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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dengan 

total penduduk muslim 219 juta atau sebesar 87% dari jumlah masyarakat Indonesia 

secara keseluruhan dan sebesar 12,2% dari total masyarakat muslim dunia. 

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Pew Research Center, jumlah umat 

muslim di seluruh dunia pada tahun 2019 mencapai 1,9 miliar jiwa. Jumlah tersebut 

akan terus berkembang, menurut prediksi dalam State of the global islamic 

economy report 2018-2019 yang diterbitkan oleh DinarStandard (2018), pada tahun 

2060 perkembangat muslim di dunia akan bertambah 70% menjadi 3 miliar jiwa. 

Pertambahan jumlah umat muslim yang cukup signifikan setiap tahunnya 

menjadikan umat muslim sebagai sasaran pasar yang sangat besar dalam dunia 

perindustrian, terutama industri produk halal yang belakangan ini sedang banyak 

menjadi perhatian pelaku bisnis di berbagai negara. Umat muslim menginginkan 

kepastian bahwa setiap produk yang mereka konsumsi merupakan perwujudan dari 

prinsip-prinsip Islam, yang mana harus memiliki sifat toyyib, yang berarti sehat dan 

baik. Hal ini juga didasari dari Hadist Rasulullah SAW yang terdapat pada kitab 

Hadist Arbain Nawawi karya Nawawi yang diterjemahkan oleh Haidhir (2010):  

َمِن اتَّقَى نَّ َكثِيٌْر ِمَن النَّاِس فَ ْشتَبَِهاٌت الَ يَعْلَُمهُ إِنَّ الَحالََل بَيٌِِّن َوإِنَّ الَحَراَم بَيٌِِّن َوبَيْنَهَُما أُُمْوٌر مُ 

بَُهاِت فَقَِد اْستَبَْرأَ ِلِديْنِهِ َوِعْرِضِه َوَمْن َوقََع فِي الشُّ  اِعي يَْرَعىالشُّ َحْوَل  بَُهاِت َوقََع فِي الَحَراِم َكالرَّ

ي الَجسَِد َوإِنَّ ِحَمى هللاِ َمَحاِرُمهُ أاََل َوإِنَّ فِ الَ الِحَمى يُْوِشُك أَْن يَْرتََع فِيِْه أاَلَّ ِوإِنَّ ِلكُِلِّ َمِلٍك ِحًمى أَ 

َخاِري َرَواهُ البُ –  َسدُ كُلُّهُ أاََل َوِهَي القَلْبُ ُمْضغَةً إِذَا َصلَُحْت َصلَُح الَجَسدُ كُلُّهُ َوإِذَا فََسدَْت فََسدَ الجَ 

 َوُمْسِلمٌ 

Arab latin: Innal halāla bayyinuw wa innal harāma bayyinuw wa bayyinuhumā 

amūrun musytabihātun lā ya’lamuhunna katsĩrun minan nāsi fa manittaqā 

syubuhāti fa qadis tabra”a li dĩnihi wa ‘irdhihi wa man waqa’a fisy syubuhāti 
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wa qa’a fĩ harāmi, kārra’i yar’ā hawlal himā yūsyiku an yarta’a fĩhi, alā wainna 

likulli malikin himā, alā wa inna hima l-lāhi mahārimuhu alā wa inna fil jasadi 

mudhghatan idzā shalahat shalahal jasadu kulluhu wa idzā fasadat fasadal 

jasadu kulluhu alā wahiyal qalbu (rawāhul Bukhārĩ wa muslim) 

Artinya: Sungguh yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Dan diantara keduanya 

ada perkara yang syubhat –perkara yang rancu– yang tidak diketahui oleh 

kebanyakan orang. Maka barangsiapa yang menghindari syubhat, maka berarti dia 

telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh ke 

dalam perkara-perkara syubhat, maka dia jatuh dalam perkara yang diharamkan 

oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Seperti seorang gembala menggembalakan di 

sekitar tanah larangan. Hampir saja dia masuk dalam tanah larangan itu. Dan 

sungguh setiap Raja itu memiliki tanah larangan. Dan tanah larangan Allah 

Subhanahu wa Ta’ala adalah perkara-perkara yang diharamkanNya. Dan sungguh 

dijasad ini ada sekerat daging yang jika dia baik maka seluruh anggota tubuh akan 

baik dan jika dia rusak maka seluruh anggota tubuh akan rusak dan itu adalah hati.  

(HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

Pertumbuhan muslim yang cukup pesat di Indonesia menjadikan Indonesia 

sebagai negara dengan konsumen produk halal terbesar di dunia. Menurut data dari 

Indonesia Halal Economy Strategy Roadmap 2018-2019 yang diterbitkan oleh 

Indonesia Halal Lifestyle Center (2018), Indonesia memiliki angka konsumsi 

produk halal terbesar yang ada di dunia, mencapai 218 miliar dolar Amerika Serikat 

pada tahun 2017 dan diprediksikan akan meningkat sebesar 5,3% menjadi 330,5 

miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Hal ini menjadikan Indonesia 

sebagai pasar yang besar, namun perkembangan Industri halal Indonesia masih 

berada pada peringkat ke-5 pada tahun 2019 diantara negara-negara anggota 

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) (Global Islamic Economy Indicator 2018). 

Potensi demografi yang demikian besar seharusnya bisa membawa Indonesia 

menjadi pemimpin perkembangan industri halal diantara negara anggota OKI.  
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Posisi Indonesia sebagai pelaku ekspor dalam industri halal global saat ini 

masih berada dibawah negara-negara lain yang mayoritas penduduknya adalah non-

muslim. Menurut data dari DinarStandard synthesis and analysis; ITC Trade Map 

statistics 2018, Perancis merupakan negara pengekspor kosmetik halal dunia 

dengan nilai transaksi USD 2.6 miliar dari total transaksi kosmetik halal dunia 

sebesar USD 64 miliar. Brazil sebagai eksporter makanan halal dunia dengan nilai 

transaksi USD 5.5 miliar dari total transaksi makanan halal dunia sebesar USD 1.37 

triliun, Jerman sebagai eksporter obat-obatan halal terbesar dunia dengan nilai 

transaksi USD 5.1 miliar dari total USD 9.2 miliar dan Cina sebagai eksportir 

busana halal terbesar dunia dengan nilai transaksi USD 10.6 miliar dari total USD 

283 miliar transaksi busana halal dunia.  

Diantara negara anggota OKI yang lain, Indonesia merupakan negara 

pengekspor produk halal terbesar ke negara OKI, namun besarnya nilai ekspor 

Indonesia tidak sebanding dengan potensi yang dimiliki berdasarkan dari besarnya 

populasi muslim di Indonesia yang mencapai 12,2% jumlah penduduk muslim 

dunia serta sektor pertanian yang sedang berkembang pesat. Besarnya potensi yang 

dimiliki ini seharusnya dapat mendongkrak nilai ekspor lebih besar dari yang 

sekarang. Pada kenyataannya nilai ekspor produk halal Indonesia masih lebih 

rendah dari nilai impornya. 

Gambar di bawah menunjukan bahwa kinerja ekspor produk halal negara 

anggota OKI baru berhasil menembus peringkat 10 besar, yang menjadi pelaku 

utama eksportir produk halal yaitu negara dengan mayoritas penduduknya non-

muslim. Laporan dari Indonesia Halal Economy Strategy Roadmap 2018/2019, 

ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara OKI pada tahun 2017 sebesar USD 

7,6 miliar. 
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Sumber: Dinarstandard synthesis and analysis, ITC Trade Map statistics 

Diakses 12 Desember 2019 (data diolah) 

Produk ekspor yang mendominasi ekspor halal Indonesia adalah dari sektor 

makanan dan minuman sebesar 97%, ini merupakan peluang besar industri pangan 

pertanian Indonesia, produk ekspor lainnya yang cukup menjanjikan adalah di 

sektor farmasi dan kosmetik sebesar 3% dari nilai ekpor produk halal Indonesia di 

tahun 2017. Total nilai ekspor produk halal Indonesia seharusnya bisa jauh lebih 

tinggi, mengingat ukuran relatif Indonesia dalam hal jumlah penduduk yang 

melebihi negara-negara eksportir yang lainnya. 

