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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan internasional merupakan salah satu cara yang diperlukan 

bagi suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Dengan 

didukung kemajuan teknologi dan aksesbilitas transportasi yang semakin maju 

dewasa ini, membuat perpindahan barang atau jasa oleh setiap negara di dunia 

menjadi lebih cepat dan efisen. Arus informasi telah memungkinkan setiap 

negara lebih mengenal dan memahami negara lain. Dalam bidang ekonomi, 

setiap bangsa akan lebih mudah mengetahui dari mana barang-barang dapat 

diperoleh untuk memenuhi berbagai kebutuhannya dan sebaliknya kemana 

memasarkan produk-produk unggulannya (Astuti dan Fatmawati, 2013). 

Pada saat ini tidak ada satu negara pun yang berada dalam kondisi autarki 

atau negara yang terisolasi tanpa adanya hubungan ekonomi dengan negara lain. 

Hal ini disebabkan karena tidak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhannya 

secara mandiri (Sarwono dan Pratama, 2014). Perdagangan internasional 

merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup masyarakat pada era globalisasi dan digitalisasi. 

Perdagangan saat ini mustahil untuk dapat menghentikan produk luar negeri 

yang masuk ke Indonesia dengan mudah (Satryana dan Karmini,2016) 

Dengan adanya skema pasar dunia yang semakin bebas dengan tingkat 

kompetisi yang tinggi namun menguntungkan sektor perdagangan suatu 
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komoditas memiliki resiko dan keuntungan yang besar. Memiliki resiko yang 

tinggi apabila negara tidak mampu menghadirkan produk barang  atau jasa yang 

sesuai dengan permintaan pasar internasional, namun akan memiliki 

keuntungan yang signifikan apabila segala aspek di dalam perdagangan tersebut 

dijadikan sebagai standar mutu suatu barang atau jasa dari suatu negara. Salah 

satu cara untuk mengatasinya adalah dengan meingkatkan daya saing produk 

Indonesia. Pengertian daya saing sangat luas yang mencakup ruang lingkup 

yang sangat besar tentang masalah makro ekonomi dan mikro ekonomi seperti 

pendapatan perkapita, kinerja lembaga, tingat produktifitas, biaya komparatif 

dan banyak lainnya (Benkovskis dalam Satryana dan Karmini,2016). 

Daya saing dalam pasar komoditas merefleksikan banyak faktor yaitu 

faktor komparatif dan faktor kompetitif (Sarwono dan Pratama, 2014). 

Keunggulan komparatif merupakan dasar perekonomian yang didayagunakan 

melalui pembangunan ekonomi sehingga unggul dalam melakukan persaingan 

(competitive advantage) (Satryana dan Karmini,2016). Daya saing ekspor dapat 

diidentifikasikan dengan nilai produktivitas dimana tingkat output yang 

dihasilkan untuk setiap unit input yang digunakan (Ustriaji, 2016). 

Dalam laporan yang bertajuk Global Competitiveness Index 2017-2018 

Edition, yang dirilis oleh World Economic Forum. Dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

menunjukan ranking daya saing negara-negara ASEAN. Indonesia naik 5 

peringkat ke posisi 36, setelah tahun lalu berada di posisi 41. Peringkat 

Indonesia masih di bawah Singapura dengan posisi ke 3 dunia dengan skor 5,71, 

diikuti Malaysia yang memperoleh peringkat ke 23 dengan skors 5,17 dan 
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Thailand dengan urutan ke 32 dunia dengan mendapatkan skor 4,72. Dalam 

laporan tersebut peringkat Indonesia lebih baik dari Brunei Darussalam 

diperingkat 46 dunia diikuti Vietnam diperingkat 55 dunia dan Filipina, 

Kamboja serta Laos dengan peringkat daya saing global ke 56, 94 dan 98 dunia. 

Setidaknya ada 12 pilar yang digunakan untuk mengukur daya saing 

global yang menjadi penentu pertumbuhan jangka panjang dan faktor esensial 

dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun pilar-pilar 

yang menjadi kekuatan dari tingkat daya saing global seperti institusi, 

infrastruktur, lingkungan, makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, 

pendidikan yang lebih tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi 

pasar tenaga kerja, perkembangan pasar uang, kesiapan teknologi, ukuran pasar, 

kecanggihan bisnis serta inovasi. 

