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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Suatu perdagangan internasional kawasan merupakan pembahasan yang 

tidak asing lagi dalam kajian ilmu hubungan internasional. Dimana suatu aktor 

Negara mencoba bernegoisasi dengan aktor Negara lain untuk melakukan suatu 

perjanjian perdagangan bebas demi meningkatkan kemakmuran ekonomi serta 

untuk menimbulkan suatu keharmonisan hubungan antar Negara tetangga. Selain 

itu juga dengan melakukan suatu kerjasama perdagangan internasional, suatu 

Negara dapat meraih kepentingan nasionalnya, seperti skema kerjasama ASEAN 

dan yang lebih besar lagi adalah kerjasama ASEAN-China Free Trade Area. Dari 

kedua kerjasama tersebut, mendorong Negara Thailand untuk mengambil peluang  

sebaik-baiknya dalam memajukan perekonomian negaranya.    

Negara Thailand adalah Negara yang sangat bergantung pada kegiatan 

ekspor untuk mengembangkan perekonomiannya, terhitung lebih dari dua pertiga 

nilai ekspor dari produk domestik bruto (PDB). Thailand memiliki nilai PDB 

senilai 8,5 triliun Baht atau sekitar US$ 627 miliar. Hal ini membuktikan bahwa 

Thailand adalah Negara dengan tingkat perekonomian terbesar ke-2 di Asia 

Tenggara setelah Indonesia. Namun untuk masalah pemerataan kemakmuran 

nasionalnya, sesuai dengan nilai PDB per kapita, Thailand menduduki peringat 

Negara terkaya ke-4 di Asia Tenggara setelah Singapura, Brunei dan Malaysia.  

Aktifitas Ekspor merupakan faktor utama pemulihan perekonomian Thailand dari 
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krisis finansial yang terjadi di Asia pada tahun 1997-1998. Thailand menduduki 

peringkat atas dalam industri ekspor otomotif dunia bersamaan dengan produksi 

barang-barang elektronik. Sebagian besar penduduk Thailand bekerja di sektor 

pertanian. Namun, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB relatif menurun.
1
 

Secara geografis, Negara Thailand merupakan Negara yang terletak di 

kawasan Asia Tenggara yang mana kawasan Asia Tenggara adalah salah satu 

wilayah dengan segala persoalan di dalamnya baik sosial, politik, ekonomi, 

budaya, dan sebagainya. Dunia memandang negara-negara tersebut dengan 

sebutan “negara dunia ketiga”. Dalam ilmu Hubungan Internasional istilah 

“negara dunia ketiga” tersebut ditujukan pada negara-negara berkembang. Sejak 

dulu, secara geopolitik dan geoekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai 

yang sangat strategis. Namun sebelum ASEAN didirikan, berbagai konflik 

kepentingan juga pernah terjadi diantara sesama negara-negara Asia Tenggara. 

Oleh karena itu, negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerjasama 

untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, serta 

mendorong kerjasama pembangunan kawasan.
2
 

Untuk mengatasi perseteruan yang sering terjadi di antara negara-negara 

Asia Tenggara dan membentuk kerjasama regional yang lebih kokoh, maka lima 

Menteri Luar Negeri yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, 

dan Thailand mengadakan pertemuan di bangkok pada bulan Agustus 1967 yang 

menghasilkan rancangan Joint Declaration, yang pada intinya mengatur tentang 

                                                 
1
 http://human.uru.ac.th/ThaiStudies/Thai%20Economy.pdf di akses pada tanggal 25 desember 

2013 
2
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20

ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf di akses pada tanggal 25 desember 2013 
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kerjasama regional di kawasan tersebut. Sebagai puncak dari pertemuan tersebut, 

maka tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1967 ditandatangani deklarasi ASEAN 

atau yang paling sering kita kenal adalah Deklarasi Bangkok oleh Wakil Perdana 

Menteri yang juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia dan para 

Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Brunei 

Darussalam kemudian bergabung juga pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada 

tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja 

pada tanggal 30 April 1999. Deklarasi tersebut menandai berdirinya perhimpuan 

bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Masa awal pendirian ASEAN lebih 

