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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Indriana Yudiarosa (2009) dengan judul 

Analisis Ekspor Ikan Tuna Indonesia yang bertujuan untuk menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi ekspor ikan tuna Indonesia, faktor-faktor yang 

mempengaruhi penawaran ikan tuna di pasar domestik, prediksi data ekspor ikan 

tuna mulai tahun 2000 – 2005 serta strategi yang diterapkan untuk meningkatkan 

ekspor ikan tuna Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder antara tahun 

1971 – 1998. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor ikan tuna Indonesia dan 

penawaran ikan tuna di pasar domestik menggunakan persamaan simultan berupa 

logaritma ganda dengan metode Two Stage Least Square (2SLS). Sementara itu, 

prediksi data ekspor ikan tuna tahun 2000-2005 menggunakan analisis trend dan 

strategi ekspor ikan tuna menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, harga ekspor ikan tuna, pajak ekspor ikan tuna, kurs dollar 

dan ekspor ikan tuna tahun sebelumnya mempengaruhi ekspor ikan tuna. Faktor-

faktor yang mempengaruhi penawaran ikan tuna domestik adalah harga domestik 

ikan tuna dan penawaran domestik ikan tuna tahun sebelumnya. Prediksi ekspor 

ikan tuna dari tahun 2000 hingga 2005 menggunakan analisis trend yang 

menunjukkan kenaikan ekspor rata-rata 1.06%. Mudah-mudahan ini akan diikuti 

dengan kenaikan produksi ikan tuna sebesar1.27%. Peningkatan ekspor ikan tuna 

harus didukung oleh strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang bisa dilakukan 

berdasarkan analisis SWOT yaitu dengan memperbaiki infrastruktur, transfer 
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teknologi untuk armada kapal dan bahan tangkapan, peningkatan kualitas dan 

kuantitas produk, riset pemasaran dan peningkatan kerjasama dengan negara 

pengimpor. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wiji Lestari (2012), dengan judul 

Analisis Dan Strategi Peningkatan Daya Saing Tuna Olahan Indonesia Di Pasar 

Internasional menunjukkan bahwa tuna merupakan salah satu komoditas perikanan 

yang merupakan penghasil devisa nomor dua sesudah udang. Hampir 60% ekspor 

ikan tuna Indonesia dalam bentuk ikan segar dan beku. Ikan tuna olahan Indonesia 

diekspor ke beberapa negara tujuan seperti Jepang, Amerika Serikat, Jerman, 

Yordania, Lybia dan Thailand. Negara pengekspor lainnya adalah Thailand, 

Philipina, Mauritus, Italia, Spanyol, Equador, Belanda dan China. Mengingat 

ekspor tuna olahan akan memberikan nilai tambah dan mendorong tumbuhnya 

industri pengolahan ikan di dalam negeri, maka perlu dilakukan upaya untuk 

meningkatkan nilai tambah ekspor ikan tuna olahan dan perlu dilakukan analisis 

daya saing tuna olahan. Tujuan penelitian adalah 1) mengetahui daya saing produk 

tuna olahan dan segar dibandingkan dengan negara pengekspor lainnya; 2) 

mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor kekuatan bersaing industri 

pengolahan ikan tuna; 3) merumuskan alternatif-alternatif strategi pengembangan 

industri tuna Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Revealed 

Comparative Advantage (RCA) untuk membandingkan daya saing ikan olahan tuna 

dan tuna segar dengan negara pengekspor lainnya. Analisis terhadap faktor-faktor 

yang menentukan daya saing dilakukan dengan analisis Matriks Profil Kompetitif. 

