
 

 

 

 

 

 

ANALISIS DAYA SAING TEKSTIL DAN PRODUK 

TEKSTIL INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT 

DENGAN PENDEKATAN REVEALED COMPARATIVE 

ADVANTAGE DAN CONSTANT MARKET SHARE 
 

 

SKRIPSI 
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

Oleh 

I’id Badry Sa’idy 

7111409057 

 

 

 

 

 

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 
 



 

 

ii 

 
 



 

 

iii 

 

 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada: 

Hari  : 

Tanggal : 

 



 

 

iv 

 

PERNYATAAN 

 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain. Pendapat atau temuan 

orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode 

etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari 

karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  

 

 

     Semarang, 16 september  2013 

 

 

       I’id Badry Sa’idy 

       NIM. 7111409057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

1. Berjalanlah menuju Allah maka tidak akan pernah kau dapati dirimu 

tersesat  

2. “ Become a scholar if you are able. If you are not able, then be a 

student. If you can not, then show love for them. If you are unable to 

do that, then (at least) do not hate them ” (Umar ibn Abdil-’Aziz) 

 

PERSEMBAHAN 

Karya tulis ini kupersembahkan dengan tulus 

dan penuh rasa kebahagian kepada: 

1. Ibunda Hj. Muntafiah “atas kasih sayang dan 

doa tulus seorang ibu kepada anaknya” 

2. Bapak H. Machfudz Su’udy, “Atas 

pandangan hidup, bimbingan, motivasi serta 

do’a yang tiada henti,” 

3. Mas Fadlullah Su’udy, “Atas dukungan dan 

perhatiannya” 

4. Seseorang yang menjadi sumber inspirasi dan 

tempat berbagi 

5. Sahabat seperjuangan yang tergabung dalam 

T-GED 

6. Almamaterku. 

  



 

 

vi 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat 

yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini 

dengan judul “Analisis Daya Saing Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia Di 

Amerika Serikat Dengan Pendekatan Revealed Comparative Advantage dan 

Constant Market Share” 

 Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 

untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi 

Pembangunan Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini penulis banyak 

mendapatkan tenaga, materi, informasi, waktu maupun dorongan semangat yang 

tidak terhingga dari berbagai pihak. Karena itu dengan ketulusan dan kerendahan 

hati penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Bapak Dr. S. Martono, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang. 

3. Ibu Dr. Hj. Sucihatiningsih DWP, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 

4. Ibu Prof. Dr. Rusdarti, M.Si dan Bapak Prasetyo Ari Bowo, S.E., M.Si, 

Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan 



 

 

vii 

 

bimbingan, petunjuk serta saran-saran yang sangat berarti dalam penulisan 

skripsi ini. 

5. Ibu Shanty Oktavilia, S.E., M.Si. yang telah memberikan evaluasi dan 

bimbingan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik. 

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 

terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini. 

7. Percikan inspirasi dan tempat berbagi Agata Febrina Panjiputri 

8. Para sahabat seperjuangan yang mempunyai disfungsi mental namun 

memberikan banyak berkah dan arti dalam persahabatan Rendy Sagita 

(Apunk), M. Luthfi Qolby (Opay), Arya. 

9. Para wanita berisik Ata, Tika, Me’eng, Onyek yang tergabung dalam idol 

grup gajebo 

10. Seluruh teman-teman jurusan Ekonomi Pembangunan 2009 yang telah 

bersama-sama menimba ilmu di kampus ini. 

 Semoga semua pihak yang terlibat mendapat rahmat dan berkah dari Allah 

SWT. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dan jauh dari sempurna. Dengan senang hati penulis menerima 

kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi seluruh pembaca. 

                Semarang, 16 September  2013 

Penulis 

 

 

  



 

 

viii 

 

SARI 

 

I’id Badry Sa’idy. 2013. Analisis Daya Saing Tekstil dan Produk Tekstil Dengan 

Pendekatan Revealed Comparative Advantage dan Constant Market Share. 

Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr. Rusdarti, M.Si Pembimbing II: Prasetyo Ari 

Bowo, S.E., M.Si. 
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Sektor industri Tekstil dan Produk Tektil (TPT) merupakan sektor industri 

yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Dalam perdagangan 

Indonesia komditas TPT merupakan komoditas ekspor andalan dengan nilai 

ekspor tertinggi diantara sepuluh komoditas unggulan ekspor indonesia. Pasar 

tujuan utama komditas TPT Indonesia adalah Amerika Serikat dimana negara 

tersebut mampu menyerap 39% dari total Ekspor TPT Indonesia. Dihapusnya 

kuota perdagangan TPT di Amerika serikat pada 1 Januari 2005 menyebakan 

semakin terbukanya peluang bagi negara lain untuk memasuki pasar Amerika 

Serikat. Hal ini membuat persaingan di pasar Amerika Serikat semakin ketat  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing komoditas TPT 

Indonesia di amerika serikat baik sebelum atau sesudah dihapusnya kuota 

perdagangan TPT. Selain untuk mengetahui daya saing penelitian ini juga 

bertujuan untuk mendekomposisikan determinan pertumbuhan TPT Indonesia ke 

Amerika Serikat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berupa data time series perdagangan Indonesia dan dunia dengan Amerika. 

Serikat dengan periode waktu 2000 – 2012. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Revealed Comparative Advantage (RCA) untuk 

mengetahui daya saing komoditas TPT Indonesia. sedangkan untuk 

mendekomposisikan determinan pertumbuhan ekspor TPT Indonesia ke Amerika 

Serikat digunakan metode Constant Market Share (CMS). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai RCA komoditas TPT 

Indonesia di Amerika Serikat selalu lebih besar dari 1. Dengan rata-rata nilai 

mencapai 4,2. Indeks RCA komoditas TPT Indonesia menunjukkan tren naik 

seblum periode penghapusan kuota namun setelah penghapusan kuota indeks 

RCA memiliki kecenderungan menurun. Hasil perhitugan CMS menunjukkan 

bahwa periode sebelum penghapusan kuota faktor yang dominan mempengaruhi 

pertumbuhan ekspor adalah efek distribusi pasar sedangkan untuk periode setelah 

penghapusan kuota pertumbuhan ekspor TPT dipengaruhi oleh efek distribusi 

pasar dan efek daya saing. 

Dari hasil temuan tersebut beberapa saran yang dapat diajukan adalah 

sebagai berikut (1) mempertahankan daya saing melalui kebijakan harga dan 

peningkatan kualitas TPT Indonesia. (2) Diperlukan adanya pasar baru guna 

mengatasi ketergantungan terhadap pasar utama saat ini. (3) perlunya penambahan 

kapasitas produksi (4) mengkonsentrasikan ekspor pada komoditas yang lebih 

elastis terhadap pendapatan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam pembangunan ekonomi, industri memegang peranan yang cukup 

penting. Masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan dan tidak 

meratanya pendapatan dapat diatasi salah satunya dengan adanya industri. Salah 

satu indikator pembangunan ekonomi adalah perubahan struktur perekonomian 

dari sektor agraris yang menunjukan peralihan ke sektor industri.  

Industri memiliki berbagai pengertian. Dalam arti sempit industri dapat 

diartikan sebagai kumpulan pabrik atau perusahaan. BPS mengartikan industri 

sebagai kegiatan mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang 

setengah jadi atau barang antara (industri antara) untuk diolah kembali menjadi 

barang jadi yang memiliki nilai kegunaan yang lebih tinggi. (P. Eko Prasetyo. 

2010). 

Industri merupakan sektor utama yang menjadi penggerak perekonomian 

Indonesia. Data BPS pada tahun 2011 menunjukkan sektor industri berkontribusi 

sebesar 25.2% pada PDB Indonesia tanpa migas atas dasar harga konstan. 

