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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini memuat penelitian-penelitisn terdahulu berdasarkan 

penelitian yang disusun sebagai acuan penulis dalam mengerjakan proposal ini. 

Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah : 

Hidayat, (2013) Penelitian tentang Analisis Daya Saing Produk Ekspor 

Provinsi Sumatra Utara menggunakan metode analisis  untuk mengetahui daya 

saing komoditas ekspor di Provinsi Sumatra Utara, peneliti juga menggunakan 

metode RCA (Revealed Comparative Advantage), RCTA (Revealed Comparative 

Trade Advantage) dan ISP (Indeks Spesialisasi Perdagangan). Jenis penelitian 

adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan data yang didapatkan dan dikumpulkan 

berdasarkan data time seriesdari tahun 2000-2010. Hasil menunjukkan bahwa 

semua sektor unggulan yang ada di Provinsi Sumatra Utara memiliki daya saing 

kecuali produk udang, kerang dan sejenisnya dan produk kayu lapis dan produk 

kayu olahan nilainya kurang dari 1 yang menunjukkan minatnya di luar negeri 

masih minim. Sedangkan dengan metode RCTA, produk unggulan yang bisa 

berdaing adalah tembakau, produk minyak dan produk alumunium. Dan dengan 

metode ISP hasilnya menunjukkan semua komoditi ekspor Provinsi Sumatra Utara 

menunjukkan nilai positif untuk diekspor. 
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Sri Suharsih, (2012) Penelitian tentang Daya Saing Produk Ekspor di Era 

Perdagangan Bebas. Alat analisis yang digunakan adalah Location Quotient (LQ) 

yang memiliki enam sub sektor basis pada sektor industri. Sedangkan analisis 

Revealed Comparatif Advantage digunakan untuk mengukur ekspor yang memiliki 

prospek cerah di masa yang akan datang dan berdaya saing tinggi diantaranya kulit 

dan barang dari kulit, kayu serta tekstil.  

Ariyanto, (2013) Penelitian menelti tentang Analisis Daya Saing Sektor 

Unggulan dalam Struktur Perekonomian Provinsi Jawa Tengah 2010. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sektor mana saja yang mempunyai daya saing ekspor 

yang tinggi. Metode analisis yang digunakan adalah metode Location Quotient, 

Harga Satuan Ekspor, dan Revealed Comparative Advantage (RCA).  

Zulgani, (2013) Penelitian meneiliti tentang Analisi Daya Saing Produk 

Agroindustri Subsektor Perkebunan dalam Perekonomian Provinsi Jambi. 

Penelitian ini dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk menganalisis daya 

saing karet olahan dan CPO menggunakan pendekatan Revealed Comparative 

Advantage (RCA). Perkembangan ekspor karet dan CPO di Jambi secara rata-rata 

menghasilkan peningkatan yang tinggi yang dipengaruhii tren permintaan akan 

komoditas tersebut di pasar internasional.  

Sarwono, (2014) Penelitian meneliti tentang Analisis Daya Saing Kedelai 

Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan  adalah kuantitatif, dimana data yang 

digunakan menggunakan metode statistika dan ekonometrika yaitu data runtut 
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waktu (Time series). Hasil penelitian ini menunjukkan ekspor berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap daya saing kedelai Indonesia.  

B. Landasan Teori 

1. Teori Daya Saing 

Ukuran keberhasilan suatu daerah memproduksi barang atau menghasilkan 

jasa adalah bila produk dan jasa yang dihasilkan memiliki kelebihan yang tidak 

dimiliki oleh perusahaan/produsen lain sehingga harga yang dibuatnya akan 

semakin tinggi. Maka dari itu dewasa ini menghsilkan barang dan jasa harus 

memenuhi standar tinggi dan harus memenuhi syarat pengujian yang cukup tinggi 

agar bisa dilakukan ekspor ke negara lain. 

