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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

2.1.1. Penelitian tentang Daya Saing 

Penelitian tentang daya saing ekspor kepiting dan rajungan sampai saat ini 

masih belum ada yang melakukan. Penelitian mengenai ekspor kepiting dan 

rajungan umumnya juga belum mencakup semua jenis komoditas kepiting dan 

rajungan yang diekspor Indonesia. Penelitian daya saing komoditas perikanan 

Indonesia umumnya dilakukan terhadap udang dan ikan tuna. Penelitian ekspor 

dan daya saing lebih banyak pada produk pertanian yang lain. 

Beberapa metode yang digunakan sebagai alat untuk mengukur daya saing 

komoditi yang diperdagangkan mulai dati tingkat hulu hingga akhir. Adapun 

metode yang digunakan diantaranya Revealed Comparative Advantage (RCA), 

Policy Analysis Matriks (PAM), Constant Market Share Analysis CMSA), dan 

analisis Biaya Sumberdaya Domestik (BSD). Penelitian terdahulu mengenai daya 

saing produk perikanan lebih banyak penelitian pada komoditi udang dan ikan 

tuna.  

Rakhmawan (2009) melakukan penelitian mengenai analisis daya saing 

komoditas udang di Indonesia di pasar Internasional dengan menggunakan dua 

metode analisis yakni analisis kuantitif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitif 

dilakukan untuk menjelaskan tingkat daya saing yang dilakukan dengan alat 

analisis RCA (Revealed Comparative Advantage). Jika nilai RCA > 1, maka 
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komoditas udang Indonesia memiliki daya saing yang baik di pasar dunia, dan 

sebaliknya. Digunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan 

metode OLS (Ordinary Least Square) untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi daya saing komoditas udang Indonesia (udang segar dan beku 

pada jenis udang windu dan vannamei). Sedangkan pada analisis deskriptif 

kualitatif digunakan Porter’s Diamond Theory untuk mengkaji potensi, kendala, 

dan peluang yang berarti menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

keunggulan komparatif komoditas udang Indonesia. Hasil dari penelitian 

Rakhmawan (2009) menunjukkan bahwa komoditi udangIndonesia berdaya saing 

kuat atau Indonesia mempunyai keunggulan komparatifatas komoditi udang 

Indonesia karena terlihat dari nilai RCA yang mencapaiangka puluhan. Sedangkan 

pada hasil analisis Porter’s Diamond Theory ditunjukkan bahwa komoditi udang 

Indonesia mempunyai potensi dalam faktor input yaitu sumberdaya alam yang 

melimpah, sumberdaya manusia, modal, serta infrastruktur yang unggul. 

Ramadhan (2011) meneliti daya saing produk perikanan Indonesia di 

beberapa negara importir utama dan dunia. Produk perikanan  yang dipilih  adalah  

ikan hias, tuna sirip kuning segar, tuna sirip kuning beku, lobster beku, lobster  

segar, udang  beku, udang segar, kepiting  beku,  kepiting segar  dan siput. Negara 

importir utama yang dipilih adalah Australia, Cina, Hongkong, Jepang,  Malaysia, 

Belanda, Singapura, Taiwan, Inggris dan Amerika  Serikat. Analisis  keunggulan  

komparatif  menggunakan metode Revealed Comparative Advantages (RCA)  dan 

mengestimasi  posisi daya saing menggunakan metode Export Product Dynamics 
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(EPD)  pada setiap  produk  kesetiap negara importir utama dan dunia tahun 2001, 

2005 dan 2009. 

Hasil analisis Revealed  Comparative  Advantages (RCA)  menunjukan 

bahwa  setiap  produk  perikanan  Indonesia  yang  diekspor  memiliki keunggulan 

komparatif  rata-rata  tertinggi  di  setiap  negara  importir  utama  yang  berbeda. 

Sementara dari  rata-rata  nilai  RCA  selama  tahun  2001, 2005  dan  2009  hanya 

produk  ikan  hias, tuna  sirip  kuning  segar  dan  udang  beku  yang  selalu 

memilikidaya  saing kuat  di  sepuluh  negara  importir  utama  dan  dunia.  Tujuh 

produk lainnya memiliki daya saing lemah pada negara importir tertentu. Estimasi 

denganmetode EPD menghasilkan  bahwa ada lima  negara  yang memiliki  

pertumbuhan pangsa  pasar  produk  yang  positif (dinamis) yaitu  Cina,  

Singapura,  Jepang,Malaysia  dan  Amerika  Serikat  serta  pasar  dunia. Estimasi  

posisi daya  saingtersebut menunjukkan  bahwa  34  persen dari  seluruh  produk  

yang dianalisis memiliki posisi daya saing Rising  Star, 25 persen Lost 

Opportunity, 21  persen Falling  Star dan 20 persen Retreat. Dari  hasil  estimasi  

RCA  dan  EPD  dapat disimpulkan  bahwa  negara  yang  memiliki  prospek  

bagus  di  waktu  mendatang adalah Amerika  Serikat dan  produk  perikanan di  

semua  negara  importir  utama dan dunia adalah kepiting segar. 

Penelitian Hagi (2012) dengan judul “Analisis Daya Saing Ekspor Minyak 

Sawit Indonesia Dan Malaysia Di Pasar Internasional”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis daya saing ekspor kelapa sawit Indonesia dan Malaysia 

di pasar Internasional, serta untuk menganalisis kinerja ekspor minyak sawit 

Indonesia dan Malaysia di pasar Internasional. Data yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah data time series dari tahun 1995 - 2009 yang diperoleh dari 

berbagai sumber seperti FAO, MPOB, BPS, Dirjenbun Deptan, dan Oil World.  