Beberapa penelitian terdahulu menyarankan agar menerapkan berbagai 

pendekatan untuk menganalisis dan mengukur kinerja ekspor pada suatu negara, 

dengan menggunakan beberapa variabel yang dianggap memiliki pengaruh penting 

terhadap kinerja ekspor. Diantara beberapa variabel yang direkomendasikan, 

peneliti membaginya menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan internal untuk 

menganalisis kinerja ekspor dari Negara Indonesia.  

Foreign direct investment (FDI) merupakan faktor yang cukup sering 

dipakai dalam beberapa literatur empiris belakangan ini, meski variable ini 

memiliki beberapa kontroversi dalam beberapa penelitian karena hasilnya yang 

sering berbeda. Penelitian dilakukan oleh Grandinetti & Mason (2012) dan 

Pfaffermayr (1996)  menemukan efek positif dari variable FDI terhadap kinerja 

Ekspor. Alasan utamanya adalah banyak perusahaan multinasional yang 

berorientasi pada ekspor. Pemerintah setempat pun mendukung dengan 

menyediakan fasilitas untuk mempermudah aktifitas ekspor. Disisi lain, banyak 

penelitian juga menemukan dampak FDI yang tidak signifikan atau lemah terhadap 

ekspor seperti yang dilakukan beberapa peneliti terdahulu yaitu  Majeed & Ahmad 
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Gambar 1. 1 

Eksportir Produk Halal (Miliar Dolar Amerika Serikat) 
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(2006), Sharma (2000), dan Hoekman & Djankov (1997). Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa peran FDI dalam kinerja ekspor di negara-negara berkembang 

masih kontroversial dan sangat tergantung pada motif investasi tersebut. Jika 

motifnya adalah pasar ekspor dengan mengambil keuntungan dari keunggulan 

komparatif negara, maka FDI dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekspor, tetapi 

yang ditemukan adalah pemerintah menarik FDI bertujuan untuk menangkap pasar 

domestik daripada pasar ekspor. 

Faktor eksternal lainnya yang direkomendasikan adalah Real effective 

exchange rate (REER). Nilai fluktuasi dari REER dapat menghasilkan suatu 

penelitian yang cukup komprehensif, karena nilai REER tidak berfluktuasi secara 

acak sehingga diharapkan dapat bereaksi terhadap variabel ekonomi makro tertentu 

seperti variabel ekspor, yang dalam hal ini akan mengukur tingkat ekspor produk 

industri halal Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya juga menemukan hal 

demikian, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sharma (2000),  pertumbuhan 

nilai ekspor di Negara India, dalam penelitiannya apresiasi 10% dari Rupee 

mengurangi permintaan ekspor sebesar 3,46%. Selain itu Boubakri, Guillaumin, & 

Silanine (2019), juga menggunakan variabel yang sama dalam penelitiannya yaitu 

REER terhadap komoditas ekspor.   

Beberapa penelitian terakhir juga memasukkan gross domestik product 

(GDP) dalam penelitiannya untuk menentukan aktifitas ekspor yang berjalan di 

suatu negara. Hal ini disebabkan karena semakin banyak produksi barang dagang 

akan dapat mendorong kinerja ekspor. GDP memiliki dampak yang positif terhadap 

kinerja ekspor (Kumar, 1998). Pengaruh GDP terhadap ekspor sangat signifikan 

dengan tanda positif, dimana tingkat produksi yang baik dapat mempengaruhi 

domestik dan  internasional pada saat yang bersamaan (Majeed and Ahmad, 2006). 

Negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki keunggulan di sektor 

pertanian, hal ini bisa menjadi salah satu motor penggerak untuk ekspor. Biaya 

produksi dan tenaga kerja yang relatif rendah dapat dimanfaatkan untuk 

mendukung kebijakan pertumbuhan ekspor. Selain itu, semakin besar GDP akan 

menciptakan lingkungan untuk keputusan investasi yang semakin baik.  



