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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi dalam 

mendukung aktivitas perekonomian suatu negara dengan dua peran utama yaitu 

sebagai lembaga yang menampung simpanan dari masyarakat serta memberikan 

fasilitas pinjaman. Berdasarkan fungsi tersebut, peranan bank mampu mendukung 

pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan 

atas nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu perekonomian dalam hal ini 

suatu negara. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi suatu negara adalah melalui pendapatan nasional yang diukur dari nilai 

Gross Domestic Products atau GDP (Cavusgil et al. 2012). Hal serupa juga 

disampaikan oleh Mankiw (2007), bahwa kinerja ekonomi suatu negara dapat 

dilihat dari nilai GDP yaitu total pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas 

ekonomi. GDP mengukur total pendapatan dan pengeluaran dari seluruh pelaku 

ekonomi atas barang dan jasa.  Perhitungan nilai GDP (Y) terdiri dari empat 

komponen yaitu konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G) dan 

komponen ekspor dan impor dari suatu negara (NX). 

Net Exports merupakan salah satu komponen dalam memperhitungkan nilai 

GDP. Pengertian net exports adalah nilai ekspor bersih yang diperoleh dari 

pengurangan nilai ekspor dengan nilai impor yang terjadi berdasarkan aktivitas 

perdagangan internasional. Menurut data Badan Pusat Statistik menunjukkan 

bahwa pada tahun 2012 – 2014 perdagangan internasional Indonesia relatif 

didominasi oleh aktivitas impor, sementara kondisi tersebut berangsur terbalik di 

tahun 2015 – 2016 dimana perdagangan internasional Indonesia menunjukkan 

angka net exports yang positif. 

Pelaksanaan ekspor impor dapat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi 

nasional suatu negara. Salah satu variabel makroekonomi yang berpengaruh 

adalah nilai tukar. Teori kondisi Marshall Lerner yang disampaikan oleh Caves et 

al. (2000) menyatakan bahwa devaluasi akan memberikan dampak dalam neraca 

perdagangan. Devaluasi memiliki pengertian yang serupa dengan depresiasi yaitu 

penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing, hal yang 

membedakan yaitu devaluasi disebabkan oleh adanya kebijakan internal dari 

pemerintah sementara depresiasi diakibatkan oleh kondisi permintaan dan 

penawaran mata uang di pasar valuta asing. Teori kondisi Marshall Lerner 

menyatakan bahwa devaluasi mengakibatkan penurunan nilai impor dan 

berdampak sebaliknya yaitu meningkatkan nilai ekspor. Data dari Badan Pusat 

Statistik menunjukkan tren ekspor impor nasional selama lima tahun terakhir 

sesuai data pada Gambar 1. Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa total ekspor impor 

nasional setiap bulan sejak 2012 sampai dengan 2016 berfluktuasi dengan 

kecenderungan tren yang menurun. 

Data dari Bank Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan Desember 

2016menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat 

juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Nilai tukar Rupiah 

mengalami pergerakan dari posisi sekitar Rp 9.100/USD pada tahun 2012 hingga 
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menyentuh angkasekitar Rp 13.400/USD di akhir tahun 2016. Pergerakan nilai 

tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat juga dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, 2017(data diolah) 

 

Gambar 1 Data statistik ekspor impor nasional dan nilai tukar rupiah terhadap US 

dollar tahun 2012 – 2016 

 

Bank sebagai lembaga keuangan memfasilitasi kegiatan perdagangan 

internasional melalui beberapa produk berbasis trade finance. Adapun produk – 

produk yang ditawarkan oleh lembaga perbankan terdiri dari dua besaran produk 

yaitu letter of credit (LC) dan Non LC yang dikenal sebagai documentary 

collection. Adapun perbedaan mendasar atas kedua produk tersebut adalah ada 

dan tidaknya peranan bank sebagai penjamin aktivitas perdagangan internasional. 

Pada produk LC, bank berperan dalam memberikan jaminan pembayaran. 

Sementara itu, pada produk documentary collection, bank hanya memberikan jasa 

dalam memfasilitiasi pengiriman dan penagihan dokumen tanpa memberikan 

jaminan pembayaran atas transaksi ekspor impor yang terjadi. Berdasarkan 

perbedaan tersebut, produk LC relatif mampu menjembatani kebutuhan eksportir 

dan importir dalam menjamin sistem pembayaran dalam aktivitas perdagangan 

internasional. 
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Ball et al. (2014) menyampaikan bahwa LC merupakan salah satu 

mekanisme pembayaran yang disyaratkan oleh eksportir. Mekanisme pembayaran 

dengan LC merupakan persyaratan pembayaran yang tidak berisiko bagi eksportir. 