Hasil penelitian ini adalah daya saing ekspor minyak sawit Indonesia 

memiliki peningkatan pasar ekspor minyak sawit dunia, terutama di Asia dan 

Eropa, kecuali dalam kasus kelapa sawit di beberapa negara Eropa. Pengaruh 

pertumbuhan standar Indonesia dan Malaysia memiliki nilai positif. Kelapa sawit 

Indonesia lebih kompetitif dibandingkan dengan Malaysia di Asia, tetapi di Eropa, 

minyak sawit Malaysia lebih kompetitif dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai negatif dari efek distribusi pasar dan efek residual. Daya 

saing Indonesia dan Malaysia untuk produk minyak sawit bisa dikatakan di atas 

rata-rata dunia, karena indeks RCA lebih dari satu. Kemudian, nilai ekspor bersih 

rasio dan total ekspor Indonesia dan Malaysia juga menunjukkan nilai positif yang 

berarti bahwa Indonesia dan Malaysia termasuk negara utama  pengekspor 

minyak sawit. 

Abdul (2012) melakukan penelitian tentang kinerja dan daya saing 

perdagangan biji kakao dan produk kakao olahan. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah datasekunder. Untuk mengukur daya saing produk kakao 

Indonesia menggunakan Revealed Comparative Advantage (RCA), 

IndeksSpesialisasi Perdagangan (ISP), Export Product Dynamics (EPD), dan 

Constant Market Share Analysis (CMSA). Hasil analisis menunjukkan bahwa 

Indonesia mengalami surplus dalam perdagangan kakao, yang ditunjukkan oleh 

tren yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia juga memiliki 

keunggulan komparatif sebagai eksportir biji kakao dan kakao olahan di pasar 
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internasional. Hasil analisis dengan EPD dan CMSA, terdapat sedikit perbedaan. 

Analisis EPD hampir semua produk kakao memiliki daya saing, sedangkan 

analisis CMSA menunjukkan produk kakao yang memiliki daya saing adalah 

produk kakao olahan. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan daya saing produk 

kakao, baik dalam bentuk biji maupun produk olahan, diperlukan upaya 

peningkatan kualitas biji kakao dan pengembangan industri hilir. 

Penelitian Purnamasari (2014) yang berjudul “Analisis Daya Saing Ekspor 

Kopi Indonesia Di Pasar Dunia”. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan 

kopi Indonesia sebagai salah satu pengekspor utama dengan beberapa negara 

pengekspor utama lainnya seperti (Brazil, Kolombia, dan Vietnam). Perhitungan 

yang digunakan yaitu Revealed Comparative Advantage (RCA), Comparative 

Export Performance (CEP), dan Market Share Index (MSI). Data diambil dan 

diolah dari beberapa sumber seperti National United Nations Year Book 2010, 

International Trade Center (ITC) yaitu UN COMTRADE Statistic sampai Januari 

2012 dan Food Agriculture Association (FAO).  

Berdasarkan hasil perhitungan, terlihat bahwa Kolombia diikuti oleh Brazil 

dan Vietnam memiliki keunggulan komparatif pada semua periode. Sedangkan 

Indonesia masih berada pada peringkat ke empat. Indonesia harus menghadapi 

kompetisi yang kuat antara Brazil dan Kolombia dalam pasar United State of 

America (USA), Jerman, Italia dan Jepang. Terlebih lagi, 90% produk kopi 

Indonesia adalah kopi robusta yang memiliki kualitas rendah. 

Natalia (2012) yang berjudul “Kinerja Daya Saing Produk Perikanan 

Indonesia Di Pasar Global”. Kajian ini bertujuan untuk melihat apakah 
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penurunan tersebut disebabkan oleh daya saing yang rendah atau faktor lain. 

Penelitian ini menggunakan metode Revealed Comparative Advantage (RCA), 

yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur keunggulan 

komparatif komoditas di pasar tertentu.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 2007-2009 ada 46 komoditas 

perikanan dalam HS6-digit yang memiliki indeks RCA lebih besar dari satu, yang 

menunjukkan daya saing kuatdi pasar internasional.  Beberapa diantaranya bahkan 

mengalami peningkatan daya saing. Sementara itu, beberapa komoditas memiliki 

daya saing yang cenderung menurun dan berfluktuasi. Sisanya sekitar 71 

komoditas memiliki daya saing lemah (RCA indeks lebih kecil dari satu). Oleh 

karena itu, untuk meningkatkan daya saing yang ada, perlu beberapa usaha seperti 

promosi di pasar domestik maupun pasar internasional, meningkatkan kualitas, 

mendorong dunia perbankan untuk meningkatkan akses ke modal kerja, 

memperbaiki infrastruktur, menciptakan nilai tambah dalam pengembangan 

produk, serta mengurangitarif bahan baku untuk industri pengolahan ikan dalam 

negeri. 

Penelitian Baroh (2014) tentang daya saing kopi Indonesia di pasar 

internasional menggunakan aplikasi model Armington.  Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis daya saing kopi Indonesia di pasar internasional 

dengan menggunakan data sekunder tahun 1990-2011. Alat analisis yang 

digunakan adalah model Armington, yang terdiri dari persamaan permintaan, 

persamaan pasokan dan persamaanharga. Hasil analisis model Armington, ulasan 

dari sisi permintaan kopi Brazil adalah pesaing di Jepang dan Jerman, sedangkan 
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kopi Kolumbia adalah pesaing di Jepang dan Belanda. Sementara kopi lainnya 

mengekspor negara mitra yang potensial. Ulasan dari sisi penawaran, kopi 

Indonesia di Jepang dan Australia dipengaruhi oleh pasokan tahun sebelumnya, 

sementara di Belanda, Amerika Serikat dan Jerman dipengaruhi oleh harga kopi 

Indonesia (harga produsen). Ulasan dari sisi harga: Harga konsumen di lima 

negara pengimpor kopi Indonesia (Jepang, Belanda, Amerika Serikat, Jerman dan 

Australia) dipengaruhi oleh harga produsen, nilai tukar terhadap dolar Amerika 

Serikat dan teknologi, sementara harga konsumen tahun sebelumnya tidak 

berpengaruh signifikan kecuali di negara Jerman. 

