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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Hidayat (2013) dengan judul “Analisis Daya Saing Produk Ekspor Provinsi 

Sumatera Utara”. Analisis yang digunakan yaitu Analisis Revealed Comparative 

Advantage (RCA), Analisis Revealed Trade Comparative Advantage (RCTA) dan 

Analisis Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP). Hasil Provinsi Sumatera Utara 

memiliki 10 produk unggulan dengan daya saing yang berbeda. Meskipun ada 

beberapa produk unggulan yang tidak kompetitif atau memiliki posisi kompetitif 

yang lemah, namun Provinsi Sumatera Utara tetap mengekspor produk unggulan 

tersebut. 

Safriansyah (2010) dengan judul “Laju Pertumbuhan dan Daya Saing Ekspor 

Unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan”. Analisis yang digunakan yaitu 

Reavealed Competitive Advantage (RCA), Reavealed Competitive Trade 

Advantage (RCTA), dan Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP). Hasil analisis 

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) komoditi produk karet alam, produk kayu, 

produk rotan, produk perikanan, dan produk tambang memiliki tingkat daya saing. 

Produk tambang merupakan penyumbang nilai ekspor terbesar serta memiliki daya 

saing tertinggi dan produk rotan memiliki daya saing paling rendah dari tahun 2003-

2007.  

Ragimun (2012) dengan judul “Analisis Daya Saing Komoditas Kakao 

Indonesia”. Analisis yang digunakan Reavealed Competitive Advantage (RCA), 

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP), Indeks Konsentrasi Pasar (IKP). Hasil 



5 

 
 

analisis Tahun 2002 sampai dengan 2011 daya saing kakao Indonesia masih cukup 

bagus, terbukti rata-rata Revealed Competitive Advantage (RCA) di atas 4. 

Demikian juga dari hasil Indeks Spesialisasi Pasar (ISP) rata-rata mendekati 1 yang 

berarti spesialisasi Indonesia merupakan negara pengekspor. Sedangkan Indeks 

Konsentrasi Pasar (IKP) diperoleh rata-rata kurang dari 0,35 yang berarti 

kerentanan terhadap negara tujuan ekspor kakao relatif kecil.  

Pada ketiga penelitian terdahulu terdapat kesamaan dan perbedaan dengan 

penelitian terhadulu yaitu pada penelitian safriansyah. Pada penelitian safriansyah 

alat analisis yang di gunakan sama yaitu Revealed Competitive Advantage (RCA) 

dan Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP). Sedangkan pada peneitian ini 

menggunakan alat analisis Pertumbuhan Ekspor, Tipology Klassen, Locationt 

Quotient (LQ). Perbedaan dengan penelitian safriannya yaitu daerah atau wilayah 

yang menjadi tempat penelitian Provinsi Jawa Timur, kemudian komoditi yang di 

gunakan sebagai objek penelitian yaitu komoditi ekspor tanaman pangan, dan yang 

terakhir tahun yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kurun waktu 

selama 4 tahun 2013-3016. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Ekspor 

Ahsjar (2002) Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan 

barang dari dalam keluar wilayah pabean suatu negara dengan memenuhi 

ketentuan yang berlaku. Pengertian lain tentang ekspor adalah pengeluaran 

barang dari pabean Indonesia untuk dikirimkan ke luar negeri dengan 

mengikuti ketentuan yang berlaku terutama mengenai peraturan kepabeanan 
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dan dilakukan oleh seorang eksportir atau yang mendapat izin khusus dari 

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan 

(Tandjung, 2010). 

Pengertian ekonomi regional, ekspor adalah menjual produk/jasa ke 

luar wilayah baik ke wilayah lain dalam negara itu maupun ke luar negeri. 

Pada dasarnya kegiatan ekspor adalah semua kegiatan baik penghasil produk 

maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah disebut 

kegiatan basis. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi 

dari permintaan yang bersifat exogenous (tidak tergantung pada kekuatan 

intern/permintaan lokal (Tarigan, 2005).  

Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean 

Indonesia ke daerah pabean negara lain. Biasanya proses ekspor dimulai dari 

adanya penawaran dari suatu pihak yang disertai dengan persetujuan dari 

pihak lain melalui sales contract process, dalam hal ini adalah pihak eksportir 

dan importir. Kegiatan ekspor memegang peranan yang cukup penting dalam 

rangka mengendalian inflasi dan mendorong produksi dalam negeri, 

khususnya komoditi yang di ekspor. Ekspor adalah kebalikan dari impor. 

Negara pada umumnya sangat mendorong agar eskpor meningkat. Banyak 

cara atau kebijakan yang ditempuh oleh suatu negara dalam rangka 

mendorong ekspor antara lain (Beacukai, 2017):  

1. Perbaikan atau rehabilitasi kapasitas produksi, khususnya komoditi 

ekspor. 
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2. Diversifikasi dalam komposisi ekspor, yaitu mengadakan perubahan-

perubahan susunan barang-barang ekspor dengan jalan meningkatkan 

barang-barang ekspor lama ataupun jenis ekspor baru. 

3. Peningkatan mutu barang yang akan diekspor sehingga menambah nilai. 

4. Perluasan daerah pemasaran di luar negeri. 

5. Memperkuat lembaga-lembaga pemasaran seperti penyempurnaan tata 

niaga komoditi ekspor non migas. 

6. Pengolahan lebih lanjut serta perbaikan pola mepasaran hasil produksi. 

7. Suatu kegiatan ekspor dapat berkembang jika barang-barang yang di 

ekspor adalah barang-barang yang laku di luar negeri serta mendatangkan 

keuntungan bagi penjual (ekspotir).  

2. Pertumbuhan Ekspor 

Indikator yang dapat digunakan sebagai dasar informasi untuk 

mengkaji seberapa baik kinerja ekspor Provinsi Jawa Timur selama ini dan 

untuk memprediksi prospeknya ke depan. Salah satunya yang umum dipakai 

adalah pertumbuhan nilai atau volume ekspor rata-rata per tahun atau tren 

pertumbuhan jangka panjangnya. Dasar pemikiran dari penggunaan indikator 

ini adalah sebagai berikut: kinerja ekspor Provinsi Jawa Timur yang baik 

dicerminkan salah satunya oleh laju pertumbuhan rata-rata pertahunnya yang 

relatif tinggi dibandingkan negara-negara pesaingnya, atau oleh tren 

pertumbuhan jangka panjang yang positif (meningkat). Tren pertumbuhan 

jangka panjang yang meningkat dari ekspor suatu produk mencerminkan 

perubahan jangka panjang dari tingkat daya saing dari produk tersebut 
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didalam perdagangan global. Selanjutnya dengan pertumbuhan tren tersebut, 

dapat di prediksi proses ke depan dari daya saing dari produk bersangkutan 

(Tambunan, 2004). 

3. Tipology Klassen 

Tipology Klassen adalah alat analisis yang dapat digunakan untuk 

mengidentfiikasi sektor, sub sektor, usaha, atau komoditi prioritas atau 

unggulan suatu daerah. Tipology Klassen dilakukan dengan membandingkan 

pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan atau nasional dan 

membandingkan pangsa sektor, sub sektor, usaha atau komoditi suatu daerah 

dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi atau secara nasional. 

Hasil analisis Tipology Klassen menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa 

sektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah. Untuk 

menganalisis tentang tanaman pangan digunakan Tipology Klassen dengan 

pendekatan sektoral yang dibagi menjadi empat karakteristik (Sjafrisal, 1997 

dalam jurnal Marliana, 2013).  

