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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu  

         Willy (2013) hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah hasil 

analisis RCA ekspor komoditi minyak kelapa Sulawesi Utara memiliki daya 

saing yang kuat karena memiliki nilai RCA yang lebih dari satu tiap tahunnya 

akan tetapi hasil indeks RCA ditemukan bahwa daya saing ekspor komoditi 

minyak kelapa Sulawesi Utara pada lima tahun terakhir terus menurun dari 

tahun 2008-2012. 

         Wilhelmina (2013) hasil yang didapat dari analisis RCA, ekspor hasil 

perikanan laut Kota Bitung memiliki daya saing yang kuat karena memiliki 

nilai RCA yang lebih besar dari satu di tiap tahunnya akan tetapi hasil indeks 

RCA di temukan bahwa daya saing ekspor hasil perikanan laut pada lima 

tahun terakhir terus menurun pada tahun 2009-2011 dan pada tahun 2012 ada 

peningkatan daya saing untuk ekspor hasil perikanan laut di Kota Bitung 

dibandingkan daerah Sulawesi Utara itu sendiri. 

         Ramadhani (2013) hasil yang didapat Daya saing teh Indonesia di pasar 

internasional cukup kuat tercermin dari rata-rata nilai Revealed Comparative 

Advantage (RCA) sebesar 6,790. Posisi daya saing ini tidak dipengaruhi oleh 

produk impor teh yang masuk ke Indonesia, karena berdasarkan Import 

Dependency Ratio (Ratio) berada pada kisaran 0 persen hingga 16 persen yang 

menunjukkan tidak ada ketergantungan terhadap impor teh. Serta produksi 
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dalam negeri yang telah mampu mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri 

dan ekspor yang tercermin dari rata-rata nilai Self Sufficiency Ratio (SSR) 

sebesar 280,015 persen. Berdasarkan hasil analisis regresi kurs riil dan harga 

riil berpengaruh terhadap daya saing teh Indonesia di pasar internasional pada 

α = 5%, sedangkan produksi teh Indonesia tidak mempunyai pengaruh 

terhadap daya saing teh Indonesia pada α = 5%. 

         Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah alat yang 

digunakan, komoditi dan lokasi penelitian. Lokasi yang diteliti berfokus pada 

provinsi di Indonesia dan perbandingannya meliputi provinsi-provinsi lain 

yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan analisis RCA untuk mencari 

daya saing ekspor perikanan tangkap laut provinsi Jawa Timur dan Indeks 

RCA sebagai pengukur kinerja daya saing ekspor serta Export Share untuk 

mengetahui kontribusi serta GIS untuk mengukur daerah yang berpotensi daya 

saing kuat. 

 

B. Landasan Teori 

1. Teori Daya Saing Ekspor 

a. Daya Saing Nasional 

         Menurut Abdullah Piter (2002:11) menyatakan bahwa konsep 

daya saing yang dapat diterapkan pada level nasional tak lain adalah 

“produktivitas” yang didefinisikan sebagai nilai output yang dihasilkan 

oleh seorang tenaga kerja. Bank dunia menyatakan hal yang relatif 

sama dimana “daya siang mengacu pada besaran serta laju 
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pertumbuhan nilai tambah per unit input yang dicapai oleh 

perusahaan”. Akan tetapi, baik Bank Dunia, Porter, serta literature-

literatur terkini mengenai daya saing nasional memandang bahwa daya 

saing tidak secara sempit mencakup hanya sebatas tingkat efisiensi 

suatu perusahaan. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas, tidak 

berkutat hanya pada level mikro perusahaan, tetapi juga mencakup  

aspek diluar perusahaan seperti iklim berusaha (business environment) 

yang jelas-jelas diluar kendali suatu perusahaan. Aspek-aspek tersebut 

dapat bersifat firm-specific, region-specific, dan bahkan country-

specific. 

         World Economic Forum (WEF), suatu lembaga yang secara rutin 

menerbitkan “Global Competitiveness Report”, mendefinisikan daya 

saing nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional yang 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. 

Komponennya meliputi kebijakan-kebijakan yang tepat, institusi yang 

sesuai, karakteristik ekonomi lain yang mendukung terwujudnya 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan tersebut. 

         Lembaga lain yang dikenal luas dalam literature daya saing 

nasional adalah Institute of Management Development (IMD), dengan 

publikasinya “World Competitiveness Yearbook”. Secara lengkap dan 

ralatif lebih formal IMD mendefinisikan daya saing nasional sebagai 

“kemampuan suatu Negara dalam menciptakan nilai tambah dalam 

rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola asset dan 
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proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity serta dengan 

mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut ke dalam suatu mode 

ekonomi dan sosial”. Dengan kata lain daya saing nasional adalah 

suatu konsep yang mengukur dan membandingkan seberapa baik suatu 

Negara dalam menyediakan suatu iklim tertentu yang kondusif untuk 

mempertahankan daya saing domestik maupun global kepada 

perusahaan-perusahaan yang berada di wilayahnya. 