diwarnai oleh upaya-upaya membangun rasa saling percaya antar negara anggota 

guna mengembangkan kerjasama regional yang bersifat kooperatif namun belum 

bersifat integratif. Barulah setelah beberapa tahun berselang, kebijakan ASEAN 

pun lebih ditujukan ke arah pengembangan pertumbuhan perekonomian bersama.
3
 

Singkatnya, ASEAN selama lebih dari 40 tahun tampaknya belum berhasil 

menjadi pusat kerjasama ekonomi, bisnis, dan investasi yang riil bagi seluruh 

anggotanya termasuk Thailand. Justru yang lebih dirasa paling dominan adalah 

formulasi politik regional ASEAN dan juga lebih mendukung terbentuknya 

fondasi politik keamanan, yang mengutamakan penghargaan setinggi-tingginya 

atas asas legalitas kedaulatan masing-masing negara anggotanya serta bersifat 

tidak saling mencampuri. Hal tersebut menjadi suatu titik temu yang penting, 

bahwa peran ASEAN yang bersifat open regionalism tetap memberi kebebasan 

atas hubungan para anggotanya dengan berbagai kawasan maupun negara-negara 

                                                 
3
 Ibid. 
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utama dunia. Meskipun dari kondisi regional tersebut akhirnya melahirkan piagam 

ASEAN pada akhir 2008, tetapi masih dipertanyakan apakah piagam tersebut 

akan berhasil menjadi motor inspiratif yang kaya gagasan tentang sebuah 

implementasi di beberapa sektor perhatian ASEAN di masa yang akan datang. 

Oleh karena itu, optimisme terhadap ASEAN ditambah dengan kehadiran 

piagamnya, benar-benar dikalkulasi dengan baik oleh Thailand.
4
 

Adapun China, suatu Negara maju dengan tingkat perekonomian yang 

tidak dapat diragukan lagi kemajuannya, melihat ASEAN sebagai mitra kerjasama 

ekonomi yang baik di karenakan faktor geo-politik dan geo-ekonomi yang relatif 

memiliki jalan pemikiran yang sama, yaitu ingin berhubungan baik dengan 

Negara tetangga dan juga ingin memajukan tingkat perekonomian masing-masing 

negara. Dari beberapa perundingan terkait kerjasama ASEAN dan China 

Akhirnya kerjasama perdagangan bebas ASEAN dan China ditandatangani 

bersama dengan nama ASEAN-China Free Trade Area dan akan diberlakukan 

secara formal pada tanggal 1 Januari 2010. Tantangan tersendiri bagi Negara 

Thailand dimana Thailand harus mengoptimalkan China sebagai tujuan ekspor 

dengan memanfaatkan sektor yang berpotensi tinggi yaitu sektor pertaniannya. 

Dengan adanya kerjasama perdagangan bebas dengan China tersebut, 

Thailand dapat mengoptimalkan kepentingan ekonomi nasionalnya dimana dalam 

skema perjanjian kerjasama tersebut akan merencanakan penghapusan hambatan-

hambatan perdagangan baik itu bea masuk tarif maupun non-tarif. 

 

                                                 
4
 Afadlal, Annisa, dkk, 2011, Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN : Sebuah potret kerjasama, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal. 2 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka penulis mengangkat permasalahan yaitu: 

bagaimana pengaruh ASEAN- China Free Trade Area (ACFTA) terhadap volume 

perdagangan Thailand di bidang pertanian? 

1.3 Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat akademis dan manfaat 

praktis, berikut ini adalah penjelasan dari dua manfaat tersebut: 

1.3.1 Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian 

dalam ilmu hubungan internasional yang fokus pada Pengaruh 

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Volume 

perdagangan Thailand di bidang pertanian. 

1.3.2 Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari 

penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dan bahan pertimbangan bagi 

negara maju maupun berkembang dalam kebijakannya yang 

berhubungan dengan ASEAN- China Free Trade Area (ACFTA). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh ASEAN-

China Free Trade Area (ACFTA) terhadap volume perdagangan Thailand di 

bidang pertanian sebelum dan sesudah kerjasama ACFTA. Namun penulisan ini 

lebih difokuskan pada aktivitas ekspor Thailand di bidang pertanian. 
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1.5 Kajian Konsep dan Teori 

1.5.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama yaitu, Anis Siti Aisyah yang berjudul 

Modalitas Indonesia dalam Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN-China 

(ACFTA).
5
 Dari hasil penelitian yang dilakukan telah diperoleh bahwa 

modalitas Indonesia dalam Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN-China 