Persaingan barang-barang ekspor dalam pasar global yang sulit 

mengharuskan eksportir berlomba-lomba agar barang/jasa bisa bertahan di dalam 

pasar tersebut. Daya saing suatu komoditi bisa di ukur dengan perbandingan jika 

pangsa pasar itu berada dalam kondisi tetap atau tidak fluktuatif 

Daya saing ekspor ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai 

berikut : 

A. Faktor Langsung 

1. Mutu Komoditi 

 Mutu komoditi ditentukan sebagai berikut : 

a. Desain atau bentuk dari komoditi yang bersangkutan atau 

spesifikasi teknik ari komoditi tertentu 

b. Kegunaan komoditi tersebut bagi konsumen 
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c. Daya tahan dalam pemkaian 

2. Biaya produksi dan penentuan harga jual 

 Harga jual pada umumnya ditentukan dari salah satu pilihan berikut: 

a. Biaya produksi ditambah margin keuntungan 

b. Disetarakan dengan tingkat harga pasar yang sedang berlaku 

c. Harga dumping 

3. Ketepatan waktu penyerahan 

4. Identitas promosi 

5. Penentuan saluran pemasaran 

6. Layanan purna jual 

B. Faktor tidak langsung 

1. Kondisi sarana pendukung ekspor seperti : 

a. Fasilitas perbankan 

b. Fasilitas birokrasi 

c. Fasilitas surveyor 

d. Fasilitas bea cukai 

e. Fasilitas transportasi 

2. Subsidi pemerintah untuk ekspor 

3. Kendala tarif dan non tarif 

4. Tingkat efisiensi dan disiplis nasional 

5. Kondisi ekonomi global 
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2. Teori Perdagangan Internasional 

Perdagangan Internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan 

oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dengan kesepakatan 

bersama. Perdagangan internasional meerupakan salah satu factor penentu untuk 

meningkatkan GDP (Ekananda, 2014:3). 

Keuntungan yang di dapat dari kegiatan perdagangan internasional bagi 

negara pengekspor maupun negara pengimpor adalah terpenuhi nya kebutuhan dari 

kedua negara yg melakukan kegiatan perdagangan. Teori dan kebijakan 

perdagangan internasional adalah aspek mikroekonomi ilmu ekonomi internasional 

karena berhubungan dengan masing-masing negara sebagai individu yang 

diberlakukan sebagai unit tunggal, dan berhubungan dengan harga relatif suatu 

komoditi. Beberapa teori yang menerangkan adanya perdagangan Internasional 

sebagai berikut : 

a. Keunggulan Absolut 

Teori ini lebih menjelaskan pada besaran variable riil bukan moneter 

sehingga dikenal dengan nama teori murni perdagangan internasional. Murni 

diartikan bahwa teori ini memuasatkan pada variable rill seperti misalnya 

nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang digunakan 

untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang diupayakan, 

akan semakin tinggi nilai suatu barang. 

Adam Smith mengemukakan bahwa perdagangan antara dua negara 

didasarkan pada teori keunggulan mutlak (absolute advantage), bahwa setiap 
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negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena 

melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang yang memiliki 

keunggulan mutlak serta mengimpor barang yang tidak memiliki keunggulan 

mutlak. 

Melalui proses inilah sumber daya kedua negara dapat dimaksimalkan 

dengan lebih efisien. Sehingga output kedua komoditi yang diproduksi akan 

meningkat. Peningkatan output ini akan mengukur keuntungan dari 

spesialisasi produksi untuk negara yang melakukan perdagangan. 

b. Keunggulan Komparatif 

David Ricardo dalam hukum keunggulan komparatif (Dominick 

Salvatore, 1997:25) meskipun negara kurang efisien dibanding (memiliki 

kerugian absolu terhadap negara lain) dalam memeproduksi kedua komoditi, 

namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang 

menguntungkan kedua negara. 

