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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari 

negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam 

rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan 

menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta  serta menciptakan pasar 

regional bagi 500 juta penduduknya.AFTA dibentuk pada waktu Konperensi Tingkat 

Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA merupakan 

wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan 

bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan 

regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan 

dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 

2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.Skema Common Effective 

Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area ( CEPT-AFTA) merupakan suatu 

skema untuk 1 mewujudkan AFTA melalui : penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, 

penghapusan pembatasan kwantitatif dan hambatan-hambatan non tarif 

lainnya.Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya 

kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunai 

Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan 
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Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015 

(Prajogo dan Sudi, 2004:22). 

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang 

memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara 

tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah 

menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap 

terbuka terhadap persaingan eksternal (European Commission, 1999). Daya saing 

didefinisikan sebagai posisi relative dari salah satu pesaing terhadap para pesaing 

yang lain, seperti posisi relative masa kini, melihat ke masa depan, daya saing dapat 

disebut sebagai kesiapan suatu bangsa untuk interaksi daya saing masa depan. Agar 

menjadi kompetitif dalam arti ini adalah memiliki peluang untuk menang bagi 

sejumlah pemain industry yang menghadapi biaya tinggi. Beberapa ukuran criteria ini 

biasanya didiskusikan dalam lingkungan bisnis dan politik sekarang. Salah satunya 

upah pekerja dalam sebuah Negara. Statistic yang seringkali disebutkan dalam debat 

mengenai mengendurnya hambatan perdagangan internasional adalah daya saing, 

upah pekerja AS dalam hubungan dengan upah yang rendah di Negara-negara lain 

seperti Meksiko. Hal ini menciptakan beberapa kontroversi dan suatu dilematika 

untuk manajer ketika perusahaan mencari pekerja dengan upah rendah menutup 

pabrik di AS dan memindahkan fasilitas produksi ke Negara lain.  

Ekspor adalah menjual barang-barang kepada konsumen di luar negeri atau luar 

batas Negara kita. Dimana ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah 
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pabean Indonesia, sedangkan yang dimaksud eksportir adalah perusahaan atau 

perorangan yang melakukan kegiatan perusahaan atau perorangan yang melakukan 

kegiatan ekspor. Ekspor kegiatan mengirimkan atau memperdagangkan barang atau 

jasa ke luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (Amir MS, 

1990:19). 

Perkembangan ekonomi dan globalisasi membuat suatu Negara saling 

ketergantungan dan membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan dan 

memasarkan produk negaranya, dalam hal ini Negara-negara ASEAN melaksanakan 

pertukaran barang dan jasa dalam konteks perdagangan internasional. Pada umumnya 

Negara-negara sedang berkembang mengandalkan kelancaran arus pendapatan devisa 

dan kegiatan ekonominya yang berasal dari ekspor. Dalam zaman modern seperti 

sekarang ini hamper semua Negara mengikuti proses pembangunan yang 

menggantungkan diri pada ekspor sebagai penggerak pertumbuhan ekonominya. 

Keberhasilan dalam meningkatkan ekspor juga mencerminkan peningkatan daya 

saing dan sekaligus merupakan jalan satu indikasi dari tumbuhnya dinamika positif 

dalam kewirausahaan suatu Negara. Berdasarkan dari hal ini, peningkatan ekspor 

bukan lagi sekedar pilihan melainkan merupakan suatu keharusan (Aprilia, 2014:21). 

Memasarkan produk di luar negeri berbeda dengan memasarkannya di dalam 

negeri, pasar luar negeri yang sangat kompetitif sehingga hanya pengusaha yang 

mempunyai daya saing yang tinggi yang akan menang dalam persaingan dan berhasil 
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mendapatkan pangsa pasar. Dalam usaha untuk menciptakan daya saing maka 

perbaikan mutu produk ekspor perlu ditingkatkan, sehingga dapat menghindari 

adanya penolakan dari Negara tujuan ekspor. Keberhasilan dalam perdagangan 

internasional suatu Negara dapat dilihat dari daya saingnya, daya saing ini merupakan 

suatu konsep umum yang digunakan didalam ekonomi yang merujuk kepada 

komitmen terhadap persaingan pasar terhadap keberhasilannya dalam persaingan 

internasional. Daya saing telah menjadi kunci bagi perusahaan, Negara maupun 

wilayah untuk bias berhasil dalam partisipasinya dalam globalisasi dan perdagangan 

bebas dunia (Aprilia, 2014:22). 