4. Teori Potensi Ekonomi Daerah (Sektor Unggulan) 

Kegiatan ekonomi di suatu tempat berkaitan erat dengan potensi di 

suatu daerah. Manusia berusaha memanfaatkan apa yang ada di sekitar 

lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Segala sesuatu yang 

ada di suatu yang dapat dimanfaatkan lebih jauh disebut potensi daerah.  

Dibandingkan peranan pada suatu Kota atau Kabupaten pada periode 

tertentu dengan sektor tertentu yang sama pada tingkat Provinsi, jika hasilnya 

lebih dari satu maka dapat dikatakan sebagai sektor unggulan. Menurut teori 
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ini suatu daerah dibedakan kedalam daerah andalan dan bukan daerah 

andalan. 

Pembagian sektor ekonomi menurut Fisher, dikelompokkan menjadi 3 yaitu: 

a) Kegiatan sektor primer terdiri dari pertanian, pertambangan, perikanan, 

dan kehutanan. 

b) Kegiatan sektor sekunder terdiri dari industri pengolahan, listrik, gas, air 

minum dan bangunan. 

c) Kegiatan sektor tersier terdiri dari perdagangan, hotel, dan lestoran. 

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang optimal, maka 

yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin dengan 

memprioritaskan daerah sesuai potensi yang memiliki daerah tersebut. 

Daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah, 

sehingga pemerintah daerah, atau kabupaten lebih mengetahui kebutuhan dan 

potensi ekonomi (sektor unggulan) yang meningkatkan pendapatan daerah 

(Kuncoro, 1996 dalam skripsi Rohmaningrum, 2006). 

5. Teori Basis Ekonomi 

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan 

ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi di kelompokkan atas 

kegiatan basis dan kegiatan non basis. Hanya kegiatan basis yang mendorong 

pertumbuhan wilayah. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat 

exogenous artinya tidak terkait pada kondisi internal perekonomian wilayah 
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dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. 

Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung 

kepada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya sektor ini 

bersifat endogenous (tidak bebas tumbuh). Pertumbuhannya tergantung 

kepada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan (Tarigan, 2005).  

Teori basis ekonomi merupakan laju pertumbuhan suatu wilayah 

ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. 

Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal 

termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk kemudian di ekspor, sehingga 

akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Asumsi 

tersebut memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor 

unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor 

yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor. Untuk 

mengukur sektor mauapun sub sektor kegiatan ekonomi yang mempunyai 

potensi dan unggulan menggunakan analisis LQ (Locationt Quetient) dimana 

dibagi menjadi 2 golongan basic dan non basic (Arsyad, 2010).  

6. Daya Saing Ekspor 

Daya saing ekspor (Export Competitiveness) adalah kemampuan suatu 

komoditi untuk memasuki pasar luar negeri dan kemampuan untuk dapat 

bertahan dalam pasar itu. Daya saing suatu komodisi dapat diukur atas dasar 

perbandingan pangsa pasar komoditi itu pada kondisi pasar yang tetap. Daya 

saing ditentukan oleh beberapa faktor yakni faktor langsung dan faktor tidak 
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langsung. Faktor langsung terdiri dari mutu komoditi, biaya produksi dan 

penentuan harga jual, ketetapan waktu penyerahan, intensitas promise, 

penentuan saluran pemasaran, dan layanan purna jual. Sedangkan faktor tidak 

langsung terdiri dari kondisi sarana pendukung ekspor, insentif atau subsidi 

pemerintah untuk ekspor, kendala tarif dan non tarif, tingkat efisiensi dan 

disiplin nasional, dan kondisi ekonomi global (Amir, 1992).  

7. Revealed Comparatif Advantage (RCA)  

Revealed Comparatif Advantage (RCA) dapat didefinisikan sebagai 

suatu kondisi dimana jika ekspor suatu negara dari suatu jenis barang lebih 

tinggi daripada pangsa pasar barang yang sama di dalam jumlah ekspor dunia, 

berarti negara tersebut memiliki keunggulan komparatif atas produksi dan 

ekspor dari barang tersbut. Indeks ini paling sering digunakan dalam studi-

studi empiris untuk mengukur tingkat daya saing (atau perubahannya) dari 

suatu negara untuk suatu jenis produk atau sekelompok produk di pasar 

ekspor (Tambunan, 2004). 