LC adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank pembeli yang berjanji untuk 

membayar sejumlah nilai tertentu kepada penjual dalam kondisi yang telah 

ditetapkan. 

Bank X merupakan salah satu dari sepuluh bank dengan aset terbesar di 

Indonesia. Bank X juga merupakan salah satu bank devisa yang memberikan 

layanan produk LC. Data Pencatatan Kewajiban LC Bank Umum Nasional yang 

dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan per September 2016 menunjukkan bahwa 

Bank X memiliki share yang mendominasi diantara bank lainnya dengan proporsi 

sebesar 17.7%. 

Peranan LC yang dinilai penting dalam mendukung aktivitas ekspor impor 

juga menarik perhatian pemerintah selaku pembuat kebijakan. Pada awal tahun 

2015, Pemerintah Indonesia mencanangkan kebijakan wajib LC khususnya untuk 

aktivitas ekspor barang jenis komoditas tertentu. Hal ini sesuai dengan Siaran Pers 

yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tanggal 14 

Januari 2015. Peranan perbankan melalui produk LC mampu mendukung 

transaksi ekspor impor dalam negeri. Adanya kajian terkait variabel 

makroekonomi dapat membantu bank dalam kebijakan pemberian fasilitas non 

cash loan bagi para eksportir maupun importir khususnya melalui produk LC. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Perkembangan dunia menuntut perubahan dari segala aspek termasuk aspek 

ekonomi. Era globalisasi mendorong pergerakan aktivitas perdagangan 

internasional dengan penerapan free trade area. Griffin dan Pustay (2010) 

menyampaikan free trade area dapat mendorong perdagangan antar negara 

dengan menerapkan non barrier to entry seperti tarif dan kuota. Negara dengan 

keunggulan sumber daya tertentu dapat menawarkan kepada negara yang 

memiliki kebutuhan sumber daya yang ditawarkan. Hal ini akan mempertemukan 

unsur supply dan demand atas suatu produk. 

Kegiatan perdagangan internasional yang baru terjalin memungkinkan 

timbulnya risiko dimana penjual dan pembeli belum memiliki historikal transaksi 

serta kepastian dalam memenuhi persyaratan kegiatan jual beli. Pada kondisi ini 

baik dari sisi pembeli maupun penjual dapat memanfaatkan peran pihak ketiga 

dalam hal ini lembaga perbankan sebagai penjamin kepastian pembayaran dari 

pihak pembeli serta kepastian adanya pelaksanaan kewajiban dari pihak penjual 

sesuai spesifikasi dan persyaratan dalam kontrak. Para pelaku bisnis ini dapat 

memanfaatkan produk penjaminan melalui produk letter of credit (LC). 

Menurut Griffin dan Pustay (2010), mekanisme dengan menggunakan LC 

dipilih karena adanya penilaian eksportir terhadap kapabilitas pembayaran 

importir. Demikian pula halnya dari sisi importir menilai kemungkinan pihak 

eksportir tidak melakukan pengiriman sesuai ketentuan yang dipersyaratkan 

dalam perjanjian jual beli. Transaksi LC erat kaitannya dengan kegiatan ekspor 

impor dengan nilai yang dinyatakan dalam satuan mata uang asing. 
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Kegiatan perdagangan internasional dipengaruhi oleh faktor – faktor 

makroekonomi dari suatu negara. Perubahan variabel makroekonomi dapat 

dipengaruhi oleh perubahan – perubahan kebijakan pemerintah, salah satunya 

perubahan susunan pejabat pemerintah, seperti pergantian kepala negara. Pada 

tahun 2014 yang lalu, Indonesia baru saja melakukan pemilihan kepala 

negarayang baru. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kebijakan yang akan 

diambil salah satunya kebijakan ekonomi yang tidak lepas dari variabel 

makroekonomi suatu negara. 