Dalam persaingan internasional khususnya didalam daya saing produk ekspor, 

ada tiga aspek yang perlu diperhatikan (Amir, 2003:281), aspek tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1) Harga, dalam menawarkan sesuatu produk harga haruslah sama atau lebih rendah 

dari harga yang ditawarkan pesaing, atau biaya produksinya lebih rendah dari 

biaya produksi di Negara tujuan. Dalam hal ini Negara pengekspor memiliki 

keunggulan komparatif. 

2) Mutu produk, mutu yang ditawarkan harus memenuhi atau sesuai dengan slera 

konseumen 

3) Waktu penyerahan, harus seuai dengan situasi dan kondisi pasaran dinegara 

tujuan. Keterlambatan pengapalan dan penyerahan barang dapat berakibat fatal 
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karena memungkinkan produk tersebut tidak lagi dipasarkan yang akhirnya dapat 

mengurangi selera dan permintaan akan produk tersebut. 

Ekspor mencerminkan bagaimana posisi daya saing suatu daerah untuk dapat 

bersaing secara global. Secara riil, ekspor industri Provinsi Jawa Timur mengalami 

fluktuasi. Pada tahun 2012 merupakan puncak tertinggi ekspor sektor Industri Jawa 

Timur sebesar 10,156791,717 dimana komoditi pengolahan kelapa/kelapa sawit 

adalah penyumbang terbesar dengan angka mencapai 1,755,352,907 disusul oleh 

komoditi pengolahan kayu sebesar 1,250,193,727. Posisi terendah pada tahun 2012 

terdapat pada komoditi semen dan produk dari semen sebesar 8,782,732. 

Sedangkan ekspor terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 5,597,640,428 

dimana komoditi pengolahan kayu menjadi penyumbang terbesar dengan angka 

mencapai 1,175,162,823 disusul oleh komoditi pulp dan kertas sebesar 862,442,719. 

Posisi terendah pada tahun tersebut terdapat pada komoditi pupuk sebesar 4,559,416. 

Tabel berikut ini menggambarkan jumlah ekspor Industri di Jawa Timur. 
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Gambar 1.1 

Ekspor Industri Jawa Timur ke Wilayah ASEAN tahun 2006-2012 

(US$) 

 

  Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Diolah 

Ekspor sektor industri Jawa Timur ke wilayah ASEAN mengalami fluktuasi, 

dimana pada 2006-2007 mengalami kenaikan dan kembali menurun pada tahun 2007-

2009, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2009-2012. Komoditi Industri 

yang mempunyai yang mempunyai rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah komoditi 

pengolahan kayu yaitu sebesar 1,147,536,639. Adapun komoditi lain yang memiliki 

pertumbuhan ekspor tinggi anatara lain, komoditi kimia dasar, pulp dan kertas, 

makanan dan minuman, pengolahan karet, pengolahan kelapa/sawit, dan tekstil. 
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semen yaitu sebesar 10,166,273. Selain komoditi semen dan produk dari semen, 

komoditi lain yang memiliki pertumbuhan ekspor rendah adalah alat olahraga dan 

musik, alat-alat listrik, barang-barang kerajinan, farmasi, keramik marmer dan kaca, 

komoditi lainnya, kulit dan barang kulit, makanan ternak, pengolahan emas perak 

logam mulia, pengolahan rotan olahan, plastik, dan pupuk. Hal ini dapat dilihat pada 

table dibawah ini. 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Ekspor Industri Provinsi Jawa Timur 2006-2012 

sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Diolah 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