8. Keunggulan Komparatif 

Comparative Advantage (keunggulan komparatif) mula-mula 

dikemukakan oleh David Ricardo (1917) suatu membahas perdagangan 

antara dua negara. Dalam teori tersebut Ricardo membuktikan bahwa apabila 

ada dua negara yang saling berdagang dan masing-masing negara 

mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut 

memiliki keunggulan komparatif maka kedua negara tersebut akan beruntung 

(Tambunan, 2004).  
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Dalam perdagangan bebas antar daerah, mekanisme pasar mendorong 

masing-masing daerah bergerak ke arah sektor yang daerahnya memiliki 

keunggulan komparatif. Akantetapi mekanisme pasar seringkali bergerak 

lambat dalam mengubah struktur ekonomi suatu daerah. Pengetahuan akan 

keunggulan komparatif suatu daerah dapat digunakan para penentu kebijakan 

untuk mendorong perubahan struktur perekonmian daerah ke arah sektor 

yang mengandung keunggulan komparatif (Tarigan, 2005).  

Sumber-sumber bahan baku atau material yang terdapat di tiap wilayah, 

daerah, atau negara berbeda-beda yang disediakan oleh alam. Tersedianya 

bahan baku tertentu di suatu tempat, sedangkan di tempat lain tidak tersedia, 

memungkinkan mereka mempunyai suatu “keunggulan alami” yang tidak 

dimiliki oleh negara lain, sedangkan bahan tersebut dibutuhkan oleh seluruh 

kehidupan ekonomi. Oleh karena selalu dibandingkan dengan negara lain, 

maka keunggulan ini dinamakan dengan “keunggulan komparatif” 

(Tandjung, 2010).  

9. Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) 

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) digunakan untuk menganalisis 

posisi atau tahapan perkembangan suatu produk. ISP ini dapat 

menggambarkan apakah untuk suatu jenis produk, Indonesia cenderung 

menjadi negara eksportir atau importir. Secara implisit, indeks ini 

mempertimbangkan sisi permintaan dan sisi penawaran, dimana ekspor 

identik dengan suplai domestik dan impor adalah permintaan domestik, atau 

sesuai dengan teori perdagangan internasional, yaitu teori net of surplus, 
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dimana ekspor dari suatu barang terjadi apabila ada kelebihan atas barang 

tersebut di pasar domestik.  

Nilai indeks ini mempunyai kisaran antara -1 sampai dengan +1. Jika 

nilanya positif diatas 0 sampai 1, maka komoditi bersangkutan dikatakan 

mempunyai daya saing yang kuat atau negara yang bersangkutan cenderung 

sebagai pengekspor dari komoditi tersebut (suplai domestik lebih besar 

daripada permintaan domestik). Sebaliknya, daya saingnya rendah atau 

cenderung sebagai pengimpor (suplai domestik lebih kecil dari permintaan 

domestik), jika nilainya negatif dibawah 0 hingga -1. Kalau indeksnya naik 

berarti daya beli kecil daripada permintaan dalam negeri.  Dengan kata lain, 

untuk komoditi tersebut, pada tahap ini negara tersebut lebih banyak 

mengimpor daripada mengekspor (Tambunan, 2004).  

10. Tanaman Pangan 

Pangan diartikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari sumber 

hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah (Anonim, 2014 

dalam jurnal Wowor, 2014). 

a. Padi 

Dari sekian banyak sumber karbohidrat, padi ternyata merupakan 

pangan yang ideal bagi kita. Itulah sebabnya padi menjadi sangat 

penting bagi bangsa Indonesia. Padi dapat dikelompokkan dalam 2 

jenis, yaitu: 
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1) Padi sawah 

Padi sawah ditanam disawah, yaitu lahan yang cukup 

memperoleh air. Padi sawah pada waktu-waktu tertentu 

memerlukan genangan air, terutama sejak musim tanam 

sampai mulai berubah. 