Dampak perubahan variabel makroekonomi terhadap perdagangan 

internasional dapat dicontohkan misalnya bagi para perusahaan yang 

membutuhkan bahan baku produksi yang harus dipenuhi dengan mekanisme 

impor. Pembelian bahan baku tersebut pada umumnya ditentukan harganya dalam 

satuan mata uang asing, sementara itu aktivitas operasional perusahaan 

menghasilkan pendapatan usaha dalam satuan mata uang dalam negeri. Hal 

tersebut menunjukkan adanya risiko perbedaan nilai tukar dalam aktivitas 

produksi yang melibatkan transaksi impor. Nilai tukar mata uang (kurs) 

merupakan salah satu variabel makroekonomi yang akan diteliti pada penelitian 

ini. 

Peran dari produk LC sendiri telah menarik perhatian lembaga pembuat 

kebijakan khususnya di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia melalui 

Kementerian Perdagangan melakukan pemberlakuan kewajiban menggunakan 

cara pembayaran melalui LC bagi para eksportir barang tertentu khususnya hasil 

ekspor komoditas sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam Indonesia 

adalah produk – produk pertanian dalam arti luas mencakup perikanan, peternakan 

dan kehutanan. Penerapan wajib LC tersebut merupakan upaya pemerintah dalam 

rangka mendorong peningkatan dan ketepatan pencatatan perolehan devisa hasil 

ekspor. 

Pada tahun 2016, berdasarkan data BPS seperti yang terlihat pada Gambar 1, 

Indonesia mengalami surplus perdagangan dimana ekspor lebih tinggi 

dibandingkan impor. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 

menyampaikan data sepuluh komoditas utama dalam kegiatan ekspor Indonesia 

sampai dengan Oktober 2016. Komoditas berbasis pertanian memiliki peranan 

yang penting dalam neraca perdagangan nasional. Transaksi LC di Bank X juga 

terdiri dari beragam jenis komoditas termasuk komoditas berbasis pertanian. 

Sepuluh komoditas utama dalam ekspor nasional didominasi oleh komoditas 

pertanian dalam arti luas yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Mundlak et al. (1989) menyatakan bahwa perbedaan sektor dalam aktivitas 

perdagangan dapat memberikan dampak yang berbeda atas perubahan kondisi 

ekonomi suatu negara misalnya perubahan nilai tukar. Pada penelitian tersebut 

membedakan aktivitas perekonomian menjadi dua sektor yaitu sektor pertanian 

dan non pertanian. Sektor pertanian dinilai lebih tradable dibandingkan dengan 

sektor non pertanian, hal ini mengakibatkan sektor pertanian lebih sensitif 

terhadap perubahan nilai tukar. Pada kegiatan ekspor impor, perbedaan sektor 

komoditas tersebut diduga juga akan memberikan perbedaan pengaruh atas 

perubahan ekonomi suatu negara. Perbedaan yang timbul terkait ekspor impor 

tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penyaluran nilai LC. 

Aktivitas ekspor impor pada neraca perdagangan secara teori akan 

dipengaruhi oleh perubahan variabel makroekonomi. Penyaluran transaksi LC 
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didasarkan oleh adanya transaksi ekspor impor. Oleh karena itu perubahan 

variabel makroekonomi yang dapat mempengaruhi aktivitas ekspor impor maka 

diduga juga dapat memengaruhi nilai penyaluran LC. Alemu dan Jin – sang 

(2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi neraca 

perdagangan diantaranya nilai tukar, pendapatan per kapita, inflasi, dan tingkat 

suku bunga pinjaman. Faktor – faktor tersebut merupakan variabel 

makroekonomi. 

Dalam pelaksanaan transaksi LC, bank juga memberikan fasilitas financing 

untuk memfasilitasi kebutuhan pendanaan atas transaksi ekspor dan impor. 

Keputusan permohonan financing atas transaksi LC tersebut juga akan 

dipengaruhi oleh tingkat suku bunga bank yang mengacu pada tingkat suku bunga 

acuan yang berlaku yaitu BI Rate. Hal ini terkait dengan biaya bunga atas 

financing LC yang harus ditanggung oleh nasabah. Bank X juga memberikan 

fasilitas pembiayaan untuk produk LC yang ditawarkan melalui layanan berbasis 

trade finance. Tingkat suku bunga juga merupakan variabel makroekonomi yang 

akan diteliti pada penelitian ini. Penyaluran LC yang didasarkan pada aktivitas 

perdagangan internasional akan bergantung pada tingkat harga yang berlaku 

sehingga tingkat inflasi yang menggambarkan tingkat harga seluruh barang diduga 

dapat memberikan pengaruh terhadap nilai LC yang disalurkan. 