(ACFTA) telah melahirkan 2 pandangan yang berlawanan, satu sisi 

menyebutkan sebagai peluang bagi masyarakat Indonesia untuk lebih maju, 

sisi lain ada kekhawatiran melahirkan pengangguran atau menjadi buruh para 

pengusaha asing. Kedua pandangan tersebut masing-masing memiliki 

argument yang berbeda. Namun yang terpenting adalah penguatan daya saing 

yang memerlukan pembenahan infrastruktur dan energi, pemberian insentif, 

membangun KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), memperluas akses 

pembiayaan dan pengurangan biaya bunga, pembenahan sistem logistik, 

pelayanan publik, serta penyederhanaan peraturan dan meningkatkan 

kapasitas kerja. Selain itu, pengamanan pasar domestik yang difokuskan 

kepada pengawasan tingkat border (pengamanan) serta peredaran barang di 

pasar lokal. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Ibrahim, Meily Ika Permata, Wahyu 

Ari Wibow dengan judul Dampak Pelaksanaan ACFTA Terhadap 

Perdagangan Internasional Indonesia.
6
 Dari hasil penelitian yang dilakukan 

                                                 
5
 Anis Siti Aisyah. 2010, Modalitas Indonesia dalam Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN-

China (ACFTA). Skripsi tidak dipublikasikan. 
6
 Ibrahim, Meily Ika Permata, Wahyu Ari Wibow, 2010. Dampak Pelaksanaan ACFTA Terhadap 

Perdagangan Internasional Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juli 2010.  
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telah diperoleh bahwa China akan mendapatkan keuntungan dari 

keikutsertaannya dalam ACFTA. Hasil menunjukkan bahwa ACFTA 

memberikan kesempatan Indonesia untuk meningkatkan ekspornya ke China. 

Kerjasama perdagangan dalam kerangka ACFTA memberikan peluang bagi 

peningkatan ekspor Indonesia. Dari hasil model GTAP, secara keseluruhan 

Indonesia mempunyai net trade creation sebesar 2% yang bersumber dari 

dampak trade creation dari anggota ACFTA 10,3% dan trade diversion 

dengan mitra dagang ROW sebesar -1,5%. Meskipun perjanjian kerjasama 

ACFTA berdampak negatif terhadap penurunan neraca perdagangan 

Indonesia secara keseluruhan sebesar 2,3%, hasil analisis lebih lanjut 

terhadap komoditas ekspor internasional (tradable) menunjukkan dampak 

positif sebesar 0,5%. Dari sisi ekspor, komoditas dari Indonesia berpeluang 

meningkat 2,1% terutama bersumber dari peningkatan ekspor ke China. 

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Muslikhati dan David Kaluge yang 

berjudul Analisis Perdagangan Indonesia Pasca Pemberlakuan ACFTA (Studi 

komparatif Indonesia-China).
7
 Dari penelitian yang dilakukan, telah di 

peroleh bahwa sinyal ACFTA berpotensi mengganggu eksistensi 

perekonomian nasional cukup terlihat apabila kita mencermati pola 

perdagangan Indonesia-China. Berbagai Indikator mengenai pola 

perdagangan di antara kedua negara menunjukkan bahwa produk Indonesia 

semakin lama semakin kalah mutu terhadap produk China. Secara tegas, hal 

ini terindikasi cukup jelas dari perkembangan ekspor dan impor.  

                                                 
7
 Muslikhati, David Kaluge. Analisis Perdagangan Indonesia Pasca Pemberlakuan ACFTA (studi 

komparatif Indonesia-china). Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 8 No.2 Desember 2010. 
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Kemungkinan bahwa pemberlakuan ACFTA akan mendorong semakin 

tingginya tingkat penetrasi produk China ke pasar Indonesia. 

Argumentasinya, melalui ACFTA, hambatan perdagangan kedua negara pun 

akan semakin berkurang. Ini berarti bahwa kunci persaingan akan lebih 

banyak ditentukan oleh kemampuan daya saing. Masalahnya, berbagai studi 

menunjukkan bahwa beberapa elemen pembentuk daya saing, seperti tingkat 

efisiensi, produktivitas, dan lingkungan bisnis di China relatif lebih baik 

dibandingkan dengan di Indonesia.    