Tabel 1.1. Indeks Daya Saing Global Negara ASEAN Tahun 2017-2018 

No Negara 
Peringkat Dunia 

2017-2018 
Skor 

Peringkat Dunia 

2016-2017 

1 Singapura 3 5,71 2 

2 Malaysia 23 5,17 25 

3 Thailand 32 4,72 34 

4 Indonsia 36 4,68 41 

5 Brunei Darussalam 46 4,52 58 

6 Vietnam 55 4,36 60 

7 Filipina 56 4,35 57 

8 Kamboja 94 3,93 89 

9 Laos 98 3,91 93 

Sumber : World Economic Forum, 2018 
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Salah satu faktor pendorong pertumbuhan industri dan ekonomi adalah 

ekspor. Apabila ekspor lebih besar daripada impor maka akan menyebabkan 

surplus pada neraca perdagangan, tetapi apabila impor lebih besar daripada 

ekspor maka akan menyebabkan defisit pada neraca perdagangan. karena itu, 

penting bagi semua negara termasuk Indonesia untuk melakukan kegiatan 

ekspor baik itu dalam bidang jasa ataupun barang agar mampu mendongkrak 

perekonomian negara.  

Tabel 1.2. Kinerja Ekspor Kelompok Hasil Industri Terhadap  

Total Ekspor Hasil Industri 

NO 
Kelompok Hasil 

Industri 
2014 2015 2016 

Peran 

Th. 2016 (%) 

1 Industri Makanan  29.582.126,50 26.448.093,50 26.274.668,60 23,93% 

2 

Industri Bahan Kimia 

Dan Barang Dari 

Bahan Kimia 

12.191.380,10 9.008.431,90 10.246.411,80 9,33% 

3 Industri Logam Dasar  9.851.912,60 8.607.003,00 8.241.642,50 7,51% 

4 Industri Pakaian Jadi  7.399.995,60 7.318.256,10 7.212.597,30 6,57% 

5 
Industri Karet, Barang 

Dari Karet Dan Plastik  

8.474.758,90 7.156.423,80 6.855.377,20 6,24% 

6 
Industri Pengolahan 

Lainnya  

4.208.170,70 5.307.747,90 6.131.400,10 5,58% 

Sumber :Kemenperin, 2016 

Peranan kinerja ekspor berdasarkan hasil industri yang diperlihatkan 

pada Tabel 1.2. menunjukan bahwa industri karet, barang dari karet dan plastik 

memiliki prosentase kontribusi pada tahun 2016 sebesar 6,24%. Salah satu 

komoditas unggulan ekspor yang menjadi target pengembangan karena 

memiliki potensi pasar yang cukup luas bagi Indonesia adalah industri 

komoditas karet barang dari karet dan plastik (Syahpurta et.al, 2014). 

http://kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=1&sort=2014
http://kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=1&sort=2015
http://kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=1&sort=2016
http://kemenperin.go.id/statistik/peran_subsektor.php?ekspor=1&kode=202010
http://kemenperin.go.id/statistik/peran_subsektor.php?ekspor=1&kode=202020
http://kemenperin.go.id/statistik/peran_subsektor.php?ekspor=1&kode=202020
http://kemenperin.go.id/statistik/peran_subsektor.php?ekspor=1&kode=202020
http://kemenperin.go.id/statistik/peran_subsektor.php?ekspor=1&kode=202024
http://kemenperin.go.id/statistik/peran_subsektor.php?ekspor=1&kode=202014
http://kemenperin.go.id/statistik/peran_subsektor.php?ekspor=1&kode=202022
http://kemenperin.go.id/statistik/peran_subsektor.php?ekspor=1&kode=202022
http://kemenperin.go.id/statistik/peran_subsektor.php?ekspor=1&kode=202032
http://kemenperin.go.id/statistik/peran_subsektor.php?ekspor=1&kode=202032
http://kemenperin.go.id/statistik/peran_subsektor.php?ekspor=1&kode=202022
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Potensi karet alam yang melimpah merupakan suatu sumber daya yang 

potensial untuk dikembangkan. Karet alam dapat diolah menjadi barang-barang 

untuk menunjang aktivitas masyarakat. Hasil olahan karet tersebut dapat 

digunakan baik secara langsung atau melalui proses industri lebih lanjut agar 

nilai tambah dari produk tersebut meningkat (dalam Rakhmadina, 2011). Karet 

merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memegang peranan penting 

sebagai penghasil devisa negara karena merupakan salah satu komoditas ekspor 

non migas yang memberikan kontribusi yang signifikan (Gideon, 2017). 

