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ABSTRAKSI 


Dalarn penelitian ini dicoba untuk rnelihat bagairnana perdagangan berperan 
dalarn rnernpengaruhi kondisi perekonom:an negara lain yang berrnitra dagang. 
Pengaruh kondisi perekonornian antar negara banyak menuai perdebatan di kalangan 
ahli ekonomi, ada yang berpendapat perdagangan bukan merupakan hal yang penting 
dalam proses transmisi kondisi perekonomian. ada juga yang berpendapat sebaIiknya 
bahwa perdagangan merupakan hal yang p..:nting da'am transmisi kondisi 
perekonomian antar negara, serta ada juga yang berpendapat berada pada perbedaan 
yang ekstrim tersebut sebeIumnya. 

Tcrlepas dari pcrdcbatan di atas, dalam peneJitian ini akan dicoba untuk 
melihat berapa besar peran perdagangan daIam mentransmisikan kondisi 
perekonomian suatu negara yang dalam hal ini adalah Indonesia dan Korea SeIatan 
pada tingkat pennintaan aggregat yaitu melalui saluran pendapatan (Income 
Channel), tidak pada tingkat indus1ri dimana pada kedua tir,gkat ini terdapat 
ambiguitas. Pada penelitian ini tidak membedakan efek inc;ome channel baik yang 
meIalui exchange rates channel mallpun nOll exchange rates chaflnel Jadi dalam 
penelitian ini tidak mendeteksi datangnya income effect apakan berasal dari exchange 
rates atau non exchange rates channel. 

Dengan menghitung fhreign repercussion mU/lipiter yang dihitung dengan 
menggunakan teknik estirnasi fH'() .\fuges least square yang disertai proses identifikasi 
baik pada order condition maupllll rank condition dapat dikctahui bagaimana 
perdagangan berperan dalam mcmpengaruhi kondisi negara lain. 

Penelitian in; menyimplllkan bahwa dampak perdagangan bilateral antara 
Indonesia dengan Korea SeJatan bcrdampak :e1ative keciJ terhadap perilaku fluktuasi 
ekonorni Indodesia. 
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