         Mengacu kepada definisi diatas, mustahil rasanya menemukan 

keseragaman definisi yang sempurna. Walaupun demikian, variasi 

devinisi daya saing tersebut tidak menafikan kemungkinan konsensus 

di anatara para ahli. Seridaknya, walau dengan definisi yang tidak 

begitu seragam, hampir semua ahli mempunyai kesamaan pendapat 

tentang apa saja yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan 

daya saing. Dengan demikian, definisi yang pasti dan di sepakati 

semua pihak tidak lagi menjadi syarat mutlak dalam rangka 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan daya saing 

suatu Negara. 

         Hal ini dikarenakan jumlah produsen tidak hanya satu negara, 

akan tetapi ada beberapa negara yang sama-sama menghasilkan 

komoditi tersebut dengan kondisi keunggulan alamiah yang sama. 

Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing suatu 

komoditi adalah faktor keunggulan komparatif (comparative 

advantage) dan faktor keunggulan kompetitif (competitive advantage). 
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Keunggulan komparatif adalah suatu kemampuan untuk mendapatkan 

suatu barang yang dapat dihasilkan dengan tingkat biaya yang relatif 

lebih rendah dibandingkan dengan barang-barang lain. Teori 

keunggulan komparatif dikemukakan oleh J.S. Mill dan David Ricardo 

dan muncul sebagai usaha perbaikan terhadap teori keunggulan 

absolut.  

b. Daya Saing Daerah  

         Literatur yang secara eksplisit dan spesifik melakukan studi 

tentang daya saing daerah, yaitu daya saing suatu wilayah didalam 

suatu Negara (regions atau sub-nations), lebih sulit ditemukan 

dibandingkan dengan publikasi daya saing Negara. Dua diantaranya 

dilakukan oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-

DTI) yang menerbitkan “Regional Competitiveness Indicators”, serta 

Centre for Urban and Regional Studies (CURDS), Inggris, dengan 

publikasinya “The Competitiveness Project : 1998 Regional Bench-

marking Report”.  

         Daya saing daerah menurut definisi yang dibuat UK-DTI adalah 

kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan 

kesempatan kerja yang tinggi  dengan tetap terbuka terhadap 

persaingan domestik maupun internasional. Sementara itu, CURDS 

mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis 

atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan 
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yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata  untuk 

penduduknya.  

c. Ekspor  

         Ekspor dapat diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang-

barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke luar 

negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dan mengharapkan 

pembayaran dalam valuta asing. (Amir, 1999:02) dan yang dimaksud 

dengan kegiatan ekspor ialah perdagangan dengan cara mengeluarkan 

barang dari dalam keluar wilayah pabean suatu Negara dengan 

memenuhi ketentuan yang berlaku. (Amirullah, 2002:01)  

         Pengertian ekspor menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum 

di Bidang Ekspor, menyatakan bahwa ekspor adalah kegiatan 

mengeluarkan barang dan jasa dari daerah kepabeanan suatu negara. 

Adapun daerah kepabeanan sendiri didefinisikan sebagai wilayah 

Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang 

udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi 

eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-

Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.  

         Pasal 1. UU No. 32 tahun 1964 Tentang Peraturan Lalu-lintas 

Devisa juga menjelaskan istilah ekspor adalah pengiriman barang 

keluar Indonesia. Adapun ketentuan-ketentuan ekspor sebagai berikut 

(Amirullah, 2002:01): 
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1) Ekspor memiliki surat ijin usaha perdagangan (SIUP) 

2) Ekspor wajib mengetahui barang yang dilarang di ekspor oleh 

pemerintah atau harus seijin pemerintah. 

3) Eksportir harus mengetahui ekspor barang ke suatu Negara yang 

dilarang oelh pemerintah. 

4) Eksportir perlu mngetahui formulir pemberitahuan ekspor barang 

(PEB), yaitu diisi dan ditanda tangani oleh eksportir, baik untuk 

ekspor dengan L/C maupun non L/C. 

5) Eksportir harus mengetahui cara pengisian penelitian, pendaftaran 

dan penyampaian pemberitahuan ekspor barang diatur dengan 

aturan Departemen Keuangan (Bank Indonesia). 

