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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di negara Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan 

2015.Penentuan judul penelitian dilakukan atas pertimbangan dari potensi komoditi udang 

negara Indonesia yang tinggi. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kuantitatif.Dalam penelitian deskripstif diperlukannya untuk memperoleh deskripsi yang 

lengkap dan akurat dari suatu situasi.Sedangkan data pada penelitian ini data yang dalam 

suatu skala numerik angka (Kuncoro, 2009:146). 

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Ekspor

Variabel ekspor merupakan besarnya output produksi domestik yang di

tawarkan oleh negara produsen barang tersebut kepada negara yang menginginkan barang 

tersebut. Variabel ekspor dalam satuan US$.Pada penelitian ini data yang digunakan adalah 

nilai ekspor komoditi Udang negara Jepang, Hongkong, Cina, Singapura, dan Malaysia 

tahun 2000-2015.  
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2. Impor 

Variabel impor merupakan komoditi yang diperdagangkan oleh negara produsen 

komoditi tersebut kepada negara konsumen dengan mematuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Variabel impor dihitung dalam satan US$. Data yang 

digunakan peneliti adalah nilai impor komoditi udang negara Jepang, Hongkong, Cina, 

Singapur, dan Malaysia tahun 2000-2015. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat 

pengguna data (Kuncoro, 2009:148).Data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari 

sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah nilai ekspor udang menurut negara 

tujuan utama US$, nilai ekspor dan impor udang negara Indonesia, Jepang, Hongkong, 

Cina, Singapura, dan Malaysia tahun 2000-2015, dan GDP perkapita negara Indonesia, 

Jepang, Hongkong, Cina, Singapura, dan Malaysia tahun 2000-2015 US$. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data (data-collection, data gathering) merupakan bagian integral 

dari rancangan penelitian.Ini berhubungan dengan pemilihan strategi untuk dan melakukan 

kontak dengan subjek (Silalahi, 2012:279).Teknik pengumpulan yang penulis gunakan 

adalah: Dokumentasi oleh lembaga pengumpulan data yang terkait. 

F. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan 
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mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. 

Analisis data mempunyai dua tujuan, yakni meringkas dan menggambarkan data (to 

smmarize abd describe the data) dan membuat inferensi dari data untuk populasi dari mana 

sampel ditarik (to makes inferences from the data to the population from which the sample 

was drawn) (Silalahi, 2012:331). 

Tehnik analisa data yang digunakan oleh penulis untuk mencapai tujuan-tujuan 

dari penelitian ini yaitu menggunakan Perdagangan Internasional, Perdagangan 

Internasional, Indeks Konsentrasi Pasar (IKP), Indeks Spesialisasi Pasar (ISP) dan 

Revealed Comperative Advantage (RCA). 

1. Kontribusi Ekspor 

Kontribusi Ekspor digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang keempat. 

Tujuan peneliti yang keempat yaitu untuk mengetahui besarnya kontribusi komoditi udang 

Indonesia dalam perdagangan internasional (ekspor) maka digunakan rumus: 

Pi = (Xi.Xt) x 100% …………………………. (Ragimun, 2013) 

Diamana: 

Xi = nilai ekspor pada komoditi i 

Xt = nilai total ekspor 

2. Indeks Konsentrasi Pasar (IKP) 

Indeks konsentrasi pasar (IKP) digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang 

ke pertama, yaitu menghitung kerentanan komoditi udang. Secara umum perumusannya 

adalah sebagai berikut : 
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𝐾𝐾
𝐾= √∑𝐾𝐾(𝐾𝐾𝐾/𝐾𝐾)2………………………. (Basri, 2010) 

 Dimana: 

𝐾𝐾
𝐾 = koofisien konsentrasi pasar atau indeks konsentrasi pasar (IKP) 

𝐾𝐾𝐾 = nilai ekspor komoditas i suatu negara kenegaraan j 

𝐾𝐾 = nilai ekspor komoditas i suatu  negara 

Kriteria konsentrasi pasar, selain seperti yang dihasilkan dan dekomposikan 

metode CMSA, dapat pula dihitung secara  tersendiri. Namun, tujuan dan kriteria 

konsentrasi pasar yang hendak dihitung disini lebih baik dititik beratkan kepada tujuan 

untuk mengetahui derajad kestabilan penerimaan ekspor suatu komoditas dan 

kecenderungannya dari waktu ke waktu. 