Data yang diperlukan adalah 1) data volume dan nilai ekspor tuna olahan dan segar 
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Indonesia dan negara-negara pengekspor lainnya berdasarkan kode HS yang 

dikumpulkan dari Uncomtrade dan BPS dari tahun 2006 – 2010; 2) Faktor-faktor 

yang mempengaruhi daya saing tuna olahan Indonesia yaitu faktor produksi dan 

pemasaran serta faktor manusia dan kelembagaan yang telah ditentukan bobot dan 

ratingnya oleh para pakar. Pada tahun 2006 – 2010, ikan tuna segar Indonesia 

memiliki indeks RCA antara 4,56 – 8,18. Hal tersebut berarti tuna segar Indonesia 

memiliki keunggulan komparatif yang sangat baik. Namun demikian, apabila 

dibandingkan dengan negara pengekspor lainnya, keunggulan komparatif ikan tuna 

segar Indonesia masih sangat rendah. Indonesia hanya mampu menduduki posisi ke 

9. Nilai indeks RCA untuk tuna beku Indonesia adalah sebesar 0,49 – 1,43. Artinya 

Indonesia belum memiliki daya saing yang cukup baik di pasar internasional. Tuna 

olahan, Indonesia telah memiliki daya saing cukup baik yang ditandai dengan nilai 

RCA pada periode 2006 – 2010 berkisar antara 1,25 – 2,68. Namun demikian 

dibandingkan dengan negara pengekspor lainnya, keunggulan komparatif tuna 

olahan Indonesia masih jauh lebih rendah dan Indonesia hanya mampu menduduki 

posisi ke 7. Indeks RCA untuk ikan tuna beku berdasarkan urutan paling besar 

adalah Mauritius (14,25 – 17,20), El Salvador (16,47 – 26,07), Thailand (5,63 – 

9,12) dan Philiphina (4,94 – 14,30). Berdasarkan analisis profil kompetitif, 3 faktor 

produksi dan pemasaran yang sangat berpengaruh terhadap daya saing ikan tuna 

ditunjukkan oleh besarnya bobot adalah sebagai berikut 1) Mutu ikan tuna olahan 

yang dihasilkan bobot sebesar 0,143, 2) hambatan tarif dan non tarif bobot sebesar 

0,114, dan 3) Pengembangan market intellegence dan promosi dengan besar bobot 

0,110, sedangkan secara keseluruhan faktor-faktor produksi dan pemasaran yang 
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mempengaruhi daya saing ikan tuna olahan, Indonesia memperoleh angka yang 

paling kecil dibandingkan negara pengekspor lainnya yaitu sebesar 2,218 dan 

menduduki urutan keenam. Ranking pertama diduduki oleh Thailand dengan angka 

sebesar 2,899. Analisis terhadap faktor manusia dan kelembagaan, faktor-faktor 

yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan daya saing adalah 1) Peran 

Pemerintah dalam pengembangan Industri olahan tuna dengan bobot sebesar 0,147. 

2) Ketersediaan SDM yang mampu dalam penanganan mutu dengan bobot terbesar 

nomor 2 yaitu 0,135 dan 3) Peran Pemerintah dalam penanggulangan dan 

penanganan illegal fishing denga bobot sebesar 0,130. Ketiga faktor ini menjadi 

faktor-faktor yang sangat penting dalam peningkatan daya saing tuna olahan 

Indonesia. Berdasarkan analisis analisis RCA dan Analisis matriks kompetitif maka 

alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing tuna olahan 

Indonesia adalah sebagai berikut 1) Meningkatkan mutu tuna olahan Indonesia; 2) 

Mendorong mengatasi hambatan tarif dan non tarif; 3) Meningkatkan 

pengembangan market intellegence dan promosi; 4) Meningkatkan Peran 

Pemerintah dalam pengembangan industri olahan tuna; 5) Meningkatan kapasitas 

SDM yang mampu dalam penanganan mutu; 6) Pemberantasan dan pengawasan 

illegal fishing dalam usaha untuk meningkatkan daya saing tuna olahan Indonesia 

di pasar internasional maka pemerintah perlu menerapkan regulasi yang melindungi 

dan mendukung industri pengolahan ikan tuna seperti menjamin ketersediaan bahan 

baku, melakukan penindakkan yang tegas terhadap pelaku illegal fishing, 

meningkatkan lobi-lobi dengan negara-negaa pengekspor, meningkatkan kerjasama 

bilateral dan multilateral untuk mengatasi hambatan tarif dan non tarif serta 
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mengembangkan market intellegence dan meningkatkan promosi produk. Di 

samping itu, pelaku usaha pengolahan ikan tuna harus meningkatkan dan menjaga 

mutu produknya sehingga dapat bersaing dengan negara-negara pengekspor. Para 

pelaku usaha bersama-sama dengan pemerintah meningkatkan kapasitas SDM 

dalam penanganan mutu tuna olahan. 