Penelitian Pratiwi (2016) yang berjudul “Analisis Daya Saing Ekspor 

Udang Beku Indonesia”. Skripsi ini menganalisis daya saing dan posisi ekspor 

udang Indonesia dibandingkan negara pesaingnya. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu data sekunder tahun 2010-2014. Alat analisis yang digunakan 

yaitu dengan RCA (Revealed Comparative Advantage) dan analisis menggunakan 

EPD (Export Product Dynamics) untuk mengetahui posisi udang Indonesia. 

Hasil penelitian menggunakan RCA diperoleh bahwa daya saing udang 

beku Indonesia berdaya saing kuat di seluruh negara tujuan. Hasil dari analisis 

EPD menunjukan posisi udang beku di Ekuador, India dan Vietnam menempati 

posisi Rising Star, Retreat di Thailand, dan Lost Oppurtunity di Belgia. 

 

2.1.2. Penelitian tentang Analisis Faktor 

Novansi (2006) melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi 

volume ekspor buah-buahan penting Indonesia. Penelitian tersebut bertujuan 
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untuk menganalisis perkembangan ekspor beberapa buah-buahan penting 

Indonesia menurut negara tujuan ekspor dan menganalisis pengaruh faktor-faktor 

(harga domestik, harga ekspor, nilai tukar rupiah, volume ekspor kenegara lain, 

dan volume ekspor periode sebelumnya) terhadap volume ekspor beberapa buah-

buahan penting Indonesia.  

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif 

dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

perkembangan ekspor buah-buahan penting seperti pisang, manggis, manggan dan 

rambutan selama tahun 2002-2003 cenderung menurun. Penurunan yang terjadi 

masing-masing untuk pisang sebesar 99.23 persen, manggis 83.55 persen, mangga 

32.78 persen, dan rambutan 18.4 persen, tetapi pada tahun 2004 ekspor beberapa 

buah-buahan tersebut kecuali manggis kembali menunjukkan peningkatan dengan 

masing-masing sebesar 18,2 persen (pisang), 28,7 persen (mangga), dan 51,13 

persen (rambutan). Pada tahun yang sama (2002-2004) ekspor nenas 

menunjukkan perilaku yang cenderung menurun dengan rata-rata penurunan 

sebesar 75,97 persen atau  rata-rata sebesar 445.830 kg. 

Hasil dugaan faktor-faktor yang mempengaruhi volume beberapa buah-

buahan penting Indonesia menunjukkan tidak semua peubah bebas yang 

digunakan dalam model berpengaruh nyata terhadap volume ekspor. Faktor yang 

mempengaruhi ekspor pisang Indonesia ke Singapura adalah volume ekspor 

kenegara lain dan volume ekspor periode sebelumnya, sementara ekspor nenas ke 

Amerika Serikat dipengaruhi oleh volume ekspor periode sebelumnya dan 

hargadomestik. Volume ekspor manggia ke Hongkong dipengaruhi oleh faktor 
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volume ekspor ke negara lain dan volume ekspor periode sebelumnya. Sedangkan 

untukekspor mangga ke Saudi Arabia dipengaruhi oleh harga domestik, volume 

eksporke negara lain, dan faktor yang mempengaruhi volume ekspor rambutan ke 

Uni Emirat Arab adalah volume ekspor ke negara lain. 

Bismo (2013) yang berjudul “Analisis Faktor Penentu Ekspor Kopi 

Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap volume ekspor kopi Indonesia. Penelitian 

ini menggunakan metode regresi data panel dan jenis data penelitian adalah data 

sekunder dari tahun 1994-2010 dengan objek penelitian adalah 8 negara. Hasil 

penelitian menyimspulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia antara lain PDB riil negara 

pengimpor, nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, harga kopi ritel di negara 

pengimpor. 

Sulthan (2014) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor 

cengkeh di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis hubungan 

variabel antara harga ekspor cengkeh Indonesia di pasar internasional, nilai tukar 

rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dan GDP perkapita negara importir 

cengkeh dari Indonesia terhadap nilai ekspor cengkeh Indonesia tahun 2001-2011. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least 

Square (OLS). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series 

dari tahun 2001-2011 (11 tahun). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga 

variabel harga ekspor cengkeh Indonesia di pasar internasional, nilai tukar rupiah 

terhadap dollar Amerika Serikat dan GDP perkapita negara importir cengkeh dari 
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Indonesia secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai ekspor 

cengkeh Indonesia tahun 2001-2011. 

Penelitian Pramana (2013) yang berjudul “Variabel-Variabel yang 

Mempengaruhi Ekspor Nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat”. Tujuan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh secara simultan maupun parsial antara 

variabel kurs dollar, Penanaman Modal Asing (PMA), suku bunga kredit dan 

Indeks Harga Perdagangan Besar  (IHPB) terhadap ekspor nonmigas Indonesia ke 

Amerika Serikat. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 

dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukan 94,4 persen variabel kurs 

dollar, PMA, suku bunga kredit, dan IHPB secara simultan berpengaruh terhadap 

ekspor nonmigas Indonesia. Secara parsial, variabel kurs dollar berpengaruh 

paling dominan terhadap ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat periode 

1991-2011. 