Landasan dalam menentukan tingkat konsentrasi (kerentanan) pasar suatu 

komoditas ekspor adalah besarnya dampak yang dihasilkan oleh adanya gangguan 

(disturbance) terhadap kestabilan penerimaan ekspor.jika terjadi gangguan yang relatif  

sangat tergantung atau terkonsentrasi pada suatu atau beberapa negara tujuan, akan 

semakin besar kerentanan ekspor komoditas yang bersangkutan terhadap gangguan-

gangguan yang terjadi. 

Selanjutnya intensitas pemusatan negara tujuan ekspor juga dapat dihitung dengan 

berbagai motode, Hirschman merupakan pelopornya.Metode yang diperkenalkan olehnya 

sekarang dikenal sebagai Gini-Hirschman Coefficient of Concentration.Metode-metode 

lain tak jauh beranjak dari Perumsan Hirschman.Angka tertinggi dari koofisien ini adalah 

1, yakni apabila ekspor komoditas i hanya tertuju pada suatu negara saja (Basri, 2010:147). 
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Angka terendah tidak dapat ditentukan dengan pasti, bergantung kepada 

banyaknya negara tujuan ekspor. Angka terendah akan terjadi jika pangsa  setiap negara 

tujuan persis sama, yang besarnya 1/√𝐾 (N = jumlah negara tujuan) andaikan terdapat 25 

negara tujuan, maka angka terendah adalah 0,2. Untuk alasan kenyamanan dalam 

menganalisis, biasanya angka koofisien  yang diperoleh dikalikan dengan 100 (Basri, 

2010:147). 

3. Indeks Spesialisasi Pasar (ISP) 

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) digunakan untuk mencapai tujuan penulis 

yang ketigakedua yaitu mengetahui potensi pasar negara indonesia sebagai pengekspor 

atau pengimpor dalam komoditi udang. Secara matematis ISP dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

ISP = 
(𝐾𝐾𝐾 − 𝐾𝐾𝐾)

(𝐾𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐾)
…………………….(Ragium, 2013) 

Dimana: 

X = nilai ekspor 

M = nilai impor 

i = barang jenis i 

a = barang negara 

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. 

Nilai indeks ini bernilai antara -1 sampai dengan 1, maka komoditi bersangkutan 
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dikatakan mempunyai daya saing dengan komoditi dari negara lain atau negara yang 

bersangkutan berpotensi sebagai pengekspor komoditi tersebut. sebaliknya, suatu negara 

memiliki daya saing yang rendah atau dikatakan sebagai pengimpor suatu komoditi jika 

nilai  indeks berkisar dibawah 0 hingga -1. 

Indeks ISP dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pertumbuhan suatu 

komoditi dalam perdagangan yang terbagi kedalam lima tahap sebagai berikut: 

a) Tahap pengenalan pada tahap ini, produk yang diekspor suatu negara 

merupakan produk baru dan komoditi pendatang belakangan di impor oleh suatu 

negara. Dalam tahap ini, nilai indeks ISP dari komoditi latarcomer ini adalah -1,00 

sampai -0,50. 

b) Tahap subtitusi impor pada tahap ini, daya saing suatu negara sangat rendah, 

dikarenakan tingkat produksinya tidak cukup tinggi untuk mencapai skala 

ekonominya. Dengan kata lain untuk komoditi tersebut pada tahap ini negara 

tersebut lebih banyak mengimpor dari mengekspor. Nilai ISP pada saat tahap ini 

naik rata-rata -0,51 sampai 0,00. 