2) Padi kering 

Padi kering, yaitu sejenis padi yang tidak membutuhkan 

banyak air sebagaimana pasi sawah. Bahkan padi kering ini 

dapat tumbuh hanya mengandalkan curah hujan. Ditinjau dari 

segi hasilnya, padi sawah jelas banyak dari pada padi kering.  

b.  Jagung 

Jagung merupakan komoditas pangan sumber karbohidrat kedua 

setelah beras. Banyak kegunaan tanaman jagung selain sebagai 

makanan tetapi jagung dapat dijadikan sebagai tepung, jagung rebus, 

jagung bakar dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan permintaan 

untuk tanaman jagung. Keunggulan komparatif dari tanaman jagung 

banyak diolah dalm bentuk tepung. Makanan ringan atau digunakan 

untuk bahan baku pakan ternak. Hamper seluruh bagian tanaman dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan manusia baik langsung maupun tidak 

langsung.  

c. Kacang Tanah 
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Kacang tanah adalah salah satu tanaman polong-polongan yang 

banyak di budidayakan di Indonesia. Tanaman kacang tanah sendiri 

merupakan tanaman semak dengan tinggi sekitar 30 cm.  

d. Ubi Kayu  

Ubi kayu atau ketela pohon adalah salah satu komoditas pertanian 

jenis umbi-umbian yang cukup penting di Indonesia baik sebagai 

sumber pangan maupaun sumber pakan.   

e. Kedelai  

Tanaman kedelai (Glicine max) yang berasal dari Cina dan 

kemudian dikembangkan di berbagai negara, adalah tanaman musiman 

yang termasuk Family Leguminosea. keunggulan kedelai dapat 

dibudidayakan di daerah sub tropis dengan skala masif. Kandungan gizi 

kedelai cukup tinggi, terutama proteinnya mencapai 34%, sehingga 

sangat diminati sebagai sumber protein dengan protein hewani 

(Direktorat Jendral Tanaman Pangan, 2004 dalam jurnal Rante, 2013). 
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C. Kerangka Pikiran 

1. Penjelasan Kerangka Pemikiran 

Untuk mengetahui potensi dan daya saing ekspor unggulan Provinsi 

Jawa Timur maka data yang diperlukan adalah data ekspor dan impor 

Provinsis Jawa Timur dan Indonesia. Terdapat 5 komoditi ekspor tanaman 

pangan yang selanjutnya mencari Pertumbuhan Ekspor dan Tipology 

Klassen. Selanjutnya mencari komoditi unggulan ekspor dengan Analisis 

Location Quotient (LQ) yang di klasifikasikan menjadi 4 yaitu andalan, 

unggulan, tertinggal, dan propektif. Selanjutnya mencari daya saing ekspor 

komoditi tanaman pangan dengan menggunakan alat Analisis Revealed 

Comparatif Advantage (RCA) dimana RCA >1 memiliki daya saing dan jika 

RCA <1 maka komoditi tersebut tidak memiliki daya saing. Dan yang terakhir 

adalah Analisis Pertumbuhan Ekspor (ISP) untuk menentukan apakah 

komoditi tanaman pangan di Provinsi Jawa Timur cenderung mengekspor 

atau cenderung mengimpor, dimana ISP >0 berarti memiliki daya saing dan 

cenderung mengekspor, tetapi jika ISP <1 maka tidak memiliki daya saing 

dan cenderung mengimpor (Kirana, 2015).



 
 

  17 

2. Gambar Kerangka Pemikiran  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Analisis Potensi dan Daya Saing Ekspor Komoditi Tanaman Pangan Unggulan Provinsi Jawa Timur 

   Sumber: diolah Kirana, 2015
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