FADHEL ZIDNI HAMDI PENGARUH FOREIGN DIRECT… SKRIPSI 

6 
  IR - PERPUSTAKAAN UNIVERS ITAS AIRLANGGA 

 

  

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas serta literatur yang telah 

dibahas, belum ada penelitian yang menggunakan variable determinan tersebut 

untuk meneliti dan mengukur kinerja ekspor industri halal di Indonesia. Maka dari 

itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang kinerja 

ekspor industri halal di Indonesia pada periode 1985-2017 dengan menggunakan 

variabel bebas yang mempengaruhi kinerja ekspor dari penelitian terdahulu yang 

cukup sering dipakai antara lain: FDI, REER, dan GDP, untuk menganalisis adakah 

pengaruh variabel bebas tersebut terhadap variabel produk ekspor industri halal 

Indoneisa, baik itu secara parsial maupun simultan. Analisis yang dihasilkan dalam 

penelitian ini diharapkan akan membantu pemerintah dalam merencanakan strategi 

untuk mendongkrak industri halal Indonesia agar dapat menjadi pelaku utama 

dalam pasar produk halal dunia.  

1.2. Kesenjangan Penelitian 

Beberapa sumber yang menjadi acuan dalam penelitian ini memiliki temuan 

berbeda dengan yang lainnya. Seperti pada variable FDI, beberapa jurnal 

memberikan hasil penelitian yang tidak signifikan dengan kinerja ekspor, seperti 

yang dikemukakan oleh Majeed & Ahmad (2006) dan Sharma (2000), mereka 

berpendapat bahwa variabel FDI bergantung pada motif berinvestasinya. Jika motif 

di balik FDI adalah untuk menangkap pasar domestik, itu mungkin tidak 

berkontribusi pada pertumbuhan ekspor. Sedangkan pada penelitian Grandinetti & 

Mason (2012) variabel FDI memiliki hasil yang positif dan signifikan. 

Belum adanya penelitian terdahulu yang meneliti tentang kinerja ekspor 

produk halal Indonesia dikaitkan dengan variabel determinan yang berpengaruh 

penting terhadap kinerja ekspor suatu negara. Maka dari itu perlu ada yang mengis i 

kekosongan penelitian tentang kinerja ekspor produk halal Indonesia ini, untuk 

mengisi khazanah ilmu pengetahuan di bidang tersebut serta dapat memberikan 

masukan kepada pemerintah dalam merencanakan strategi yang baik untuk 

mendongkrak ekspor produk halal Indonesia. 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, tujuan penelitian terkait topik 

yang dibahas sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh FDI, REER, dan GDP secara parsial terhadap 

tingkat ekspor produk industri halal Indonesia periode 1985-2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh FDI, REER, dan GDP secara simultan terhadap 

tingkat ekspor produk industri halal Indonesia periode 1985-2017. 

1.4.  Sistematika Penulisan 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Cakupan Pada Bab ini yaitu hal yang mengantarkan pembaca pada pokok 

permasalahan dibahas dalam penelitian. Bab 1 diuraikan berurutan mulai 

dari latar belakang permasalahan, kesenjangan penelitian, tujuan penelit ian, 

ringkasan hasil penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab 2 mencakup hal-hal yang menjadi landasan teori yang digunakan 

dalam penelitian ini. Landasan teori atau yang biasa disebut kajian pustaka 

didapatkan melalui teori yang valid guna menunjang teori dasar dalam 

penelitian ini. 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Pada bab 3 mencakup pendekatan dan metode penelitian yang digunakan 

dalam menganalisis permasalahan. Bagian dari metode penelitian antara 

lain pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, identifikas i 

variabel, serta teknik analisis data.  
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BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab 4 membahas tentang gambaran umum objek penelitian, variabel 

yang digunakan dalam penelitian, penyajian data yang digunakan, 

interpretasi hasil analisis data dan pembahasan. 

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab 5 merupakan penutup mencakup kesimpulan yang menjawab 

rumusan masalah dan saran yang dianjurkan, dan keterbatasan dalam 

penelitian.