         Adapun kegiatan yang dilakukan para pengusaha dalam hal ini 

bergerak dibidang ekspor tentunya memiliki tujuan dan manfaat 

keuntungan bagi perusahaan tersebut antara lain (Amir, 1999:03): 

a) Meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk 

memperoleh harga jual yang lebih baik (optimalisasi laba). 

b) Membuka pasar baru diluar negeri sebagai perluasan pasar 

domestik (membuka pasar ekspor) 

c) Manfaatkan kelebihan kapasitas terpasang (idle capacity) 

d) Membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga 

terlatih dalam persaingan yang ketat dan terhindar dari sebutan 

“jago kandang”. 
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d. Teori Perdagangan Internasional 

         Menurut Salvatore (1997:23) pandangan Merkantilisme (abad ke 

17 dan 18) mengenai perdagangan Internasional ialah mereka 

berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah Negara untuk 

menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin 

ekspor dan sedikit mungkin impor. Selanjutnya, dengan mendorong 

ekspor dan mengurangi impor, pemerintah akan dapat mendorong 

output dan kesempatan kerja nasional. 

         Setiap kesempatan, kaum merkantilis selalu melakukan 

pengendalian pemerintah yang ketat terhadap semua aktivitas ekonomi 

dan mengajarkan nasionalisme ekonomi karena mereka percaya bahwa 

sebuah Negara hanya dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan 

dengan mengorbankan Negara lain (artinya, perdagangan adalah a 

zero-sum game). 

         Menurut Salvatore (1997:25), Adam Smith bependapat bahwa 

perdagangan antara dua Negara didasarkan pada keunggulan absolut 

(absolute adventage). Jika sebuah Negara lebih efisien dari pada (atau 

memiliki keunggulan absolut terhadap) Negara lain dalam 

memproduksi sebuah komoditi, namun kurang efisien dibanding (atau 

memiliki kerugian absolut terhadap) Negara lain dalam memproduksi 

komoditi lainnya, maka kedua Negara tersebut dapat memperoleh 

keuntungan dengan cara masing-masing melakukan spesialisasi dalam 

memproduksi komoditi yang memiliki keunggulan absolut, dan 
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menukarkannya dengan komoditi lain yang memiliki kerugian absolut. 

Melalui proses ini, sumber daya di kedua Negara dapat digunakan 

dalam cara yang paling efisien. Output kedua komoditi yang di 

produksi pun akan meningkat. Peningkatan dalam output ini akan 

mengukur keuntungan dari spesialisasi produksi untuk kedua Negara 

yang melakukan perdagangan. 

         Menurut Salvatore (1997:40) David Ricardo berpendapat bahwa 

dengan memperkenalkannya hukum keunggulan komparatif pada 

perdagangan bebas bahwasannya meskipun salah satu Negara kurang 

efisien dibanding Negara lainnya dalam memproduksi kedua komoditi, 

masih terdapat dasar dilakukannya perdagangan yang menguntungkan 

kedua belah pihak (sepanjang proporsi kerugian absolut satu Negara 

pada kedua komoditi tersebut tidak sama). Negara yang kurang efisien 

harus berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditi yang 

kerugian absolutnya lebih sedikit (yaitu komoditi yang memiliki 

keunggulan komparatif).  

 

2. Teori Ruang Lingkup Perikanan Tangkap (buku statistik perikanan 

tangkap 2011). 

a. Ruang Lingkup Perikanan Tangkap 

         Produksi ialah data produksi yang mencakup semua hasil 

penangkapan ikan, hewan air lainnya, tanaman air yang ditangkap dari 

sumber perikanan alami baik yang diusahakan oleh perusahaan 
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perikanan maupun rumah tangga perikanan. Yang dicacah sebagai 

produksi tidak hanya jumlah penangkapan yang dijual, tetapi termasuk 

juga hasil penangkapan yang dimakan nelayan atau rumah tangga 

perikanan ataupun yang diberikan kepada nelayan sebagai upah kerja. 

         Tidak termasuk produksi ialah data produksi ikan hasil 

penangkapan yang ditangkap dalam rangka olah raga dan rekreasi atau 

kegemaran, dan tidak termasuk hasil penangkapan yang dibuang ke 

laut segera setelah ikan atau hewan air maupun tanaman air tertangkap. 

1) Definisi Perikanan 

         Menurut statistik, perikanan adalah kegiatan ekonomi dalam 

bidang penangkapan atau budidaya ikan, hewan air lainya , 

maupun tanaman air. Penangkapan adalah kegiatan menangkap 

atau mengumpulkan ikan, hewan air lainnya, maupun tanaman air 

yang hidup di laut atau perairan umum secara bebas dan bukan 

milik perseorangan. 