Meistika (2011) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi 

Permintaan Ekspor Kepiting Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah 

menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi permintaan ekspor kepiting 

Indonesia, dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan 

untukmendukung ekspor kepiting Indonesia. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 1993 hingga 2008, bersumber dari 

Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kementerian 

Perindustrian Republik Indonesia, dan situs-situs internet seperti UN Comtrade, 

IMF, dan Bank Dunia (World Bank). Penelitian ini menggunakan analisis regresi 
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berganda untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor 

kepiting Indonesia, dan analisis deskriptif untuk merumuskan kebijakan-kebijakan 

yang dapat mendukung ekspor kepiting Indonesia. Variabel-variabel yang diduga 

memengaruhi permintaan ekspor kepiting Indonesia adalah variabel produksi 

kepiting Indonesia, nilai tukar (Rupiah/US$), harga ekspor kepiting Indonesia, 

Gross Domestic Product (GDP) perkapita Amerika Serikat, jumlah penduduk 

Amerika Serikat, harga ekspor kepiting Kanada, dan dummy krisis ekonomi. 

Hasil regresi berganda menggunakan Principal Component Regression 

menunjukkan koefisien determinasi yang disesuaikan (adj R2) model sebesar 

0,848. Artinya sebesar 84,8 persen keragaman yang terdapat pada model 

permintaan ekspor kepiting Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

bebas pada model yaitu variabel produksi kepiting Indonesia, nilai tuka 

(Rupiah/US$), harga ekspor kepiting Indonesia, GDP perkapita Amerika Serikat, 

jumlah penduduk Amerika Serikat, harga ekspor kepiting Kanada, dan dummy 

krisis ekonomi. Sedangkan sisanya 15,2 persen dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain di luar model. 

Variabel-variabel bebas yang digunakan berpengaruh nyata terhadap 

permintaan ekspor kepiting Indonesia. Variabel nilai tukar (Rp/US$) dan 

hargaekspor kepiting Indonesia memiliki koefisien yang negatif. Permintaan 

eksporkepiting Indonesia akan menurun apabila kondisi nilai tukar (Rp/US$) 

terapresiasiatau, jika terjadi peningkatan harga ekspor kepiting Indonesia. 

Permintaan ekspor kepiting Indonesia berpengaruh (responsif) apabila terjadi 
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perubahan (meningkat atau menurun) GDP perkapita Amerika Serikat atau 

perubahan (meningkat atau menurun) jumlah penduduk Amerika Serikat. 

Dewi (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh kurs dollar, harga, dan 

inflasi terhadap volume ekspor kepiting Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial kurs dollar, harga kepiting 

ekspor, dan inflasi terhadap volume ekspor kepiting Indonesia tahun 1989-2013. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 1989-2013, diuji menggunakan 

teknik analisis regresi linier berganda. Hasil uji simultan menyatakan kurs dollar, 

harga, dan inflasi berpengaruh signifikan. Hasil uji parsial menyatakan kurs dollar 

dan harga berpengaruh positif signifikan, sedangkan inflasi berpengaruh negatif 

signifikan terhadap volume ekspor kepiting Indonesia tahun 1989-2013. 

Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa untuk komoditi kepiting masih 

sedikit dilakukan penelitian tentang daya saing serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi ekspor kepiting. Dalam penelitian ini untuk menganalisis daya 

saing komoditi kepiting dilakukan dengan menggunakan metode RCA, sedangkan 

untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kepiting dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda. 

 

2.2. Kajian Teori 

2.2.1. Perdagangan Internasional 

 Perdagangan merupakan suatu proses pertukaran barang dan jasa yang 

dilakukan atas dasar saling suka, untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. 

Masa globalisasi semua perdagangan sudah bertaraf internasional, hampir tidak 
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ada satu negarapun yang tidak melakukan hubungan dengan negara lain 

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukanoleh penduduk 

suatu negara dengan penduduk lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk 

yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara 

individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah negara lain (Salvatore, 

1997). 

Menurut Lindert  dan  Kindleberger  (1995) dalam Hazemi (2013) 

perdagangan  internasional dianggap  sebagai  suatu  akibat  dari adanya interaksi 

antara permintaan dan penawaran  yang  bersaing,  dimana  penawaran  

merupakan  bentuk  dari kemungkinan  produksi  dan  permintaan  merupakan  

bentuk  dari selera  serta pendapatan konsumen.  Permintaan  dan  penawaran  

akan  secara  bersama-sama menentukan  kuantitas  barang  yang  dibeli  dan  

dijual  serta  harga  relatifnya. Permintaan  dan  penawaran  akan  berinteraksi  

secara  simultan  baik  di  pasar internasional  maupun  di  pasar  dalam  negeri. 

Terdapat  dua  hal  penting  terjadinya perdagangan  internasional  yaitu  

terdapatnya  perbedaan-perbedaan  dalam  biaya komparatif  dan  informasi  

tentang  selera  atau  kebutuhan  konsumen serta pendapatan konsumen. 

Perbedaan dalam biaya komparatif menyebabkan terjadinya spesialisasi yang 

terjadi karena keadaan alamiah yaitu ketersediaan bahan alamiah yang berbeda-

beda di  berbagai  negara. Sementara informasi  akan  selera  dan kebutuhan  

konsumen  berkaitan  dengan  tingkat  kemajuan  daya  pikir  manusia. 

 Faktor yang mendorong timbulnya perdagangan internasional antar 

negara, yaitu keinginan untuk memperluas pemasaran komoditi ekspor, 
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memperbesar penerimaan bagi kegiatan pembangunan, adanya perbedaan 

penawaran permintaan antar negara dan tidak semua negara mampu untuk 

menyediakan kebutuhan masyarakatnya akibat adanya perbedaan relatif dalam 

menghasilkan komoditi tertentu (Salvatore, 1997). 