% % % % % %

1 Alat olahraga dan musik 17.87% 15.23% -16.89% 20.65% 22.35% 8.27%

2 alat-alat listrik 28.94% 7.41% -13.52% 23.70% 3.87% 9.13%

3 barang-barang kerajinan lainnya 40.98% -3.89% -10.89% 25.83% 8.12% 5.39%

4 farmasi 47.60% 33.15% 21.69% 33.10% 19.65% 11.36%

5 keramik, marmer, dan kaca 11.64% 2.69% -7.95% 11.04% 4.10% -11.46%

6 kimia dasar 97.13% -44.81% 3.45% 67.62% 49.44% -54.69%

7 komoditi lainnya -6.55% -5.75% 309.75% 29.06% 17.15% -43.53%

8 kulit, barang kulit dan lainnya 21.68% 6.16% -11.22% 35.99% 42.36% 11.56%

9 makanan ternak 74.72% 11.94% -1.14% 20.94% -3.18% 26.48%

10 makanan dan minuman 11.80% 10.48% 9.68% 14.99% 17.22% 7.45%

11 peng emas, perak, logam mulia -21.59% -18.96% 99.32% -68.20% 6870.97% 47.90%

12 pengolahan karet 25.78% 24.74% -49.78% 139.27% 47.64% -37.20%

13 pengolahan kayu -2.87% -3.78% -11.94% 19.36% 7.92% 0.35%

14 pengolahan kelapa/kelapa sawit 45.95% 65.63% -28.40% 87.99% -79.28% 1430.17%

15 pengolahan rotan olahan 20.25% 7.04% -57.16% -19.66% -2.07% 7.19%

16 plastik 1.65% -4.74% -21.87% 28.95% 14.28% -14.75%

17 pulp dan kertas 17.84% 11.15% -11.22% 17.23% -3.83% -11.81%

18 semen dan produk dari semen -11.11% -58.79% -20.75% 13.41% 93.38% -22.35%

19 tekstil 7.09% -0.29% -10.24% 28.16% 18.57% 0.61%

20 pupuk 420.16% -52.12% 46.77% 317.42% 11.07% -54.35%

 Industri
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Produk-produk ekspor Jawa Timur memiliki daya saing yang berbeda-beda, 

walaupun terkadang daya saing produk ekspor rendah dan ketergantungan terhadap 

impor, bahkan terkadang produk tersebut tidak memiliki daya saing. Provinsi Jawa 

Timur tetap melakukan ekspor terhadap produknya. Jawa Timur merupakan salah 

satu Provinsi di Indonesia, dimana Provinsi Jawa Timur juga ikut berpartisipasi 

dalam melakukan perdagangan internasional, terutama dalam melakukan ekspor dan 

impor. 

Berdasarkan uraian dan gambaran tentang ekspor dan daya saing di Provinsi 

Jawa Timur, maka penulis tertarik untuk membahas kesiapan Pemprov Jawa Timur 

dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN. 

B.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah provinsi Jawa 

Timur harus melakukan persiapan yang maksimal untuk menghadapi perdagangan 

bebas ASEAN karena masalah ini dapat mengganggu kestabilan perekonomian di 

Indonesia. Dari latar belakang diatas dapat di rinci beberapa pokok permasalahan 

yang akan di bahas yaitu : 

1. Seberapa besar tingkat daya saing ekspor sektor Industri Provinsi Jawa Timur 

dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN? 

2. Komoditi apa yang paling unggul dalam ekspor sektor Industri Provinsi Jawa 

Timur? 



9 
 

 

C.  Batasan Masalah 

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini maka ada batasan batasan yang 

harus diperhatikan agar pembahasan pada penelitian ini tidak melenceng dari tujuan 

dan permasalahannya, adapun batasan tersebut adalah : 

1. Perhitungan tingkat daya saing mencakup sektor industri 

2.  Data ekspor merupakan data yang telah diolah hanya dari satu data ekspor 

provinsi Jawa Timur (data ekspor impor sektor industri) 

3. Pembahasan hanya menganalisis daya saing sektor industri dan mengukur 

komoditi yang paling unggul dalam ekspor sektor Industri Provinsi Jawa 

Timur. 

D.  Tujuan Penelitian 

Sesuai penjelasan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah, maka 

penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : 

1. Untuk menjelaskan tingkat daya saing ekspor Provinsi Jawa Timur dalam 

menghadapi perdagangan bebas ASEAN 

2. Untuk menjelaskan komoditi yang paling unggul dalam sektor Industri 

Provinsi Jawa Timur.  

E. Kegunaan Penelitian 

Data yang terkumpul dan terolah merupakan penunjang jawaban atas pertanyaan 

pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, sedangkan 
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konsep yang tersusun merupakan bentuk verbal dari jawaban atas pertanyaan tersebut 

ditambah gagasan yang relevan dari pihak pelaksanaan penelitian. Tiap hasil 

penelitian pada prinsipnya harus berguna sebagai penunjang praktek pengambilan 

keputusan dalam arti yang luas. 

Atas dasar hal tersebut maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

berupa : 

a) Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah 

dalam meningkatkan daya saing ekspor sector Industri. 

b) Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi atau referensi 

kepada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Daya Saing sector 

Industri Jawa Timur. 

 

 

 

 


