total 
Consumption 

Goods 

Raw Material 

Support 

Capital 

Goods 

Juli 13.885,60 1.090,00 10.431,30 2.364,30 

Juni 9.991,80 1.124,80 7.412,10 1.454,90 

Mei 13.767,10 1.294,60 10.511,80 1.960,70 

April 11.945,20 1.104,00 8.976,50 1.864,70 

Maret 13.283,40 1.333,60 9.934,30 2.015,50 

Februari 11.354,00 885,1 8.759,90 1.709,10 

Januari 11.968,40 1.006,40 9.045,70 1.916,30 

2016 

Desember 12.782,50 1.307,10 9.241,00 2.234,40 

November 12.669,40 1.025,60 9.568,70 2.075,20 

Oktober 11.507,20 960,2 8.565,00 1.982,10 

September 11.297,50 995,7 8.481,10 1.820,70 

Agustus 12.385,20 1.174,80 9.145,00 2.065,30 

Juli 9.017,20 729,3 6.825,20 1.462,70 

Juni 12.095,20 1.141,60 8.957,10 1.996,50 

Mei 11.140,70 999,3 8.496,80 1.644,60 

April 10.813,60 865,5 8.177,60 1.770,50 

Maret 11.301,70 986,8 8.614,90 1.700,00 

Februari 10.175,60 1.005,20 7.376,50 1.794,00 



Januari 10.467,00 1.160,80 7.496,80 1.809,40 

2016 135.652,80 12.351,90 100.945,70 22.355,40 

2015 

Desember 12.077,30 1.104,60 8.725,30 2.247,40 

November 11.519,50 966,6 8.524,40 2.028,40 

Oktober 11.108,90 773,6 8.262,70 2.072,60 

September 11.558,60 823,1 8.691,90 2.043,60 

Agustus 12.399,20 1.080,10 9.275,10 2.044,00 

Juli 10.081,90 705,6 7.715,00 1.661,30 

Juni 12.978,10 1.027,90 9.773,50 2.176,70 

Mei 11.613,60 944,2 8.720,00 1.949,40 

April 12.626,30 910,4 9.680,90 2.035,00 

Maret 12.608,70 930,3 9.331,10 2.347,30 

Februari 11.510,10 823,8 8.762,90 1.923,50 

Januari 12.612,60 786,3 9.618,30 2.208,10 

2015 142.694,80 10.876,50 107.081,10 24.737,30 

2014 

Desember 14.434,50 1.142,60 11.092,90 2.199,00 

November 14.041,60 1.026,70 10.737,00 2.277,90 

Oktober 15.328,00 1.028,40 11.581,50 2.718,10 

September 15.546,10 1.168,80 11.756,50 2.620,80 

Agustus 14.793,20 1.165,80 11.129,10 2.498,30 

Juli 14.081,70 841,2 11.108,10 2.132,40 

Juni 15.697,70 1.152,40 11.947,80 2.597,60 

Mei 14.770,30 1.045,70 11.349,70 2.375,00 

April 16.255,00 1.130,10 12.453,80 2.671,10 

Maret 14.523,70 1.081,90 11.197,70 2.244,10 

Februari 13.790,70 898,6 10.552,50 2.339,50 

Januari 14.916,20 985,1 11.302,00 2.629,10 

2014 178.178,70 12.667,30 136.208,60 29.302,90 

2013 

Desember 15.455,90 1.178,90 11.846,50 2.430,40 

November 15.149,30 1.110,90 11.336,50 2.702,00 

Oktober 15.674,00 1.055,10 11.959,60 2.659,40 

September 15.509,80 1.088,70 11.632,00 2.789,10 

Agustus 13.012,00 907,8 10.021,10 2.083,20 

Juli 17.417,00 1.364,10 13.046,10 3.006,80 

Juni 15.636,00 1.234,00 11.747,10 2.654,90 



Mei 16.660,60 1.286,40 12.532,90 2.841,30 

April 16.463,50 1.079,30 12.729,70 2.654,50 

Maret 14.887,10 906,2 11.448,60 2.532,20 

Februari 15.313,30 1.016,30 11.729,20 2.567,80 

Januari 15.450,20 911,2 11.928,60 2.610,40 

2013 186.628,70 13.138,90 141.957,90 31.532,00 

2012 

Desember 15.582,00 1.174,00 11.382,10 3.025,90 

November 16.935,00 1.188,50 12.476,70 3.269,80 

Oktober 17.206,50 1.057,00 12.844,60 3.304,90 

September 15.348,50 1.082,60 11.466,90 2.799,10 