Kontribusi sektor industri terhadap PDB Indonesia adalah yang paling besar 

dibandingkan dengan sektor lain. Akan tetapi, besarnya kontribusi yang dilihat 

dari nilai produksi belum mencerminkan bahwa nilai tersebut berkontribusi besar 

bagi pembangunan ekonomi di Indonesia, karena pada hakekatnya pembangunan 

ekonomi adalah suatu proses yang berkesinambungan antara sektor-sektor 



 

 

 

 

2 

ekonomi sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan 

lapangan kerja, pemerataan pendapatan dan pada akhirnya meningkatakan taraf 

hidup masyarakat. Kontribusi tesebut terbagi kedalam sembilan subsektor industri 

diantaranya adalah; industri makanan minuman dan tembakau, industri tekstil, 

barang dari kulit dan alas kaki, industri kayu dan produk lainnya, industri produk 

kertas dan percetakan, industri produk pupuk, kimia dan karet, industri produk 

semen dan penggalian bukan logam, industri logam dasar besi dan baja, industri 

peralatan, mesin dan perlengkapan transportasi, produk industri pengolahan 

lainnya. 

 

Tabel 1.1 

Nilai produksi industri pengolahan nonmigas tahun 2011 – 2012 (miliyar 

rupiah) 

 

NO Industri nonmigas 2011* 2012** 

1 Industri Makanan, Minuman dan Tembakau 174,566.70 188,081.70 

2 
Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas   

Kaki 
56,131.10 58,483.60 

3 Industri Kayu dan Produk Lainnya 19,427.40 18,887.30 

4 Industri Produk Kertas dan Percetakan 27,930.30 26,460.20 

5 Industri Produk Pupuk, Kimia dan Karet 75,657.50 83,412.40 

6 
Industri Produk Semen dan Penggalian Bukan 

Logam 
17,424.10 18,791.90 

7 Industri Logam Dasar Besi dan Baja 8,915.20 9,490.50 

8 
Industri Peralatan, Mesin dan 

PerlengkapanTransportasi 
202,892.00 216,970.00 

9 Produk Industri Pengolahan Lainnya 4,079.80 4,039.10 

  JUMLAH 587,024.10 624,616.70 

Sumber : BPS PDB ADHK 2013 data diolah 

**) angka sangat sementara 

*) angka sementara 
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Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 kontribusi terbesar sektor 

industri manufaktur dicapai oleh industri peralatan, mesin dan perlengkapan 

transportasi yang berkontribusi sebesar 34.5%, disusul dengan industri makanan, 

minuman dan tembakau dengan kontribusi sebesar 29.7% dan posisi ketiga 

ditempati oleh industri produk pupuk, kimia dan karet dengan kontribusi 12.8%. 

industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki berkontribusi sebesar 9.5%. Industri 

produk kertas dan percetakan berkontribusi sebesar 4.7% dan empat kelompok 

industri lainya hanya berkontribusi sebesar 8.8% pada sektor industri pengolahan. 

Pada tahun 2012 industri peralatan, mesin dan perlengkapan transportasi 

masih berada pada peringkat pertama namun mengalami penurunan kontribusi 

menjadi 34.7% sedangkan pada subsektor industri makanan, minuman dan 

tembakau mengalami peningkatan kontribusi menjadi sebesar 30.1%. Industri 

pupuk, kimia, dan karet berkontribusi sebesar 13.3%, industri tekstil, barang dari 

kulit dan alas kaki berkontribusi sebesar 9.3% dan pada peringkat kelima industri 

produk kertas dan percetakan menurun kontribusinya menjadi sebesar 4.2%, 

empat kelompok industri sisanya hanya berkontribusi sebesar 8.4% 

Dalam penyerapan tenaga kerja masing-masing kelompok industri diatas 

memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang berbeda. Tingkat penyerapan 

tenaga kerja dapat dilihat dari jenis subsektor industri pada masing-masing 

kelompok industri. Secara konseptual industri yang mampu menyerap tenaga 

kerja adalah industri padat karya seperti industri makanan, minuman tembakau, 

tekstil pakaian jadi dan industri padat karya lainya. Menurut data terakhir yang 
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tercatat di BPS tingkat penyerapan tenaga kerja pada masing-masing subsektor 

industri adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 1.1 Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Besar dan Sedang 

menurut Subsektor Tahun 2010 

Sumber : BPS statistik industri besar dan Sedang 2013 data diolah 

 

Gambar 1.1 menunjukkan, ada empat subsektor industri yang mampu 

menyerap tenaga kerja lebih dari 200,000 tenaga kerja dimana, penyerapan tenaga 

kerja terbanyak berada pada Sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) 

yang terdiri dari subsektor tekstil dan pakaian jadi dengan tenaga kerja mencapai 