c) Tahap pertumbuhan, nilai indeks naik antara -0,01 - 0,80. Komoditi disuatu 

negara pada tahap ini melakukan produksi dalam skala besar dan mulai 

meningkatkan ekspornya. Di pasar domestik penawaran untuk komoditi tersebut 

lebih besar dari pada permintaan. 

d) Tahap kematangan, nilai indeksnya berada pada kisaran 0,81 - 1,00.  Pada 

tahap ini melakukan pada tahap ini produk yang bersangkutan sudah pada tahap 

standarisasi menyangkut teknologi yang dikandungnya. Pada tahap ini negara 

merupakan next exporter.  
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e) Tahap kembali mengimpor, nilai indeks ISP kembali menurun antara 1,00 

- 0,00. Pada tahap ini komoditi disuatu negara kalah bersaing dipasar domestiknya 

dengan komoditi dari negara lain, dan produksi dalam negeri lebih sedikit dari 

permintaan dalam negeri. 

 

 

Bila dibuatkan gambar maka lima tahapan tersebut akan terlihat seperti pada 

Gambar 3.1, sebagai berikut: 

 

Sumber: Ragimun, 2013 

Gambar 3.1 

Kurva ISP suatu teori siklus produk (Product Life Cycle) 

Keterangan gambar: 

Tahap pengenalan, tahap subtitusi impor, tahap pertumbuhan, tahap, kematanga, 

tahap kembali mengimpor. 

4. Revealed Comparative Advantage (RCA) 

Sedangkan untuk mencapai tujuan penelitian yang ketiga. Digunakan rumus RCA 
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(revealed comparative advantage) untuk menghitung keunggulan komparatif dalam 

menetukan daya saing komoditi. Nilai RCA dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

RCA = 
(𝐾𝐾𝐾)/(𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐾𝐾𝐾)

(𝐾𝐾𝐾)/(𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾)
………………………………(Basri, 2010) 

Xia = ekspor atau nilai ekspor komoditi asal Negara tertentu 

Xiw = ekspor atau nilai ekspor komoditi dunia 

Tingkat daya saing komoditas ekspor suatu negara atau komoditi dapat diukur 

dengan berbagai macam indikator. Salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan 

Revealed Comparative Advantage (RCA). Metode pengukuran Revealed Comparative 

Advantage (RCA) pertama kali diperkenalkan oleh Bela Balassa. Pada mulanya ia 

mengajukan postulasi tentang perdagangan internasional yang didasarkan kepada nisbah 

atau resiko ekspor impor. Metode inilah yang merupakan cikal bakal perumusan RCA yang 

kita kenal sekarang. 

Hanya saja, metode yang didasarkan kepada nisbah ekspor impor dianggap 

memiliki dua kelemahan mendasar. Pertama, campur tangan pemerintah dan berbagai 

macam distorsi pasar cenderung akan membuat nisbah ekspor impor menjadi bias untuk 

mengukur tingkat keunggulan komperatif suatu komoditas. Kedua, sebagai mana 

dikemukakan oleh Donges dan Riendel, pengukuran keunggulan komparatif dengan nisbah 

ekspor impor memang bisa menggambarkan pola perdagangan yang ada, namun ia tak 

mampu mencerminkan apakah pola tersebut merupakan yang optimal (Basri, 2010:41). 

Indeks RCA menunjukan perbandingan antara pangsa ekspor komoditas atau 
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sekolompok komoditas suatu negara terhadap pangsa ekspor komoditas tersebut dari 

seluruh dunia. Dengan kita lain indeks RCA menunjukan keungglan komparatif atau daya 

saing ekspor dari suatu negara dalam suatu komoditas terhadap dunia (Ragmun, 2010:10). 

Dengan ketentuan bila nilai RCA < 1 atau sampai mendekati 0, maka daya saing komoditi 

lemah.Bila nilai RCA > 1 maka daya saingnya kuat, semakin tinggi RCA maka semakin 

tinggi daya saingnya. 

 