Berdasarkan dari jurnal penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Deasi 

Natalia dan Nurozy (2012) dengan judul Kinerja Daya Saing Produk Perikanan 

Indonesia Di Pasar Global menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu 

negara eksportir utama di pasar perikanan dunia. Selama tahun 2005-2009, volume 

ekspor ikan dan udang dari Indonesia menurun masing-masing sebesar 1,9% dan 

3,7% per tahun. Kajian ini bertujuan untuk melihat apakah 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 HS 6-digit yang memiliki indeks RCA 

lebih besar dari satu, yang menunjukkan daya saing kuat di 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 
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meningkatkan akses ke modal kerja; memperbaiki infrastruktur; menciptakan nilai 

tambah dalam pengembangan produk; serta mengurangi tarif bahan baku untuk 

industri pengolahan ikan dalam negeri. 

  

2.2 Deskripsi Ikan Tuna 

Tuna (Thunnus sp.) merupakan jenis ikan laut pelagis yang termasuk 

dalam keluarga Scombroidae. Tubuh ikan ini seperti cerutu, mempunyai sirip 

punggung, sirip depan yang biasanya pendek dan terpisah dari sirip belakang. 

Mempunyai jari-jari sirip tambahan (finlet) di belakang sirip punggung dan sirip 

dubur. Sirip dada terletak agak ke atas, sirip perut kecil, sirip ekor bercagak agak 

ke dalam dengan jari-jari penyokong menutup seluruh ujung hipural. Tubuh ikan 

tuna tertutup oleh sisik-sisik kecil, berwarna biru tua dan agak gelap pada bagian 

atas tubuhnya, sebagian besar memiliki sirip tambahan yang berwarna kuning 

cerah dengan pinggiran berwarna gelap. Tuna terdiri dari 5 spesies yaitu Albacore 

(Thunnus alalunga), Yellowfin Tuna (Thunnus albacores), Tuna Sirip 

Biru/Southtern Bluefin Tuna (Thunnus macoyii), Big eye Tuna (Thunnus obesus), 

Longtail Tuna (Thunnus tongkol) (Saanin, 1984). 

Ikan tuna hidup pada habitat berupa perairan dengan suhu 100 – 400 C, 

pada kedalaman 0 - 400 m di bawah permukaan laut. Faktor yang berpengaruh 

terhadap pola penyebaran ikan tuna antara lain suhu, arus, salinitas perairan dan 

tempat memijah. Ikan tuna termasuk ke dalam ikan buas, karnivor, predator dan 

dapat mencapai panjang 50-150 cm. Tuna memiliki kebiasaan bergerombol kecil 

dan biasanya tertangkap bersama-sama ikan cakalang (Alfindo, 2009).  
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Menurut Komnas Kajiskanlaut diacu dalam Bondar (2007) yang termasuk 

kelompok ikan pelagis besar diantaranya : Tuna dan Cakalang (Madidihang, Tuna 

Mata Besar, Albakora Tuna Sirip Biru, Cakalang), Marlin (Ikan Pedang, Setuhuk 

Biru, Setuhuk Hitam, Setuhuk Loreng, Ikan Layaran), Tongkol dan Tenggiri, dan 

Cucut Mako. Jenis ikan pelagis kecil antara lain : Karangaid (Layang, Selar, 

Sunglir), Klupeid (Teri, Japuh, Tembang, Lemuru, Siro), dan Skombroid 

(Kembung). 