 

Tabel 1 Sepuluh komoditas utama ekspor Indonesia 
No. Komoditas Nilai (USD ribu) Klasifikasi Share 

1 Industri Tekstil dan Produk Tekstil 9.810.705,10 Non Pertanian 

 2 Elektronik 6.361.717,00 Non Pertanian 

 3 Alas Kaki 3.773.553,80 Non Pertanian 

 4 Otomotif 4.776.833,30 Non Pertanian 

 

 

Total Non Pertanian 24.722.809,20 

 

49,37% 

5 Karet dan Produk Karet 4.599.583,10 Pertanian 

 6 Sawit 10.880.728,00 Pertanian 

 7 Produk Hasil Hutan 7.039.520,00 Pertanian 

 8 Udang 1.210.030,60 Pertanian 

 9 Kakao 849.325,10 Pertanian 

 10 Kopi 775.140,50 Pertanian 

 

 

Total Pertanian 25.354.327,30 

 

50,63% 

 

Total 10 Komoditas Utama 50.077.136,50 

  Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah dari data Kementerian Perdagangan Tahun 2016) 

 

Penelitian ini akan menunjukkan pengaruh variabel makroekonomi yaitu 

nilai tukar, tingkat suku bunga dan inflasi terhadap penyaluran nilai LC pada Bank 

X dan apakah terdapat perbedaan pengaruh dari perubahan variabel 

makroekonomi terhadap jenis komoditas yang diperdagangkan baik pertanian 

maupun non pertanian. Adapun hal – hal yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh perubahan nilai tukar, inflasi dan tingkat suku bunga BI 

terhadap nilai penyaluran transaksi LC di Bank X? 

2. Bagaimana perbedaan pengaruh perubahan nilai tukar, inflasi dan tingkat suku 

bunga BI terhadap nilai penyaluran transaksi LC berdasarkan komoditas 

pertanian dan non pertanian? 

3. Alternatif kebijakan apa yang dapat direkomendasikan kepada lembaga 

perbankan dalam meningkatkan pemasaran produk LC dikaitkan dengan 

perubahan variabel makroekonomi? 
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Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh perubahan nilai tukar, inflasi dan tingkat suku 

bunga BI terhadap nilai penyaluran transaksi LC di Bank X. 

2. Menganalisis perbedaan pengaruh perubahan nilai tukar, inflasi dan 

tingkat suku bunga BI terhadap nilai penyaluran transaksi LC berdasarkan 

komoditas pertanian dan non pertanian. 

3. Merumuskan rekomendasi alternatif kebijakan dalam pemasaran LC yang 

dapat dilakukan oleh lembaga perbankan dalam meningkatkan penyaluran 

transaksi LC dikaitkan dengan perubahan nilai tukar, inflasi dan tingkat 

suku bunga BI. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pengaruh perubahan variabel 

makroekonomi terhadap aktivitas ekspor impor khususnya dengan metode 

pembayaran letter of credit. Hasil analisis atas kondisi perubahan variabel 

makroekonomi dapat memberikan rekomendasi alternatif kebijakan bagi lembaga 

perbankan dalam memasarkan produk LC. Selain itu penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan informasi terkait penggunaan metode pembayaran LC dalam 

kegiatan perdagangan internasional. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Identifikasi Nilai LC baik dari sisi penerbitan LC (aktivitas impor) dan 

realisasi dokumen ekspor melalui Bank X 

2. Analisis pengaruh variabel makroekonomi yang terdiri dari nilai tukar, inflasi 

dan tingkat suku bunga terhadap penyaluran nilai LC di Bank X. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Overview Perdagangan Internasional 

 

Transaksi bisnis internasional erat kaitannya dengan aktivitas perdagangan 

internasional. Menurut Cavusgil et al. (2012), perdagangan internasional adalah 

kegiatan pertukaran barang dan jasa yang melewati batas – batas suatu negara. 

Pertukaran ini dapat berupa aktivitas ekspor yaitu penjualan produk atau jasa 

kepada pelanggan yang berada di luar negeri, selain itu juga dapat berupa aktivitas 

impor yaitu berupa pengadaan barang ataupun jasa dari pemasok yang berada di 

luar negeri. Sementara itu Griffin dan Pustay (2010) mendefinisikan perdagangan 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