Agustus 13.813,90 939,9 9.983,10 2.890,90 

Juli 16.354,50 1.216,90 11.695,50 3.442,00 

Juni 16.727,50 1.152,50 12.106,00 3.469,00 

Mei 17.036,70 1.154,40 12.463,80 3.418,60 

April 16.937,90 1.061,10 12.510,90 3.366,00 

Maret 16.325,70 1.085,50 12.012,40 3.227,70 

Februari 14.866,80 1.195,80 10.722,00 2.949,00 

Januari 14.554,60 1.100,50 10.462,00 2.992,10 

2012 191.689,60 13.408,70 140.126,00 38.155,00 

2011 

Desember 16.475,60 1.107,70 11.595,10 3.772,80 

November 15.393,90 1.089,60 11.113,90 3.190,40 

Oktober 15.533,40 1.261,70 11.169,70 3.102,00 

September 15.169,10 1.179,10 10.971,30 3.018,70 

Agustus 15.075,40 1.200,50 11.096,10 2.778,80 

Juli 16.207,30 1.211,30 12.114,40 2.881,60 

Juni 15.072,10 1.078,80 11.258,90 2.734,40 

Mei 14.825,90 976,7 11.434,40 2.414,80 

April 14.888,20 1.059,20 11.503,00 2.326,00 

Maret 14.486,20 1.290,30 10.529,20 2.666,70 

Februari 11.749,90 908,2 8.721,30 2.120,40 

Januari 12.558,70 1.029,80 9.427,10 2.101,80 

2011 177.435,70 13.392,90 130.934,40 33.108,40 



6. Neraca Perdagangan Indonesia 2012-2017 dalam Juta US$: 

N

O 
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

I E K S P O R 190.020,30 182.551,80 175.980,00 150.366,30 145.186,20 

  - M I G A S 36.977,30 32.633,00 30.018,80 18.574,40 13.105,50 

  

- NON M I 

G A S 153.043,00 149.918,80 145.961,20 131.791,90 132.080,80 

II I M P O R 191.689,50 186.628,70 178.178,80 142.694,80 135.652,90 

  - M I G A S 42.564,20 45.266,40 43.459,90 24.613,20 18.739,30 

  

- NON M I 

G A S 149.125,30 141.362,30 134.718,90 118.081,60 116.913,60 

III Total 381.709,70 369.180,50 354.158,80 293.061,10 280.839,10 

  - M I G A S 79.541,40 77.899,40 73.478,70 43.187,50 31.844,80 

  

- NON M I 

G A S 302.168,30 291.281,10 280.680,10 249.873,50 248.994,30 

IV NERACA -1.669,20 -4.076,90 -2.198,80 7.671,50 9.533,30 

  - M I G A S -5.586,90 -12.633,30 -13.441,10 -6.038,80 -5.633,90 

  

- NON M I 

G A S 3.917,70 8.556,40 11.242,30 13.710,30 15.167,20 

 

7. Neraca Perdagangan Dengan Negara Mitra Dagang Qatar 2012-2017 dalam Ribu 

US$: 

 

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 

PERDAGANGAN 1.688.672,40 1.576.663,40 1.681.659,40 828.339,20 914.995,20 

MIGAS 1.231.166,80 1.271.867,30 1.406.068,60 596.007,00 742.859,10 

NON MIGAS 457.505,60 304.796,10 275.590,80 232.332,20 172.136,10 

EKSPOR 92.775,00 95.370,60 92.449,70 96.529,30 57.545,90 

MIGAS 5,3 12,2 8,4 1,9 0 

NON MIGAS 92.769,70 95.358,40 92.441,30 96.527,40 57.545,90 

IMPOR 1.595.897,40 1.481.292,80 1.589.209,70 731.809,90 857.449,40 

MIGAS 1.231.161,60 1.271.855,10 1.406.060,20 596.005,00 742.859,10 



NON MIGAS 364.735,90 209.437,70 183.149,50 135.804,80 114.590,30 

NERACA 

PERDAGANGAN -1.503.122,40 

-

1.385.922,30 

-

1.496.760,00 

-

635.280,60 

-

799.903,50 

MIGAS -1.231.156,30 

-

1.271.842,90 

-

1.406.051,90 

-

596.003,10 

-

742.859,10 

NON MIGAS -271.966,10 -114.079,40 -90.708,20 -39.277,50 -57.044,40 
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