Suatu negara dapat mengefektifkan keunggulan komparatif suatu 

produk jika ia dapat mengkspor produk tersebut secara lebih efisien dan 

dengan patokan harga yang lebih rendah daripada jika mengekspor produk-

produk lainnya disbanding dengan keluaran dari negara-negara lain. 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keunggulan komparatif, 

pertama adalah iklim yang berbeda. Hal ini menyebabkan negara memiliki 

fungsi produksi yang berbeda akibat dari masukan yang sama akan 

menghasilkan keluaran yang berbeda pada iklim yang berbeda. Keunggulan 
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komparatif yang dimiliki suatu negara diperoleh dari hasil produksi komoditi 

yang paling sesuai dengan iklimnya. Kedua adalah faktor teknologi yang 

berbeda. Kenyataan bahwa teknologi terus berubah beraikbat pada teknik 

produksi yang diterapkan di tiap negara. Negara-negara yang bisa menyerap 

teknologi lebih cepat serta mampu menerapkannya dengan baik akan 

memperoleh keunggulan komparatif lebih besar dibanding negara lainnya 

yang tidak mampu mengadaptasi perubahan teknologi. 

c. Teori Hecksher-Ohlin 

Teori Hecksher-Ohlin menyatakan bahwa perbedaan dalam opportunity 

cost suatu negara dengan negara lain karena adanya perbedaan dalam jumlah 

faktor produksi yang dimilikinya. Suatu negara memiliki tenaga kerja lebih 

banyak dari negara lain, sedangkan negara lain memiliki modal yang lebih 

banyak dari negara tersebut, hal seperti inilah yang menyebabkan terjadinya 

pertukaran. 

3. Teori Ekspor 

Ahsjar (2002) Ekspor adalah perdagangan dengan cara memperjualbelikan 

barang ke luar wilayah pabean negara asing dengan aturan dan ketentuan yang 

sudah di tentukan. Pada dasarnya kegiatan perdagangan/ekspor-impor adalah 

kegiatan menghasilkan barang ataupun berupa jasa yang menguntungkan dari luar 

daerah disebut kegiatan basis. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah 

fungsi permintaan yang bersifat exogenous(tidak bergantung pada kekuatan internal 

(Tarigan, 2005) 
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Perkembangan ekspor dari suatu negara tidak hanya ditentukan oleh faktor-

faktor keunggulan komparatif tetapi juga oleh faktor-faktor keunggulan kompetitif. 

Inti daripada paradigma keunggulan kompetitif adalah keunggulan suatu negara di 

dalam persaingan global selain ditentukan oleh keunggulan komparatif (teori-teori 

klasik dan H-O) yang dimilikinya dan juga karena adanya proteksi atau bantuan 

fasilitas dari pemerintah, juga sangat ditentukan oleh keunggulan kompetitifnya. 

Keunggulan kompetitif tidak hanya dimiliki oleh suatu negara, tetapi juga dimiliki 

oleh perusahaan-perusahaan di negara tersebut secara individu atau kelompok. 

 

4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran 
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ISP > 0
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Berdasarkan gambar 2.1 analisis yang digunakan dalam menentukan daya 

saing ekspor yaitu RCA (Revealed Comparative Advantahe) yang berfungsi untuk 

menunjukkan bahwa cara kerja ekspor Provinsi Jawa Timur dilihat dari tingkat daya 

saingnya terhadap barang yang sama dengan Indonesia, berfokus pada ekspor 

dengan asumsi bahwa factor yang memepengaruhi ekspor tidak berubah. 

Metode ISP digunakan untuk melihat apakah jenis produk suatu 

negara/provinsi cenderung mrnjadu negara/provinsi eksportir atau menjadi 

negara/provinsi importir, dengan membandingkan komposisi ekspor dan komposisi 

impornya. 

Metode terakhir yang digunakan adalah RCTA, RCTA berbeda dengan RCA, 

yang membedakannya adalah RCA melihat pada kinerja ekspor suatu produk dari 

suatu negara dibandingkan negara lain/dunia. Sedangkan RCTA selain melihat 

perkembangan ekspor juga melihat perkembangan impor untuk produk yang sama. 

Dengan kata lain RCTA melihat kinerja ekspor secara relative dibandingkan 

impornya. Landasan pemikiran indeks ini adalah bahwa nilai ekspoe suatu negara 

bisa saja besar, tetapi impornya(terhadap produk yang sama) juga besar atau bahkan 

lebih besar. Dalam hal ini negara itu tidak hanya ekspor, tetapi juga impor terhadap 

baeang yang sama. Ini yang dimaksud dengan perdagangan antarnefara dalam suatu 

industry atau sector yang sama (Tambunan, 2004:121). 