Peranan komoditas karet terhadap ekspor indonesia tidak bisa dikatakan 

kecil, mengingat ekspor komoditas karet merupakan salah satu komoditas 

utama setelah sawit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor 

komoditas pertanian bulan Januari hingga Agustus 2017 mencapai US$ 22,18 

miliar, sedangkan nilai impor hanya US$ 11,20 miliar, sehingga surplus US$ 

10,98 miliar. Surplusnya ini naik 101 persen dibandingkan periode yang sama 

tahun lalu yang hanya surplus US$ 5,46 miliar (Gideon, 2017). 

Tabel 1.3. Produksi Karet Alam Dunia (Juta Ton) 

Sumber: IRSG, RSB, Gapkindo, Otk-Des 2016  

NEGARA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Thailand 3.252,1 3.569,0 3.778,0 4.170,0 4.324,0 4.473,3 

Indonesia 2.736,0 2.900,0 3.012,0 3.237,0 3.153,4 3.145,0 

Malaysia 939,0 996,0 922,8 826,5 668,1 721,5 

India 850,8 892,7 919,0 796,0 704,5 575,0 

Vietnam 751,7 789,3 877,1 949,6 953,7 1.017,0 
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Dalam kelompok negara produsen utama karet alam diperlihatkan pada 

Tabel 1.3. Thailand memberikan kontribusi ekspor yang paling tinggi untuk 

kebutuhan karet dunia sebanyak 3.252,1  juta ton pada tahun 2010. Selanjutnya 

diikuti oleh Indonesia dengan produksi ekspor sebesar 2,736,0 juta ton. 

Sedangkan Malaysia menduduki posisi ketiga dengan produksi eskpor 

mencapai 939 ribu ton pada tahun 2010. Sebagai produsen karet terbesar kedua 

di dunia, jumlah suplai karet Indonesia penting untuk pasar global. Total luas 

perkebunan karet Indonesia telah meningkat secara stabil selama satu dekade 

terakhir. Di tahun 2015, perkebunan karet di Indonesia ini mencapai luas total 

3,65 juta hektar. Sekitar 85% dari produksi karet Indonesia diekspor. Hampir 

setengah dari karet yang diekspor ini dikirimkan ke negara-negara Asia lain, 

diikuti oleh negara-negara di Amerika Utara dan Eropa. Lima negara yang 

paling banyak mengimpor karet dari Indonesia adalah Amerika Serikat (AS), 

Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Singapura, dan Brazil (Cox, 2016).  

Gambar 1.1. Total Ekspor Karet Indonesia, Malaysia dan Thailand 

Ke Pasar Dunia Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : International Trade Map, 2017 
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Dalam perkembangannya Indonesia bersaing dengan tiga negara lain 

sebagai pemasok karet di pasar dunia dan Amerika Serikat. Gambar 1.1. 

menunjukan Thailand menjadi negara penyuplai karet terbesar dengan 

kontribusi total ditahun 2014 senilai US$ 6.021.541 namun turun ditahun 2015 

dengan nilai US$ 4.975.092 dan pada tahun 2016 kembali turun pada nilai 

kontribusi sebesar US$ 4.413.143. Indonesia menempati posisi kedua dengan 

tingkat kontribusi total ditahun 2014 sebesar US$ 4.744.753, turun ditahun 2015 

menjadi US$ 3.701.478 dan pada tahun 2016 juga turun menjadi US$ 

3.372.319. Posisi ketiga ditempati oleh Malaysia dengan kontibusi ekspor di 

pasar dunia pada tahun 2014 senilai US$  1.398.026,  US$ 1.034.131 ditahun 

2015 dan kembali turun dengan nilai US$ 871.121 pada tahun 2016. 

Ketatnya persaingan komoditas karet alam antara Indonesia dengan 

negara pesaing menunjukkan bahwa peningkatan daya saing diperlukan untuk 

menjaga agar karet alam Indonesia dapat tetap bersaing di pasar dunia (Radityo 

et.al, 2014). Peningkatan daya saing yang terjadi di suatu komoditas akan 

menimbulkan keuntungan komparatif dalam produksi komoditas dan 

pendapatan akan mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu Secara 

teoritis, Menurut Balassa (1965) daya saing komoditas suatu Negara terdiri dari 

dua konsep, yaitu konsep keunggulan komporatif dan konsep keunggulan 

kompetitif. Keunggulan komperatif adalah keunggulan yang secara alami 

dimiliki oleh negara pada komoditas tertentu. Sedangkan keungguluan 

kompetitif adalah keunggulan yang bersifat bisa dilakukan pengembangan atau 
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modifikasi dan salah satu faktor utama prubahan itu adalah kemajuan teknologi 

yang cepat (Tambunan, 2001). 