1.006.940 tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja terbanyak kedua dicapai oleh 

subsektor industi makanan dan minuman dengan tenaga kerja 715.648 tenaga 

kerja. Subsektor industri penyerap tenaga kerja terbanyak ketiga dan keempat 

dicapai oleh subsektor tembakau dan subsektor kertas dan barang dari kertas 

dengan penyerpan tenaga kerja 327.865 tenaga kerja untuk subsektor tembakau 

dan 225.481 untuk subsektor kertas dan barang dari kertas. 
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Industri TPT merupakan industri yang cukup diandalkan. Dalam 

perdagangan Indonesia komoditas TPT merupakan salah satu dari sepuluh 

komoditas utama Indonesia. Sepuluh komoditas utama ini lima terbesar 

diantaranya adalah tekstil dan produk tekstil, elektronik, sawit dan produk sawit, 

karet dan produk karet, serta hasil produksi hutan. 

Gambar 1.2 Sepuluh komoditas ekspor utama Indonesia 
Sumber : Tinjauan Terkini Perdagangan Indonesia, vol.8 2010 

 

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa TPT merupakan komoditas dengan nilai 

ekspor terbesar diantara 10 komoditas ekspor utama Indonesia. pada tahun 2010 

sektor TPT mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Pertumbuhan TPT 

Indonesia pada tahun tersebut mencapai 18.8% dengan nilai ekspor mencapai 6.4 

milliar dollar AS meningkat dari tahun sebelumnya yang sempat mengalami 

penurunan sebesar -11.3%. 
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Indonesia memiliki jangkauan pasar yang cukup luas untuk komoditas TPT. 

Dalam data yang dirilis Kementrian Perdagangan Indonesia ada 23 negara yang 

menjadi tujuan ekspor komoditas TPT Indonesia. Gambaran mengenai ekspor 

TPT Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut 

 

Gambar 1.3 Ekspor Komoditas TPT Indonesia Menurut Negara 

Tujuan Tahun 2012 

Sumber : KEMENDAG dan WTO 2013 data diolah 

 

Pasar TPT terbesar bagi Indonesia adalah Amerika Serikat seperti yang 

terlihat pada grafik 1.3. Pada tahun 2012 Amerika Serikat mampu menyerap 34% 

dari total ekspor TPT Nasional. Pertumbuhan ekspor TPT di Amerika serikat 

cenderung fluktuatif. Terhitung sejak 2008 sampai 2012 Indonesia mengalami dua 

kali kenaikan dan dua kali penurunan. Pada tahun 2009 ekspor TPT Indonesia 

mengalami penurunan sebesar 8%. Pada tahun 2010 dan 2011 Indonesia 

pertumbuhan ekspor TPT mengalamai kenaikan sebesar 19% pada 2010 dan 10% 

pada tahun 2011. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekspor TPT kembali menurun 

sebesar 10 % 
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Semenjak tanggal 1 Januari 2005 semua hambatan yang ada dalam 

Agreement on Textile and Clothing (ATC) sudah tidak diberlakukan. Semua 

bentuk pembatasan dan kuota yang berada diluar peraturan WTO (World Trade 

Organization) dan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) tidak 

berlaku dan harus tunduk pada peraturan umum dan perjanjian perdagangan 

multilateral. Sejak saat itu juga bentuk hambatan berupa kuota yang diberlakukan 

oleh Amerika Serikat sudah tidak berlaku lagi. 

Hal ini berarti bahwa hilangnya hambatan pada pasar utama TPT Indonesia 

merupakan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi sektor TPT Indonesia. 

Dihapuskannya kuota akan mendorong produksi TPT nasional untuk 

meningkatkan produksinya demi memenuhi permintaan dari pasar luar negeri 

serta membuka peluang sebesar-besarnya pada Indonesia untuk memaksimalkan 

ekspor TPT ke pasar Amerika Serikat. 

Penghapusan kuota perdagangan ini juga akan menjadi tantangan tersendiri 

bagi Indonesia. Dengan dihapuskannya kuota perdagangan maka peluang negara 

lain untuk memasuki pasar Amerika Serikat semakin terbuka lebar. Penghapusan 

kuota akan menghilangkan hambatan bagi para pelaku baru yang ingin memasuki 

pasar TPT Amerika Serikat, sehingga iklim persaingan di pasar tujuan utama TPT 

Indonesia juga akan meningkat. 