Dari penelitian diatas jelas sekali perbedaan dan juga persamaannya 

dengan penelitian yang di angkat penulis.  Berbagai kesamaan ketiga 

penelitian tersebut dengan penulis bahwa di era Globalisasi ini sudah 

memunculkan suatu kerjasama di kanca Internasional yang bergerak di 

berbagai bidang termasuk perekonomian yang biasa kita sebut ASEAN-

CHINA Free Trade Area. Namun hal mencolok yang membedakan penulis 

dengan ketiga penelitian tersebut terletak pada aktor utama yang akan dikaji 

atau dibahas lebih dalam. Peneliti pertama menegaskan tentang modalitas 

Indonesia menghadapi ACFTA dengan hasil bahwa Indonesia harus lebih 

berhati-hati tentang dampak yang ditimbulkan kerjasama Internasional ini.  

Sedangkan peneliti kedua lebih terarah pada Dampak Pelaksanaan ACFTA 

Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia. Hasil yang didapat lebih 

mengarah tentang berbagai keuntungan yang telah dan akan lebih dicapai 

negara-negara ASEAN jika kerjasama ACFTA ini terus dikembangkan 

dengan baik dan bertanggung jawab.  
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Peneliti ketiga menitik beratkan pada analisis perdagangan Indonesia 

pasca pemberlakuan ACFTA dimana memperoleh titik temu bahwa ACFTA 

memberikan ancaman terhadap sektor perdagangan di Indonesia dikarenakan 

adanya perang mutu dan kualitas produktivitas. Lain halnya dengan penulis 

yang membahas lebih dalam tentang bagaimana ACFTA dapat begitu 

mempengaruhi volume perdagangan Thailand di bidang pertanian yang 

nantinya dapat disimpulkan sejauh mana signifikansi pengaruh ACFTA dapat 

meningkatkan volume perdagangan negara Thailand dibidang pertanian.  

1.5.1 Free Trade 

Adam Smith dan para pendukung mazhab klasik berpendapat bahwa 

suatu perdagangan bebas akan mendorong masing-masing orang untuk 

berbuat demi kepentingan sendiri, tetapi yang secara otomatis juga akan 

menguntungkan masyarakat seluruhnya. Dalam bukunya yang berjudul An 

Inguiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations, Smith juga 

mengatakan bahwa perdagangan antar bangsa yang bebas dan tidak 

terhalang oleh berbagai peraturan pemerintah akan memberikan hasil yang 

maksimal, karena masing-masing negara akan melakukan spesialisasi dalam 

produksi barang-barang yang paling cocok atau dapat disebut penghasil 

keuntungan terbesar bagi tiap negara-negara tersebut. Jadi, doktrin 

liberalisme ekonomi abad ke-18 ini mengandung dua unsur utama, yaitu 
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“laissez-faire” atau campur tangan pemerintah yang minimum di dalam 

negeri, dan perdagangan bebas dengan negara lain.
8
 

Lebih dalam lagi bahwa Adam Smith mengatakan bahwasanya 

ukuran kemakmuran suatu negara bukanlah terletak pada banyaknya logam 

mulia, tetapi pada banyaknya barang-barang yang dimilikinya.  

“it would be too rediculous to go about seriously to prove, that wealth does 

not consist in money, or in gold and silver, but to what money purchases, 

and it’s valuable only for purchasing. 

Goods can serve many other purposes besides purchasing money, but money 

can serve no other purposes besides purchasing goods”. 

Jadi bagi Smith, suatu negara yang makmur adalah negara yang 

mengembangkan produksi barang-barang dan jasa-jasanya melalui 

perdagangan, dan bukan suatu negara yang berusaha untuk menghambat 

perdagangan semata-mata untuk dapat menumpuk logam muia.
9
 

Untuk menunjukkan kelebihan perdagangan bebas atas perdagangan 

dengan campur tangan pemerintah, Smith mengemukakan ide nya tentang 

pembagian kerja Internasional yang  membawa pengaruh besar bagi 

perluasan pasar barang-barang negara tersebut serta akibatnya yang berupa 

spesialisasi Internasional. Spesialisasi Internasional dapat memberikan hasil 

berupa manfaat perdagangan (gains of trade) yang dapat timbul dalam atau 

berupa kenaikan produksi serta konsumsi internasional masing-masing 

negara akan berusaha untuk menekankan produksinya pada barang-barang 

                                                 
8
 DR. Soelistyo, M.B.A, 1989, EKONOMI INTERNASIONAL Buku 1 (Teori Perdagangan 

Internasional) Edisi kedua, Liberty Yogyakarta. Hal. 17 
9
 Ibid. Hal. 18 



11 

 