Gambar 1.2. Total Ekspor Karet Indonesia, Malaysia dan Thailand 

Ke Amerika Serikat 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : International Trade Map 2017 

Seperti terlihat di Gambar 1.2. menunjukan bahwa Indonesia menjadi 

negara pemasok karet utama di Amerika Serikat dengan nilai transaksi tahun 

2016 sebesar 743.091 US$. Diikuti Thailand dengan nilai transaksi sebesar 

275.328 US$ ditahun 2016 dan posisi ke tiga ditempati Malaysia dengan nilai 

penjualan sebesar 31.574 US$ pada tahun 2016. Indonesia merupakan negara 

dengan luas areal perkebunan karet terbesar di dunia (FAO, 2011). 

Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadikan Indonesia sebagai 

negara pengekspor karet terbesar. Indonesia menempati urutan kedua dalam 

hasil produksi karet alamnya. Kendala utama dalam pengembangan karet alam 

di Indonesia adalah tingkat produktifitas lahan karet yang masih rendah. Jika 
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dibandingkan dengan produsen utama karet alam lainnya, tingkat produktifitas 

lahan karet di Indonesia khususnya perkebunan karet rakyat baru mencapai nilai 

0,8 ton/ ha/ tahun sedangkan produktifitas lahan karet di Thailand mencapai 

nilai 1,6 ton/ ha/ tahun (FAO, 2011).  

Sementara itu, dengan semakin ketatnya persaingan produsen karet alam 

dan mulai dilaksanakannya kebijakan Asean Economic community (AEC) pada 

tahun 2015 mengharuskan komoditas yang diekspor Indonesia, terutama karet 

alam yang merupakan salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia harus 

memiliki daya saing dan keunggulan komparatif dengan negara pengekspor 

lainnya terutama Thailand dan Malaysia sehingga dapat bertahan di pasar 

internasional dan menghasilkan devisa bagi negara (Syahpurta et.al, 2014).  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan ekspor karet Indonesia, Malaysia dan Thailand 

di pasar Amerika Serikat ? 

2. Bagaimana posisi daya saing ekspor karet Indonesia, Malaysia dan Thailand 

ke pasar Amerika Serikat ?  

3. Bagaimana tingkat spesialisasi perdagangan Indonesia, Malaysia dan 

Thailand ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah di atas 

kemudian melahirkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis tingkat daya saing ekspor karet Indonesia, Malaysia 

dan Thailand di pasar Amerika Serikat. 

2. Untuk menganalisis perbedaan ekspor karet Indonesia, Malaysia dan 

Thailand di pasar Amerika serikat. 

3. Mengukur tingkat spesialisasi karet Indonesia, Malaysia dan Thailand  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan daya saing ekspor suatu 

komoditas. 

2. Berperan serta untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

kondisi daya saing ekspor karet Indonesia, Malaysia, Thailand di pasar 

Amerika Serikat. 

3. Kedepan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk menyusun dan  

menentukan strategi kebijakan peingkatan daya saing ekspor karet 

Indonesia di pasar. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan studi 

yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipan. 

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan alat ukur RCA (Revealed 

Comporative Advantage), ISP (Indeks Spesialisasi Perdagangan) dan AR 

(Acceleration Ratio). Ketiga indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1. RCA (Revealed Comporative Advantage)  

RCA (Revealed Comporative Advantage) menunjukan perbandingan 

pangsa ekspor komoditas di suatu negara yang dibandingkan dengan pangsa 

ekspor komoditas yang sama dari negara atau dunia. Analisis RCA 

digunakan untuk mengukur kekuatan daya saing ekspor karet Indonesia, 

Malaysia dan Thailand sebagai negara produsen ke pasar Amerika Serikat 

sebagai negara pengguna. Adapun variabel yang digunakan meliputi nilai 

ekspor karet , total ekspor, nilai ekspor karet dan total nilai ekspor Amerika 

Serikat secara mamatis dapat dituliskan seperti dibawah ini : 

𝑹𝑪𝑨𝒊𝒋 =
𝑿𝒊𝒋/𝑿𝒊𝒕

𝑾𝒋/𝑿𝒕
 (1) 