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan, tuna terbagi menjadi dua 

jenis yaitu jenis tuna besar (Thunnus) seperti yellowfin tuna, bigeye, southern 

bluefin tuna, dan albacore), dan jenis ikan mirip tuna (tuna-like species) seperti 

marlin, sailfish, dan swordfish. Skipjack tuna sering digolongkan sebagai cakalang, 

sedangkan tongkol umumnya digunakan untuk jenis eastern little tuna (Euthynnus), 

frigate and bullet tuna (Auxis spp.) dan longtail tuna (Thunnus tonggol). Jenis tuna 

besar cocok dijadikan menjadi berbagai macam produk antara karena memiliki 

karakteristik pada ketebalan daging. Produk antara yang dapat dihasilkan dari bahan 

baku ikan tuna antara lain surimi, daging lumat (ground meat), loin, dadu (cube), 

steak, dan saku. Ikan tuna menyebar luas di dunia dengan berbagai macam jenis 

yang mempunyai nilai ekonomis bila dibandingkan dengan produk lainnya. Potensi 

perairan Indonesia yang memiliki berbagai macam jenis ikan, mempunyai 

kesempatan besar dalam usaha pengembangan produk ikan tuna. Secara umum, 

jenis utama dari produk ikan tuna yang digemari oleh pasar internasional dan 

diperdagangkan dalam bentuk segar (fresh/chilled), beku (frozen), dan olahan baik 

dalam bentuk olahan (preserved) maupun dalam wadah vakum (airlight container). 
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Ikan tuna dalam perdagangannya dikelompokkan menurut standar atau 

kualitas daging yang terbagi menjadi empat tingkat mutu yaitu grade A, B, C,dan 

D. Pengujian tingkatan mutu ikan dilakukan dengan cara menusukkan coring tube 

yaitu suatu alat berbentuk batang, tajam, dan terbuat dari besi. Coring tube 

dimasukkan pada kedua sisi ikan (bagian belakang sirip atau ekor kanan dan kiri, 

sehingga didapatkan potongan daging ikan tuna. Ciri-ciri untuk masing-masing 

grade adalah sebagai berikut (Fadly 2009): 

1) Grade A 

Ciri-ciri ikan tuna grade A adalah sebagai berikut: 

 Warna daging untuk yellowfin tuna adalah merah seperti darah segar 

dan untuk big eye tuna dagingnya berwarna merah tua seperti bunga 

mawar, serta tidak ada pelangi 

 Mata bersih, terang, dan menonjol 

 Kulit normal, warna bersih, dan cerah 

 Tekstur daging untuk yellowfin tuna keras, kenyal, dan elastis dan 

untuk big eye tuna dagingnya lembut, kenyal dan elastis 

 Kondisi ikan (penampakannya) bagus dan utuh 

2) Grade B 

Ciri-ciri ikan tuna grade B adalah sebagai berikut: 

 Warna daging merah, terdapat pelangi, otot daging agak elastis, 

jaringan daging tidak pecah 

 Mata bersih, terang dan menonjol 

 Kulit normal, bersih, dan sedikit berlendir 
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 Tidak ada kerusakan fisik 

3) Grade C 

Ciri-ciri ikan tuna grade C adalah sebagai berikut: 

 Warna daging kurang merah dan ada pelangi 

 Kulit normal dan berlendir 

 Otot daging kurang elastis 

 Kondisi ikan tidak utuh atau cacat, umumnya pada bagian punggung 

atau dada 

4) Grade D 

Ciri-ciri ikan tuna grade D adalah sebagai berikut: 

 Warna daging agak kurang merah dan cenderung berwarna coklat 

dan pudar 

 Otot daging kurang elastis, lemak sedikit dan ada pelangi 

 Teksturnya lunak dan jaringan daging pecah 

 Terjadi kerusakan fisik pada tubuh ikan, seperti daging ikan yang 

sudah sobek, mata ikan yang hilang, dan kulit terkelupas. 