Terdapat faktor dasar yang memengaruhi perdagangan internasional dapat 

dilihat dari teori penawaran dan permintaan. Melalui teori penawaran dan 

permintaan tersebutdapat diperoleh kesimpulan, bahwa perdagangan internasional 

terjadi karena adanya kelebihan produksi dalam negara (penawaran) dan 

kelebihan permintaan negara lain. Teori ini menggunakan konsep dasar 

penawaran dan permintaan domestik untuk kasus dua negara dengan satu 

komoditi perdagangan tertentu (Salvatore, 1997). 

Lahirnya teori perdagangan internasional dimulai dengan munculnya 

tulisan-tulisan mengenai perdagangan internasional di beberapa negara seperti 

Inggris, Perancis, Spanyol, Portugal, dan Belanda. Abad ke-17 hingga abad ke-18, 

sekelompok orang (para pedagang, bankir, pegawai pemerintah, bahkan filsuf) 

telah menulis esai dan pamflet yang kemudian menjadi dasar dari doktrin 

merkantilisme. 

Akhir abad ke-18, pandangan tersebut digantikan oleh beberapa teori-teori 

yang cenderung mendukung perdagangan bebas seperti teori Adam Smith tentang 

(Keunggulan Absolut), David Ricardo (Keunggulan Komparatif) dan Haberler 

(Biaya Oportunitas) yang menyatakan bahwa kepentingan suatu bangsa dan 

kepentingan dunia akan lebih baik bila dilayani apabila setiap individu dibiarkan 

melakukan perdagangan seperti yang mereka inginkan. (Salvatore, 1997). 
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Teori Adam Smith tentang keunggulan absolut merupakan suatu teori 

yang mendasarkan pada besaran atau variabel riil bukan moneter sehingga sering 

dikenal dengan teori murni (pure theory) perdagangan internasional. Murni dalam 

arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel riil seperti misalnya 

nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan 

untuk menghasilkan barang. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan maka 

akan semakin tinggi nilai barang tersebut (Labor Theory of Value). 

Kelebihan dari asumsi teori keunggulan absolut ini adalah terjadinya 

perdagangan bebas antara dua negara yang saling memiliki keunggulan absolut 

yang berbeda menyebabkan terjadinya interaksi ekspor dan impor yang 

meningkatkan kemakmuran negara. Kelemahannya yaitu apabila hanya satu 

negara yang memiliki keunggulan absolut maka perdagangan internasional tidak 

terjadi karena tidak ada keuntungan. 

David Ricardo memperkenalkan teori keunggulan komparatif 

(comparative advantage) pada tahun 1817 yang hingga kini merupakan salah satu 

teori yang paling penting dalam hukum perdagangan internasional dan merupakan 

hukum ekonomi yang belum mendapat tantangan dari berbagai aplikasi dan 

prakteknya. Berbeda dengan teori keunggulan absolut yang mengutamakan 

keunggulan absolut dalam produksi tertentu yang dimiliki oleh suatu negara 

dibandingkan dengan negara lain, teori ini berpendapat bahwa perdagangan 

internasional dapat terjadi selama harga komparatif di kedua negara berbeda 

walaupun salah satu negara tidak mempunyai keunggulan absolut. Ricardo 

berpendapat bahwa setiap negara lebih baik berspesialisasi dalam komoditi yang 
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memiliki keunggulan komparatif dan mengimpor komoditi lainnya yang tidak 

memiliki keunggulan tersebut. Teori ini menekankan bahwa perdagangan 

internasional tetap dapat saling menguntungkan meskipun salah satu negara tidak 

memiliki keunggulan absolut atas suatu komoditi seperti yang diungkapkan oleh 

Adam Smith, namun cukup memiliki keunggulan komparatif di mana harga untuk 

suatu komoditi di negara yang satu dengan yang lainnya relatif berbeda 

(Salvatore, 1997). 

Teori keunggulan komparatif milik David Ricardo yang berdasarkan pada 

teori nilai tenaga kerja kemudian disempurnakan oleh Habeler dengan teori biaya 

oportunitas. Teori nilai tenaga kerja ini dinilai terlalu menyederhanakan sebab 

teori ini beranggapan bahwa tenaga kerja itu sifatnya homogen dan merupakan 

satu-satunya faktor produksi. Padahal dalam kenyataannya, tenaga kerja sifatnya 

tidak homogen, faktor produksi juga tidak hanya satu, serta mobilitas tenaga kerja 

tidak bebas. Teori biaya oportunitas oleh Habeler tidak mengasumsikan bahwa 

tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi dan homogen. Keunggulan 

komparatif pada teori ini diterangkan dengan jumlah komoditi kedua yang harus 

dikorbankan untuk memperoleh sumber daya yang cukup untuk memproduksi 

tambahan satu unit komoditi pertama. 

Harberler menjelaskan teori keunggulan komparatif berdasarkan teori 

biaya oportunitas pada tahun 1916. Menurut Harberler, biaya suatu komoditi 

adalah jumlah komoditi kedua yang harus dikorbankan untuk memperoleh 

sumberdaya yang cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditi 

pertama. Negara yang memiliki biaya oportunitas lebih rendah dalam 



26 
 

 

memproduksi suatu komoditi akan memiliki keunggulan komparatif dalam 

komoditi tersebut.  

Teori selanjutnya adalah teori modern Heckscher-Ohlin atau teori H-O. 