Keterangan : 

RCA  = Indeks tingkat daya saing komoditas j oleh negara i 

𝑋𝑖𝑗    = Nilai ekspor komoditas j dari negar i 

𝑋𝑖𝑡    = Nilai ekspor total (produk  j dan lainya)  negara i 

𝑊𝑗    = Nilai ekspor komoditas j di negara tujuan 

𝑊𝑡    = Nilai ekspor total ke negara tujuan 
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2. AR (Acceleration Ratio) 

Metode AR (Acceleration Ratio) atau rasio akselerasi adalah metode untuk 

mengetahui apakah produk karet suatu negara dapat merebut pasar atau 

tidak. Dengan kata lain analisis AR (Acceleration Ratio) dapat mengetahuai 

apakah suatu negara dapat mengalahkan negara pesaingnya atau posisi 

negara semakin lemah di pasar ekspor maupun pasar domestik (Tambunan, 

2004). AR (Acceleration Ratio) menyatakan rasio antara kecenderungan 

ekspor komoditi i negara j ke suatu kawasan tambah 100 dengan 

kecenderungan impor komoditi i suatu kawasan tambah 100. Metode AR 

(Acceleration Ratio) dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut: 

𝑨𝑹 =
𝑻𝒓𝒆𝒏𝒅 𝑿𝒊𝒋+𝟏𝟎𝟎

𝑻𝒓𝒆𝒏𝒅 𝑿𝒊𝒃+𝟏𝟎𝟎
 (2) 

 Keterangan : 

 AR = Acceleration Ratio 

 𝑿𝒊𝒋 = Nilai ekspor komoditi i negara j ke pasar Amerika Serikat 

𝑴𝒊𝒃 = Nilai impor Amerika Serikat untuk komoditi i  

3. TSI (Trade Specialization Index) 

Keunggulan kompetitif suatu produk dapat diukur menggunakan analisis 

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP). Lebih tepatnya TSP (Trade 

Specialization Index) sebutan lain dari ISP merupakan indeks yang 

digunakan untuk menghitung spesialisasi perdagangan suatu negara. ISP 

menganalisis perbandingan antara selisih nilai ekspor dan nilai impor suatu 

negara dibadingkan dengan jumlah nilai ekspor dan nilai impor negara 

tersebut. ISP merupakan perbandingan antara selisih nilai bersih 
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perdagangan dengan nilai total perdagangan dari suatu negara. Indeks ISP 

juga bisa digunakan untuk analisis proses tahapan industrialisasi dan 

perkembangan pola perdagangan suatu komoditi tersebut. Dasar pemikiran 

dari indeks ini sama seperti teori siklus produk, yang mana suatu produk 

bertahan di pasar lewat beberapa tahapan (R. Feira et.al, 2004). Secara 

matematis pendekatan daya saing dengan TSI (Trade Specialization Index) 

dapat dituliskan sebagai berikut : 

𝑰𝑺𝑷 =
𝑵𝒙′−𝑵𝒎′

𝑵𝒙′−𝑵𝒎′
 (3) 

Keterangan : 

ISP = Indeks Spesialisasi Perdagangan  

𝑵𝒙′ = Nilai ekspor komoditas i dari Negara j   

𝑵𝒎′ = Nilai impor komoditas i dari Negara j 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun 

masing-masing bab secara singkat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi empat bagian yaitu landasan teori yang berisi tentang 

penjelasan dari litelatur, referensi, jurnal, artiket dan lain-lain yang berkaitan 

dengan topik dalam penelitian ini. Referensi ini juga digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan analisis terhadap masalah. Kedua penelitian dan pengkajian 

telah dilakukan oleh peneliti terdahulu berkaitan dengan masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini. Ketiga kerangka pemikiran berisi kesimpulan dari literatur 

yang digunakan untuk menyusu asumsi atau hipotesis. Bagian keempat adalah 

hipotesis yang dikemukakan. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang metode pengkajian masalah, data penelitian 

yang berisi variabel penelitian, karakteristik data, populasi dan sampel, disertai 

penjelasan tentang prosedur pengumpulan data, serta tekhnik analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan dijelaskan secara mendalam tentang penelitian yang 

berisikan diskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil dan 

interprestasi yang diperoleh dari penelitian. 

BAB IV  Penutup 

Bab ini merupakan penutup dari penulisan penelitian dan berisi tentang 

kesimpulan dan pembahasan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan 

saran-saran yang dapat diberikan. 