 

2.3 Teori Perdagangan Internasional 

Perdagangan yang terjadi antara dua negara atau lebih sering disebut 

perdagangan internasional. Perdagangan antar negara ini bisa terjadi karena adanya 

selisih harga barang di berbagai negara yang disebabkan perbedaan dalam jumlah, 

jenis, kualitas dan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi, perbedaan 

dalam pendapatan dan selera. Jadi dapat disimpulkan perdagangan internasional 
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dapat terjadi karena adanya perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan dan penawaran dari berbagai negara (Nopirin, 1990). Dapat juga 

dikatakan bahwa ekspor komoditi suatu negara ke negara lain merupakan selisih 

antara penawaran domestik dengan permintaan domestik atau merupakan excess 

supply. Kondisi ini timbul karena adanya perbedaan harga domestik dengan harga 

internasional, sedangkan harga internasional sendiri memiliki hubungan yang 

positif dengan ekspor , yaitu apabila harga internasional semakin tinggi maka 

eksporpun semakin meningkat.  

Ekspor suatu komoditi juga berkaitan dengan nilai tukar mata uang domestik 

terhadap mata uang negara lain, sehingga kebijakan ekspor suatu negara salah satu 

nya akan dipengaruhi dengan kebijakan devaluasi negara tersebut, hal ini dikarena 

kan untuk memperbaiki neraca pembayaran yang defisit salah satunya melalui 

peningkatan ekspor. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya perdagangan 

internasional antar negara, yaitu keinginan untuk memperluas pemasaran komoditi 

ekspor, 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).  

 

2.4 Teori Ekspor 

Kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain disebut ekspor, 

sedangkan kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain disebut impor, 

kegiatan demikian akan menghasilkan devisa bagi negara. Devisa merupakan 
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masuknya uang asing ke negara kita, yang dapat digunakan untuk membayar 

pembelian atas impor barang dan jasa dari luar negeri. Pengertian ekspor menurut 

UU Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, dimana 

barang yang dimaksud terdiri dari barang dari dalam negeri (daerah pabean), barang 

dari luar negeri (luar daerah pabean), barang bekas atau baru. 

Ekspor merupakan bentuk paling sederhana dalam perdangangan internasional 

dan merupakan suatu strategi dalam memasarkan produksi keluar negeri. 

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 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). Menurut Sadono Sukirno (2010) dalam Niken Cludya (2016), 

manfaat dari kegiatan ekspor adalah : 

1. Memperluas Pasar bagi Produk Indonesia. Kegiatan ekspor merupakan salah 

satu cara untuk memasarkan produk Indonesia ke luar negeri. Misalnya, 

pakaian batik merupakan salah satu produk Indonesia yang mulai dikenal oleh 

masyarakat dunia. Jika permintaan terhadap pakaian batik buatan Indonesia 

semakin meningkat, maka pendapatan para produsen batik semakin besar,  

dengan demikian kegiatan produksi batik di Indonesia akan semakin 

berkembang. 

2. Menambah Devisa Negara. Perdagangan antarnegara memungkinkan eksportir 

Indonesia untuk menjual barang kepada masyarakat luar negeri. Transaksi ini 
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dapat menambah penerimaan devisa negara. Dengan demikian, kekayaan 

negara bertambah karena devisa merupakan salah satu sumber penerimaan 

negara. 

3. Memperluas Lapangan Kerja. Kegiatan ekspor akan membuka lapangan kerja 

bagi masyarakat. Semakin luasnya pasar bagi produk Indonesia menyebabkan 

kegiatan produksi di dalam negeri akan meningkat sehingga semakin banyak 

pula tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga lapangan kerja semakin luas.  

Pertumbuhan ekspor suatu komoditas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

1. Adanya daya saing dengan negara-negara lain di dunia. 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 akan lebih memilih untuk memasarkan komoditi hasil produksinya 

ke pasar internasional sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekspor di 

negara tersebut. 