Teori ini menyatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan 

internasional pada dasarnya adalah manfaat yang diperoleh karena perbedaan 

biaya produksi. Perbedaan ini terjadi karena adanya endowment faktor (faktor 

bawaan alam) sehingga mendorong masing-masing negara menjadi spesialis dari 

proporsi penggunaan faktor-faktor produksi dari hadiah alam tersebut. Heckser-

Ohlin dalam teori yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan internasional 

menyatakan bahwa sebuah negara mengekspor komoditi yang produksinya lebih 

banyak menyerap faktor produksi yang relatif melimpah dan murah di negara itu, 

dan dalam waktu yang bersamaan negara tersebut mengimpor komoditi yang 

produksinya memerlukan sumberdaya yang relatif langka dan mahal di negara 

tersebut (Salvatore, 1997). 

Secara singkat paham ini berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi suatu 

negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan menghasilkan surplus ekspor 

sebesar-besarnya (melakukan sebanyak mungkin ekspor dan melakukan impor 

sesedikit mungkin). Namun, karena setiap negara tidak secara simultan mampu 

menghasilkan surplus ekspor, maka keuntungan perdagangan bagi penganut 

paham merkantilisme hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan negara lain 

(zero sum game).  
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Sumber: Salvatore, 1997 

Gambar 2.2.1 Keseimbangan dalam Perdagangan Internasional 

 

Gambar 2.2.1 menunjukkan proses terjadinya keseimbangan dalam 

perdagangan internasional. Pada kondisi autarki (tidak ada pengaruh dari negara 

lain), kurva 1 menunjukkan keseimbangan negara I berada di titik A dengan harga 

keseimbangan tersebut sebesar P1 dan pada kurva negara II, titik keseimbangan 

terjadi di titik A’ dengan tingkat harga P3.  

Kondisi ini terjadi dengan asumsi bahwa harga domestik di negara I lebih 

rendah dibanding dengan harga di negara II (PA < PA’). Pada kondisi harga di 

atas PA, di negara I mengalami peningkatan penawaran dan berada di atas tingkat 

permintaan negara tersebut, sehingga menyebabkan kelebihan penawaran suatu 

komoditas (excess supply) di negara I. Sementara bila harga berada di bawah PA’ 

maka negara II akan mengalami kenaikan tingkat permintaan karena konsumen 

akan meminta lebih banyak pada tingkat harga yang relatif lebih rendah. Hal 

tersebut mengakibatkan permintaan melebihi tingkat penawaran (excess demand) 

di negara II. 

 

2.2.2 Teori Ekspor 

 Perdagangan internasional yang tercermin dari kegiatan ekspor dan impor 

suatu negara menjadi salah satu komponen dalam pembentukan PDB (Produk 

Domestik Bruto) dari sisi pengeluaran suatu negara. Ekspor adalah barang dan 
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jasa yang diproduksi di dalam negeri yang dijual secara luas di luar negeri, 

sedangkan impor adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri yang 

dijual di dalam negeri (Mankiw, 2006).  

Ekspor dapat pula diartikan sebagai total penjualan barang yang dapat 

dihasilkan oleh suatu negara yang diperdagangkan ke negara lain dengan tujuan 

mendapatkan devisa.Suatu negara dapat mengekspor barang-barang yang dapat 

dihasilkannya ke negara lain yang tidak dapat menghasilkan barang tersebut 

secara efisien (Lipsey, 1995) dalam Hazemi (2013). Pertumbuhan ekspor suatu 

komoditas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

1. Adanya daya saing dengan negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu 

suatu negara hendaknya melakukan spesialisasi sehingga negara tersebut 

dapat mengekspor komoditi yang telah diproduksi untuk dipertukarkan 

dengan apa yang dihasilkan oleh negara lain dengan biaya yang lebih 

rendah dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekspor negara 

tersebut. 

2. Adanya penetapan harga pasar dalam negeri dan harga pasar internasional. 

Jika harga pasar internasional lebih tinggi dari harga pasar domestik, maka 

produsen lebih memilih untuk memasarkan komoditi hasil produksinya ke 

pasar internasional sehingga meningkatkan pertumbuhan ekspor di negara 

tersebut. 

3. Adanya permintaan dari luar negeri. Semakin tinggi permintaan dari 

luarnegeri terhadap komoditi yang dihasilkan oleh suatu negara, maka 

semakin tinggi pula pertumbuhan ekspor di negara tersebut. 
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4. Nilai tukar mata uang. Apabila negara mengalami depresiasi nilai tukar, 

maka meningkatkan pertumbuhan ekspor di negara tersebut. Hal itu terjadi 

karena depresiasi nilai tukar menyebabkan harga-harga komoditas 

domestik terlihat lebih murah di mata internasional sehingga permintaan 

luar negeri untuk komoditas tersebut meningkat. 

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia dalam Pedoman 

Ekspor Perikanan (2009) menyatakan bahwa suksesnya kegiatan ekspor perikanan 

sangat tergantung pada kemampuan koordinasi semua pelakunya seperti eksportir, 

produsen (supplier), perbankan, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk, 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan, usaha jasa transportasi, Bea dan Cukai, lembaga 

promosi hingga dinas yang diberi kewenangan oleh Departemen Perdagangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Fernando (2009) 

Gambar 2.2.2 Peranan Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian 

Nasional 
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Gambar 2.2.2 menunjukkan bahwa ekspor menghasilkan devisa dan 

selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai impor dan pembangunan sektor-

sektor ekonomi dalam dan luar negeri, oleh karena itu secara teoritis dapat 

disimpulkan bahwa ada korelasi positif antar pertumbuhan ekspor di satu pihak 

dan peningkatan cadangan devisa, pertumbuhan impor, pertumbuhan ouput di 

dalam negeri, peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat serta 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di pihak lain. 
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2.2.3 Daya Saing 

Pengertian daya saing dalam perdagangan internasional merupakan 

kemampuan suatu komoditi untuk memasuki dan dapat bertahan dalam pasar 

internasional. Produk yang mempunyai daya saing adalah produk yangbanyak 

diminati konsumen. Indikator yang lazim digunakan untuk mengukur daya saing 

suatu komoditi, yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. 