         Perusahaan Perikanan Tangkap adalah unit ekonomi 

berbadan hukum yang melakukan kegiatan penangkapan ikan, 

hewan air lainnya, maupun tanaman air dengan tujuan sebagian 

atau seluruh hasilnya untuk dijual. Rumah Tangga Perikanan 

Tangkap adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan 

penangkapan ikan, hewan air lainnya, maupun tanaman air dengan 

tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. 
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         Kegiatan operasi penangkapan rumah tangga perikanan ini 

dapat dilakukan oleh rumah tangga tersebut saja, oleh anggota 

rumah tangga tersebut bersama-sama tenaga buruh, atau oleh 

tenaga buruh saja. Jadi rumah tangga perikanan adalah unit 

ekonomi juga. Oleh karena itu dalam penulisannya kedua bentuk 

unit ekonomi tersebut sering disatukan menjadi Rumah Tangga 

atau Perusahaan Perikanan. 

         Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan 

dalam operasi penangkapan ikan, hewan air lainnya maupun 

tanaman air. Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti 

membuat jarring, mengangkut alat-alat perlengkapan ke dalam 

perahu atau kapal, tidak dimasukkan sebagai nelayan. Tetapi ahli 

mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap ikan 

dimasukkan sebagai nelayan, walaupun mereka tidak secara 

langsung melakukan penangkapan. 

2) Klasifikasi 

         Berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan 

pekerjaan operasi penangkapan, nelayan diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

         Nelayan penuh yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya 

digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan, 

hewan air lainnya maupun tanaman air. 
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         Nelayan sambilan utama yaitu nelayan yang sebagian besar 

waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi 

penangkapan ikan, hewan air lainnya, maupun tanaman air. Di 

samping melakukan pekerjaan penangkapan, nelayan kategori ini 

dapat pula mempunyai pekerjaan lain. 

         Nelayan sambilan tambahan yaitu nelayan yang sebagian 

kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan 

penangkapan ikan dan waktu-waktu lainnya digunakan sebagai 

kesibukana profesi utamanya masing-masing dalam kehidupan 

sehari-harinya. 

b. Daerah Perairan Pantai 

         Perikanan tangkap yang disajikan menurut pulau-pulau besar 

ataupun provinsi tidak selalu memberikan arti yang baik bagi 

kepentingan administrasi perikanan dan studi biologi sumber-sumber 

perikanan. Hal ini disebabkan karena satu pulau yang besar sering 

memiliki dua pantai yang berbeda dimana keadaan sumber-sumber 

perikanannya, struktur perikanannya, tingkat perkembangan 

perikanannya, dan lain-lain sangat berbeda satu sama lainnya. 

         Mengingat sebagian besar perikanan laut terdiri dari perikanan 

rakyat, maka penyajian perikanan tangkap di laut menurut daerah 

perairan pantai ini terutama dimaksudkan untuk mempelajari status 

perikanan rakyat. Selanjutnya mengingat operasi penangkapan 

perikanan rakyat umumnya tidak jauh dari daerah pantai yang 
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bersangkutan, maka perikanan tangkap di laut menurut daerah perairan 

pantai, khususnya perahu atau kapal, unit penangkapan dan produksi 

menurut jenis alat dan jenis ikan mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam taksiran ketersediaan sumber perikanan pantai. Dalam 

hubungan ini, perlu kiranya diketahui bahwa untuk keperluan taksiran 

ketersediaan sumber-sumber perikanan yang dieksploitasi oleh 

perikanan industri perlu dibuat klasifikasi daerah penangkapan 

tersendiri. 

 

C. Kerangka Fikir 

         Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian di perjelas agar dalam 

menyelesaikan penelitian ini lebih terarah dan mudah dipahami secara umum 

yang   terletak pada gambar 2.1 (Hal 21) dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
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         Kerangka pikir ini dapat mempermudah alur pemikiran mengenai 

analisis daya saing ekspor hasil perikanan tangkap laut provinsi di Indonesia. 

Berdasarkan kerangka fikir yang telah disusun serta teori yang dijabarkan, 

maka alur kerangka pemikiran diuraikan sebagai berikut: 

         Uraian pertama pada penelitian ini ialah mengenai Perdagangan 

Internasional dimana Perdagangan Internasional Terbagi 2 yaitu Ekspor dan 

Impor. Penelitian kali ini membahas tentang ekspor perikanan tangkap laut 

dengan menggunakan alat analisis RCA, Indeks RCA sebagai tolak ukur daya 

saing ekspor dan hasil kinerja ekspor perikanan tangkap laut, Export Share 

untuk mengukur kontribusi masing-masing daerah Provinsi dan Analisis GIS 

untuk mengetahui daerah Provinsi yang berpotesi dari segi wilayah. 

 

D. Hipotesis 

         Berdasarkan penelitian terdahulu, tinjauan teori dan kerangka pemikiran 

yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis 

sebagai kesimpulan sementara atas masalah yang diajukan. Hipotesis tersebut 

antara lain: 

         Diduga sub-sektor perikanan laut Provinsi di Indoneisa banyak memiliki 

tingkat daya saing ekspor yang kuat di pasar global. 

 