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

terhadap komoditi yang dihasilkan oleh suatu negara, maka semakin tinggi pula 

pertumbuhan ekspor di negara tersebut. 

4. Nilai tukar mata uang. Apabila negara mengalami depresiasi nilai tukar, maka 

akan meningkatkan pertumbuhan ekspor di negara tersebut. Hal itu terjadi 
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karena depresiasi nilai tukar menyebabkan harga-harga komoditas domestik 

terlihat lebih murah di mata internasional sehingga permintaan luar negeri 

untuk komoditas tersebut akan meningkat. 

 

2.5 Konsep Daya Saing  

Pengertian daya saing dalam perdagangan internasional merupakan 

kemampuan suatu komoditi untuk memasuki dan dapat bertahan dalam pasar 

internasional. Porter (1990) dalam Haditaqy (2015) menyatakan bahwa daya saing 

dapat diidentikkan dengan produktivitas, yakni tingkat output yang dihasilkan 

untuk setiap input yang digunakan. Peningkatan produktivitas tersebut dapat 

disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah input fisik modal maupun tenaga kerja, 

peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi. Pendekatan 

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

indikator yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. 

 

2.6 Teori Keunggulan Komparatif dan Kompetitif 

Teori keunggulan komparatif dari David Ricardo merupakan 

penyempurnaan dari teori keunggulan absolut Adam Smith. Teori keunggulan 

komparatif (The Law of Comparative Advantage) mula-mula dikemukakan oleh 

David Ricardo menyatakan bahwa sekalipun suatu negara tidak memiliki 

keunggulan absolut dalam meproduksi dua jenis komoditas jika dibandingkan 

negara lain, akan tetapi perdagangan yang saling menguntungkan masih bisa 

berlangsung, selama rasio antar negara masih berbeda jika dibandingkan dengan 
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tidak ada perdagangan. Negara pertama harus melakukan spesialisasi dalam 

memproduksi dan mengekspor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih 

kecil dan mengimpor komoditi yang memiliki kerugian absolut yang lebih besar 

(Salvatore 1997). 

Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara 

untuk dapat bersaing di pasar internasional. Berbeda dengan konsep keunggulan 

komparatif yang menyatakan bahwa suatu negara tidak perlu menghasilkan suatu 

produk apabila produk tersebut telah dapat dihasilkan oleh negara lain dengan 

lebih baik, unggul, dan efisien secara alami. Konsep keunggulan kompetitif adalah 

sebuah konsep yang menyatakan bahwa kondisi alami tidaklah perlu untuk 

dijadikan penghambat karena keunggulan pada dasarnya dapat diperjuangkan dan 

dikompetisikan dengan berbagai perjuangan atau usaha. Keunggulan suatu negara 

bergantung pada kemampuan perusahaan-perusahaan di dalam negara tersebut 

untuk berkompetisi dalam menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar 

(Porter, 1990). 

 

2.7 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka 

dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, penjelasan-penjelasan diatas dapat dirangkai 

menjadi sebuah kerangka pemikiran yang selanjutnya dapat mengangkat sebuah 

tema mengenai daya saing ekspor tuna beku Indonesia di Pasar Internasional. 

Merujuk pada penelitian sebelumnya, dalam daya saing ekspor tuna beku Indonesia 

di Pasar Internasional diduga mengalami penurunan daya saing karena melihat nilai 
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ekspor tuna beku yang mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun kebelakang, 

sehingga perlu dilakukan analisis daya saing ekspor tuna beku Indonesia di Pasar 

Internasional serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap daya saing ekspor tuna 

beku Indonesia di Pasar Internasional. 

Penjelasan ini dapat disederhanakan melalui gambar kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 
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2.8 Hipotesis 

Hipotesis yang dapat dirumuskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

daya saing ekspor tuna beku Indonesia adalah “Diduga kurs dollar, harga, tingkat 

inflasi dan volume ekspor berpengaruh terhadap nilai ekspor” 