Menurut Michael E. Porter (1990) dalam Rakhmawan (2009), daya saing 

diidentikkan dengan produktivitas dimana tingkat output yang dihasilkan untuk 

setiap unit input yang digunakan. Peningkatan produktivitas meliputi peningkatan 

jumlah input fisik (modal dan tenaga kerja), peningkatan kualitas input yang 

digunakan dan peningkatan teknologi (total faktor produktivitas). Pendekatan 

yang sering digunakan untuk mengukur daya saing suatu komoditi dilihat dari dua 

indikator yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. 

 

2.2.4 Teori Keunggulan Komparatif 

Teori keunggulan komparatif (theory of comparative advantage) 

dikemukakan oleh David Ricardo sesuai dengan yang sudah dijelaskan di teori 

perdagangan internasional. Ricardo menyatakan bahwa perdagangan internasional 

dapat terjadi meskipun suatu negara kurang efisien memproduksi kedua komoditi 

dibandingkan dengan negara lain. Negara tersebut masih bisa melakukan 

spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditi yangmemiliki 

kerugian absolut yang lebih kecil. Menurut Ricardo, upah pekerja dalam 
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memproduksi suatu komoditi memengaruhi biaya produksi dan harga komoditi 

tersebut (Salvatore 1997). 

Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu 

memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah 

daripada negara lainnya. Pada teori ini dalam konteks dua negara, jika suatu 

negara memiliki keunggulan komparatif pada suatu komoditas maka negara lain 

memiliki keunggulan komparatif pada suatu komoditas lainnya (Salvatore 1997). 

 

2.2.5 Teori Keunggulan Kompetitif 

Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki oleh suatu 

Negara untuk dapat bersaing di pasar internasional. Konsep keunggulan 

kompetitif menyatakan bahwa kondisi alami tidak menjadi penghambat karena 

keunggulan suatu komoditas atau produk dapat diusahakan dan keunggulan suatu 

Negara bergantung pada kemampuan perusahaan-perusahaan di dalam negara 

tersebut untuk berkompetisi dalam menghasilkan produk yang dapat bersaing di 

pasar (Porter, 1990) dalam Rakhmawan (2009). 

Empat faktor penentu keunggulan kompetitif nasional menurut Porter 

(1990) dalam Rakhmawan (2009), yaitu kondisi faktor produksi suatu negara, 

kondisi permintaansuatu negara, adanya industri yang terkait dan mendukung 

daya saing dan strategi, struktur dan persaingan industri dalam negeri. Peran 

pemerintah dalam meningkatkan daya saing adalah sebagai katalis dan pesaing 

untuk mendorong perusahaan agar meningkatkan kinerja mereka untuk mencapai 

tingkat daya kompetitif yang lebih tinggi. 
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2.2.6   Revealed Comparative Advantage (RCA) 

Alat untuk mengukur daya saing kepiting Indonesia dengan menggunakan 

metode Revealed Comparative Advantage (RCA). Metode ini merupakan metode 

yang memungkinkan untuk digunakan dalam hal mengukur daya saing jagung 

Indonesia di pasar internasional. Hal ini dikarenakan metode ini mudah 

digunakan, disamping itu juga dengan ketersediaan data yang dibutuhkan sangat 

memungkinkan untuk menggunakan metode ini.  

Revealed Comparative Advantage (RCA) pertama kali diperkenalkan oleh 

Bela Balassa pada tahun 1965 yang mengasumsikan bahwa pola keunggulan 

komparatif suatu negara dapat diamati dari data perdagangan yang sudah ada. 

Dampak positif yang ditimbulkan dari perkembangan perdagangan yang 

mengarah pada liberalisasi secara tidak langsung dapat diukur dengan 

menggunakan metode RCA. 

Penggunaan RCA dijadikan sebagai indikator keunggulan komparatif 

suatu produk dan sebagai acuan spesialisasi perdagangan internasional. Indeks 

RCA mengukur antara pangsa ekspor komoditi atau sekelompok komoditi disuatu 

negara terhadap pangsa ekspor secara keseluruhan di dunia perdagangan. Setiap 

metode mempunyai keunggulan dan kelemahan, demikian juga halnya dengan 

metode RCA. Keunggulan yang dimiliki oleh metode ini adalah sangat sederhana 

dan mudah digunakan serta mengurangi dampak pengaruh campur tangan 

pemerintah. Keunggulan komparatif suatu negara akan terlihat jelas pada setiap 

periode waktunya namun kelemahannya, yaitu sebagai berikut: 

1. Suatu negara diasumsikan mengekspor semua komoditi. 
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2. Dalam indeks RCA tidak dijelaskan mengenai pola perdagangan yang 

sedang berlangsung, apakah sudah optimal atau belum. 

3. Tidak dapat mendeteksi dan memprediksi produk-produk yang 

mempunyai potensi untuk dikembangkan di masaakan datang. 

4. Hasil perhitungan keunggulan komparatif suatu negara dapat terjadi 

kemungkinan bukan keunggulan komparatif yang sebenarnya. Hal ini 

diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah, seperti kebijakan nilai 

tukar, kebijakan ekspor dan sebagainya. 