tertentu yang sesuai dengan keuntungan yang dimilikinya, baik itu 

keuntungan alamiah (Natural Adventage) ataupun keuntungan yang 

diperkembangkan (Acquired Advantage). Keuntungan alamiah adalah 

keuntungan yang di peroleh karena suatu negara memiliki sumber daya alam 

yang tidak di miliki oleh negara lain, baik dalam kualitas maupun kuantitas. 

Sementara untuk keuntungan yang diperkembangan adalah keuntungan yang 

diperoleh karena keterampilan dalam menghasilkan produk-produk yang 

diperdagangkan yang belum dimiliki oleh negara lain.
10

 

Hal ini dapat memberikan acuan tersendiri terhadap perdagangan 

bebas yang mana suatu negara dapat maju dan berkembang di karenakan 

karena alamiah dan sesuatu yang bersifat terampil. Dengan kata lain, 

masing-masing negara yang melakukan perdagangan internasional akan 

didorong untuk melakukan spesialisasi dalam produksi barang-barang yang 

yang mempunyai keuntungan mutlak (Absolute Advantage). Keuntungan 

mutlak dapat diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan dengan 

banyaknya jam atau hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-

barang tersebut. Keuntungan ini akan diperoleh apabila masing-masing 

negara mampu memproduksikan barang-barang tertentu dengan jam atau 

hari kerja lebih sedikit dibandingkan dengan seandainya barang-barang itu 

dibuat oleh negara lain.
11

  

 

                                                 
10

 Ibid. Hal 20 
11

 Ibid. 
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1.1 Batasan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan waktu 

penelitian agar ruang lingkup waktu penelitian terbatas dan tidak 

melebar dimana menyebabkan kerancuan dalam pembahasan dan tidak 

fokus. Adapun kurun waktu yang dijadikan batasan dalam penelitian 

ini yaitu dari awal terbentuknya ASEAN yang didirikan di Bangkok 

pada tahun 1967 melalui Deklarasi Bangkok, hingga China dan 

ASEAN sepakat menandatangani kerjasama ACFTA, The China-

ASEAN Free Trade Area yang terwujud pada tahun 2010 hingga 2015. 

Serta pengaruh yang di rasakan Thailand tentunya di bidang 

perdagangan khususnya ekspor bidang pertanian, dimana sesuai 

dengan yang tertera dalam judul yakni pengaruh ACFTA terhadap 

volume perdagangan Thailand di bidang pertanian. Secara ringkas 

penulis memberikan batasan waktu penelitian dari tahun 1997 hingga 

2009 sebagai tahun dimana ACFTA belum disetujui secara formal. 

Lalu pada tahun 2010 hingga 2013 sebagai tahun ACFTA telah 

disetujui dan dijalankan. 

Waktu ini dijadikan batasan karena dalam kurun waktu ini 

terpapar dengan jelas bahwa kerjasama negara-negara Asia tenggara 

yang di sebut ASEAN ini belum menemukan suatu titik temu 

pemecahan masalah perekonomiannya khususnya ditujukan pada 
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negara Thailand dengan aktivitas perdagangannya. sehingga di 

perlukan suatu External Relation dengan negara maju seperti China 

untuk mendongkrak kebijakan-kebijakan yang telah ASEAN miliki 

sebelumnya. Dari hal tersebut tentunya penulis dapat meneliti secara 

lebih terarah tentang pengaruh ACFTA terhadap volume perdagangan 

Thailand di bidang pertanian tersebut. 

1.6.1.2 Batasan Materi Penelitian 

Untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu jauh dari 

materi dalam membahas permasalahan dan keluar jalur dari tujuan 

penulisan yang ingin dicapai, maka penulis memberikan batasan 

materi penelitian yang diantaranya adalah memberikan gambaran 

tentang awal pembentukan ASEAN pada tahun 1967 di Bangkok 

beserta persoalan-persoalan yang terjadi setelahnya, kerjasama 

dengan China sebagai bentuk perdagangan bebas dengan ASEAN 

yang disebut dengan organisasi ACFTA, beberapa hal yang 

mendukung sejauh apa pengaruh ACFTA terhadap stabiltas dan 

kemajuan volume perdagangan Thailand yang lebih terfokus pada 

ekspor di bidang pertanian.  

