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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang 

melimpah sehingga segala kebutuhan guna memenuhi keberlangsungan negara dan 

masyarakat sesuai dijelaskan dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “bumi, air, 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di 

pergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” 

Perkembangan ekonomi di era modernisasi saat ini mengharuskan suatu 

negara untuk melakukan jual dan beli dengan negara lain atau yang bisa disebut 

ekspor dan impor. Dengan adanya saling ketergantungan tersebut, sangat 

memungkinkan kedua negara itu memliki hubungan yang erat yang akan 

memberikan dampak positif dalam terjadinya perdagangan internasional. Di 

negara-negara berkembang mengandalkan pemasukan devisa yang berasal dari 

kegiatan ekspor impor ini merupakan hal yang lumrah atau malah menjadi tolak 

ukur utama dalam mendapatkan cadangan devisa. Di zaman modern ini hampir 

semua negara mengandalkan sektor ekspor dalam roda perekonomiannya. 

Indonesia termasuk negara yang paling aktif berperan dalam perdagangan 

internasional entah dalam kegiatan ekspor maupun impor dengan negara lain. 

Dalam hal ini kegiatan ekspor dan impor sangat mempengaruhi terhadap 

perekonomian di Indonesia sendiri. Terdapat pengelompokkan kegiatan ekspor 

yang sudah berjalan, yaitu ekspor migas dan ekspor non migas. Ekspor migas 
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diantaranya adalah Industri Pengolahan dan Pertambangan. Sedangkan ekspor non 

migas meliputi Pertanian, Industri Pengolahan, Pertambangan dan Lainnya. 

Tabel 1.1 

Nilai Ekspor Indonesia (US$) 

 

Tahun Ekspor Persentase 

2013 182.551.798.697 0 

2014 175.979.986.988 -4% 

2015 150.366.291.502 -15% 

2016 145.186.211.246 -3% 

2017 168.828.175.936 16% 

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan 

Dalam hal ini pemerintah Indonesia terus menghimbau kepada wirausahawan 

lama ataupun yang baru merintis supaya mengembangkan produknya agar bisa 

lebih bersaing tidak hanya di dalam negeri namum juga di luar negeri. Kesuksesan 

dalam meningkatkan tingkat ekspor juga menandakan peningkatan daya saing dan 

sekaligus salah satu indikator tumbuhnya ekonomi dalam hal ini kewirausahaan. 

Berdasarkan hal ini, peningkatan ekspor merupakan suatu kerharusan yang di capai 

suatu negara. Indonesia telah banyak berkontribusi dalam banyak perdagangan 

internasional. Hingga saat ini Indonesia telah melakukan 9 perdagangan yang 

sedang berjalan, dan 8 perdagangan yang masih dalam tahap negosiasi. 

Perlakuan pemasaran produk di luar negeri dan di luar negeri tentu sangat 

berbeda mengingat persaingan di luar negeri sangat kompetitif sehingga pelaku 

usaha selalu berlomba-lomba dalam mengkreasi produknya sehingga mendapatkan 

pangsa pasar yang luas di luar negeri. Perbaikan mutu ekspor amat sangat 

dibutuhkan jika produk dapat menghindari adanya penolakan dari negara yang akan 

di ekspor. 



3 
 

 
 

Perdagangan internasional khususnya dalam daya saing ekspor, ada tiga 

komponen yang harus diperhatikan (Amir, 2003:281), yang meliputi sebagai 

berikut: 

1. Waktu penyerahan, harus cocok dengan situasi dan kondisi di negara tujuan. 

Jika terjadi pengiriman pengapalan dan sampainya barang di negara tujuan akan 

berakibat fatal karena mengurangi tingkat selera dan permintaan produk di pasaran. 

2. Mutu produk, kualitas mutu yang ditawarkan harus mencukupi ekspektasi 

konsumen. 

3. Harga, dalam hal ini pengekspor memiliki keunggulan komparatif karena 

memberikan penawaran atas harga produk harus lebih rendah atau sama dengan 

harga yang ditawarkan oleh pesaing produk yang sama, atau atau bisa juga biaya 

yang dikeluarkan untuk produksi harus lebih rendah dari yang dimiliki oleh negara 

tujuan. 

Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia, yang mana 

Provinsi Jawa Timur ikut andil dalam melakukan ekspor dan perdagangan 

internasional. Berdasarkan data dari BPS, nilai neraca perdagangan Jawa Timur 

selama bulan september 2018 mengalami defisit sebesar 334,35 juta US$. Hal ini 

disebabkan karena masih adanya selisih antara ekspor dan impor yang negatif pada 

sektor non-migas maupun migas sehingga mengakibatkan agregat menjadi defisit. 
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Tabel 1.2 

Nilai Ekspor Jawa Timur (dalam US$) 

 

Tahun Ekspor Persentase 

2013 15.562.857.021 0 

2014 18.767.262.207 21% 

2015 17.120.185.401 -9% 

2016 18.953.016.809 11% 

2017 19.613.196.004 3% 

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Jawa Timur 

Jika di lihat dari tabel 1.2, tingkat impor Provinsi Jawa Timur masih lebih 

dominan dibandingkan dengan tingkat ekspor. Hal ini tentu menjadi perhatian 

penulis mengambil judul daya saing ekspor sebab kegiatan ekspor Provinsi Jawa 

Timur masih sedikit lebih kecil dibandingkan kegiatan impor nya.  

Sedangkan tingkat ekspor Indonesia di beberapa tahun belakang sedikit lebih 

baik dibandingkan dengan impornya sesuai di gambar 1.1. Di tahun yang sama 

ekspor Provinsi Jawa Timur tidak terlalu memberikan sumbangsih lebih terhadap 

komoditas ekspor nya. 

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi ekspor yang tinggi dibandingkan 

dengan provinsi lain di Indonesia, 5 diantaranya merupakan komoditas paling 

sering terjadi transaksi antar negara. Kayu, barang dari kayu merupakan salah satu 

ekspor unggulan jawa timur dengan penjualan sebesar 1.111.771.442 ton pada 

tahun 2017 dan produk ini menempati urutan ketiga dengan jumlah ekspor tertinggi. 

Komoditi lemak/ minyak nabati juga merupakan produk dengan jumlah ekspor 

yang tinggi pada tahun 2017 dengan jumlah 1.699.627.241 ton. Tidak dapat 

dipungkiri jika lemak/minyak nabati ini banyak diminati karena kegunaannya untuk 

kesehatan. 
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Produk kertas/karton juga memiliki nilai ekspor tinggi yang selalu meningkat 

jumlah ekspor tiap tahunnya. Pada tahun 2017 saja jumlah ekspor kertas/karton 

sebesar 897187.585 ton nilai ini sangat naik pesat dibandingkan tahun sebelumnya. 

Produk selanjutnya yang memiliki nilai ekspor tinggi adalah perhiasan/permata 

yang menjadi produk utama untuk di ekspor, hal ini menandakan betapa vitalnya 

produk perhiasan/permata di Jawa Timur. Produk yang terakhir adalah Bahan 

Kimia Organik yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nilai produk ini 

mencapai 734.216.410 ton pada tahun 2017 dan menempati urutan kelima dalam 

ekspor unggulan Jawa Timur. 

B. Rumusan Masalah 

Di lihat dari latar belakang, dirumuskan masalah bagaimana daya saing 

komoditas ekspor Provinsi Jawa Timur kurun waktu 2013- 2017. 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan menganalisis daya saing komoditas ekspor Provinsi 

Jawa Timur kurun waktu 2013-2017. 

D. Batasan Masalah 

Dalam penulisan proposal ini penulis akan mengukur daya saing komoditas 

ekspor di Jawa Timur. Terdaapat batasan-batasan yang harus peneliti terapkan demi 

kesesuaian hasil yang diinginkan oleh peneliti terhadap penelitian yang dilakukan 

kali ini. Yang dimana meliputi semua komoditas termasuk migas dan non-migas 

yang berlangsung selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2013-2017. 

 

 



6 
 

 
 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademisi, penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebuah literasi, 

wacana, atau menjadi acuan tambahan bagi penelitian dengan topik serupa agar 

nantinya bias dikembangkan dalam penelitian yang dilakukan. Serta 

memberikan dampak signifikan bagi perkembangan dan pendalaman penilitian 

yang berhubungan dengan topik ini. 

2. Secara Praktisi, penelitian ini di harapkan dapat dampak positif bagi pihak-pihak 

pengambil kebijakan pemerintah untuk dijadikan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan/kebijakan. 

3. Sebagai bahan wawasan dan kajian bagi pembaca serta sebagai acuan terhadap 

penelitian berikutnya. 

 