 

2.2.7  Analisis Regresi Berganda 

 Regresi berganda adalah suatu konsep keberlanjutan dari regresi linear 

sederhana. Regresi linear sederhana menelaah hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Hubungan kedua variabel sangat memungkinkan untuk 

memprediksi secara akurat variabel terikat berdasarkan pengetahuan variabel 

bebas. Situasi peramalan di kehidupan nyata tidaklah sebegitu sederhana, oleh 

karena itu diperlukan lebih dari satu variabel bebas lain yang disebut dengan 

model regresi berganda. 

 Menurut Gujarati (2003) model regresi linier berganda bentuk umumnya 

adalah: 
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Keterangan: 

Y  = variabel terikat 

β0 = konstanta 

β1, β2 = koefisien regresi 

X1, X2 = variabel bebas 

ε = unsur gangguan (disturbance) 

Regresi yang digunakan juga memiliki kelemahan yaitu asumsi-asumsi 

yang terdapat didalamnya harus terpenuhi. Apabila salah satu asumsi tidak 

terpenuhi, maka akan timbul masalah normalitas, heteroskedastisitas, 

multikolinearitas, dan autokorelasi yang dapat merusak sifat kestabilan penduga., 

oleh karena itu diperlukan pengujian terhadap model tersebut. Asumsi-asumsi 

yang harus dipenuhi jika menduga model dengan metode regresi adalah (Gujarati, 

1997): 

1. Normalitas, nilai rata-rata kesalahan pengganggu sama dengan nol, 

yaituE (ei) = 0, untuk i = 1, 2, 3, …. , n 

2. Homoskedastisitas, varian (ej) = E (ej) + 2 , sama untuk semua 

kesalahanpengganggu. 

3. Tidak ada autokorelasi antara kesalahan pengganggu, berarti 

kovarian (ei, ej) = 0, dimana i ≠ j. 

4. Variabel bebas X1, X2, …., Xn konstan dalam sampling yang 

terulang dan bebas terhadap kesalahan pengganggu, E (Xi, ei) = 0. 

5. Tidak ada kolinearitas ganda antara variabel bebas X. 

 



36 
 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilaksanakan dengan melalui tahap-tahap sebagaimana 

tercantum dalam Gambar 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Diagram Alir Penelitian 

 Produksi kepiting yang fluktuatif harus disertai dengan adanya budidaya 

agar kualitas produk laut tidak menurun dan tetap menjaga lingkungan. 

Peningkatan kualitas produk nantinya akan membuat kepiting Indonesia mampu 

menembus pasar serta memperluas pangsa ekspor. Daya saing kepiting Indonesia 

dikatakan berdaya saing baik ketika nilai RCA yang diperoleh lebih dari satu, 

Negara tujuan 

1. Amerika Serikat 

2. United Kingdom 

3. Australia 

 

 

 

Daya Saing 

Nilai Ekspor Kepiting 

Negara pesaing 

1. India - Kanada 

2. Kanada- Norwegia 

3. Thailand - Vietnam 

 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Daya Saing 

 

Harga Kepiting GDP perkapita Tingkat Inflasi Kurs Dollar 
Nilai Total Ekspor 

Analisis RCA 
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artinya kepiting Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan 

kepiting negara lain.  

 Penelitian ini juga menganilisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya 

saing kepiting Indonesia dengan menggunakan model analisis regresi berganda. 

Variabel yang mempengaruhi daya saing merupakan variabel yang pada akhirnya 

akan menyebabkan menurunnya atau menambah pendapatan devisa bagi negara. 

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah harga kepiting 

Indonesia, kurs dollar, tingkat inflasi di Indonesia, dan GDP per kapita negara 

tujuan dimana pada penelitian ini yaitu negara Amerika Serikat, United Kingdom, 

dan Australia. 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai daya 

saing jagung Indonesia secara komparatif selama 5 tahun. Selain itu dapat 

diperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh secara nyata 

terhadap daya saing kepiting Indonesia, sehingga dari hasil perhitungannya dapat 

diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi daya saing kepiting  

Indonesia ke pasar Internasional. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan volume ekspor dan 

perluasan pangsa pasar komoditi kepitingIndonesia. 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang memengaruhi 

permintaan ekspor kepiting Indonesia antara lain: 

1. Nilai tukar rupiah terhadap dollar (Rp/US$) diduga memiliki pengaruh 

negatif terhadap permintaan ekspor kepiting Indonesia. Artinya semakin 

besar nilai tukar rupiah menguat (terapresiasi), maka harga produk 

kepiting Indonesia relatif mahal di pasar internasional, dan hal ini 

menciptakan daya saing komoditi kepiting Indonesia menjadi menurun, 

pada akhirnya permintaan ekspor kepiting Indonesia akan turun. 

2. Tingkat inflasi di Indonesia diduga memiliki pengaruh positif terhadap 

permintaan ekspor kepiting Indonesia. Artinya semakin tinggi tingkat 

inflasi di Indonesia volume ekspor kepiting Indonesia semakin meningkat. 

3. Gross Domestic Product (GDP) perkapita negara pengimpor (US$) yaitu 

pendapatan negara pengimpor yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Australia 

sebagai konsumen kepiting Indonesia diduga memiliki pengaruh positif 

terhadap permintaan ekspor kepiting Indonesia. Artinya jika pendapatan 

konsumen di Negara pengimpor meningkat menyebabkan permintaan 

ekspor kepiting Indonesia juga meningkat. 

4. Harga ekspor kepiting Indonesia (US$/ton) diduga berpengaruh negatif 

terhadap permintaan ekspor kepiting Indonesia. Artinya kenaikan harga 

ekspor kepiting di pasar internasional menurunkan permintaan ekspor 

kepiting Indonesia. 