1.6.2  Jenis Penelitian 

Jenis  penulisan ini adalah deskriptif. penelitian deskriptif disebut juga 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasi 

mengenai peristiwa atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan 
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sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. 

Dengan demikian, penulis ingin mendeskripsikan lebih detail tentang sejauh 

mana pengaruh ACFTA dapat memberikan suatu dampak tersendiri 

terhadap  volume perdagangan Thailand dibidang pertanian serta bagaimana 

proses berkembangnya volume perdagangan Thailand tersebut. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data peneliti lakukan dengan menggunakan metode 

dokumentasi  yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, website dan lain sebagainya yang 

diterbitkan oleh berbagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan topik 

yang peneliti teliti. Data mengenai penelitian ini sendiri peneliti dapatkan 

dari perpustakan pusat UMM, Lab HI UMM dan website yang terkait 

dengan topik yang penulis tulis. Setelah dikumpulkan, data diseleksi dan 

dikelompokkan ke dalam bab-bab pembahasan yang disesuaikan dengan 

sistematika penulisan. 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik analisa kualitatif 

dimana lebih melihat persoalan dan berusaha mengambarkan secara lebih 

sederhana dan sistematis dengan konsep. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan level of analysis Negara. Level of analysis merupakan bagian 

dari studi hubungan Internasional untuk menganalisa suatu permasalahan 

yang terjadi. Disini penulis menggunakan analisa yang bersifat reduksionis 



15 

 

dimana menganalisa sebuah sistem Internasional dengan melihat negara 

yang tergabung dalam sistem tersebut dan kemudian terfokus pada pengaruh 

nya terhadap negara tertentu. Adapun variabel independen yang menjadi 

unit eksplanasi dari judul ini adalah pengaruh ACFTA dan variabel 

dependennya yang menjadi unit analisa yaitu volume perdagangan Thailand 

di bidang pertanian. 

Disini penulis akan melihat persoalan yang terjadi dan 

menggambarkannya secara lebih sederhana yang kemudian dianalisa dengan 

konsep Free Trade untuk menjelaskan siklus kerjasama ACFTA serta 

bagaimana hal ini dapat berpengaruh terhadap volume perdagangan 

Thailand di bidang pertanian. Analisa data sendiri penulis lakukan dalam 

tiga tahap yaitu:
12

 

a. Pemeriksaan, yaitu dilakukan untuk melihat apakah data-data yang 

diperlukan sudah lengkap dan benar atau salah, bila ternyata ada 

kesalahan atau bahkan kekurangan maka penulis akan berusaha 

membenarkan dan melengkapi data yang kurang. 

b. Pengolahan, yaitu dilakukan dengan cara memilah-milah sesuai dengan 

kategorinya masing-masing. 

c. Analisa dan interpretasi, yaitu data yang telah dipilah-pilah selanjutnya 

di interpretasikan oleh peneliti. 

 

 

 

                                                 
12

 Mas’oed, Mochtar, 1990,  Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, Jakarta : 

LP3ES,. Hal 40 



16 

 

1.7 Alur Penelitian 

Untuk mengembangkan pembahasan agar lebih mudah dianalisa, maka 

penulis memberikan alur dari penelitian ini yang kemudian dianalisa. Dalam 

alur penelitian ini dijelaskan apa yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu 

Pengaruh ACFTA terhadap volume perdagangan Thailand di bidang 

pertanian, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya dan apa dampak 

positif dari kerjasama ini bagi volume perdagangan Thailand. 

 

Gambar 1 

Bagan Alur Pemikiran 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Struktur penulisan dalam tulisan Pengaruh ACFTA terhadap volume 

perdagangan Thailand yaitu berisikan tentang gambaran dari kerjasama ASEAN 

yang kemudian difokuskan pada upaya Thailand dalam meningkatkan volume 
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perdagangannya di kanca kerjasama ACFTA serta beberapa faktor dan dampak 

positif yang dirasakan mempengaruhi volume perdagangan Thailand sebelum dan 

sesudah ditandatanganinya perjanjian ACFTA. 

1.9 Struktur Penulisan 
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