Daya saing TPT Indonesia di pasar Amerika Serikat dapat dilihat dari 

keunggulan komparatif Indonesia dalam memproduksi tekstil dengan Amerika 

Serikat dibandingkan keunggulan komparatif negara lain yang mengekspor 

komoditas TPT ke Amerika Serikat. Dengan demikian dapat terlihat negara mana 
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yang memiliki keunggulan komparatif lebih tinggi dibanding negara lainnya, 

maka dapat dikatakan negara tersebut memilki daya saing yang tinggi untuk 

komoditas TPT-nya di pasar Amerika Serikat. 

Dalam kondisi persaingan terdapat tiga faktor yang perlu diperhatikan untuk 

dijadikan sebagai kekuatan kinerja ekspor suatu negara. Dari sisi permintaan 

kinerja ekspor suatu negara ditentukan oleh komposisi komoditas yang diekspor 

dan distribusi pasar. Pada sisi permintaan komposisi komoditas ekspor suatu 

negara harus memperhatikan komoditas yang elsatis terhadap pendapatan. Sebab 

jika terjadi perubahan pendapatan pada negara tujuan ekspor maka permintaan 

akan komoditas tersebut juga akan ikut berubah. Selain itu ekspor untuk sebuah 

komoditas harus memperhatikan daerah mana yang sedang mengalami 

peningkatan atau penurunan permintaan. Secara teori ekspor untuk suatu 

komoditas akan bergerak kearah pasar yang sedang mengalami kenaikan 

permintaan untuk suatu komoditas. 

Pada sisi penawaran daya saing komoditas menentukan kinerja ekspor. daya 

saing suatu komoditas ditunjukkan oleh perubahan pangsa komoditas tersebut 

pada suatu pasar. Perubahan pangsa ini disebabkan oleh perubahan harga relatif 

sebuah komoditas. Jika harga untuk sebuah komoditas lebih murah dibandingkan 

dengan komoditas dari pesaingnya maka pangsa dari komoditas tersebut akan 

meningkat. 

Dengan adanya persaingan yang semakin ketat sebaiknya diimbangi dengan 

adanya peningkatan daya saing dan performa industri TPT Indonesia untuk 

mempertahankan pangsa ekspor tekstil di pasar utama tujuan ekspor tekstil 
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Indonesia. Dengan adanya permasalahan diatas maka penulis mengambil judul 

skripsi “ Analisis Daya Saing Tekstil Dan Produk Tekstil Indonesia di Amerika 

Dengan Pendekatan Revealed Comparative Advantage dan Constant Market 

Share” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dihapuskanya hambatan perdagangan TPT sejak tanggal 1 Januari 2005 

akan berdampak pada perubahan struktur pasar TPT dunia. Hal ini menjadi 

peluang dan tantangan tersendiri bagi industri TPT Indonesia. Peluang yang 

muncul adalah semakin terbukanya pintu ekspor komoditas TPT Indonesia di 

pasar internasional khususnya Amerika Serikat tanpa ada batasan kuota 

perdagangan. Di sisi lain penghapusan kuota menyebabkan semakin tingginya 

iklim persaingan pada perdagangan TPT Indonesia dikarenakan semakin 

banyaknya pelaku baru yang masuk pada pasar TPT internasional menjadi 

tantangan tersendiri bagi industri TPT Indonesia. 

Permasalahan tersebut dapat dijadikan sinyal positif sekaligus indikasi bagi 

Indonesia untuk meningkatkan daya saing komoditas ekspor TPT. Berdasarkan 

pada permasalahan tersebut maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai 

berikut. 

(1) Bagaimana daya saing komoditas TPT Indonesia di Amerika Serikat 

sebelum dan sesudah dihapuskannya kuota perdagangan TPT? 
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(2) Bagaimana efek dari komposisi komoditas ekspor Indonesia ke 

Amerika Serikat terhadap pertumbuhan ekspor TPT Indonesia ke 

Amerika Serikat? 

(3) Bagaimana efek distribusi pasar komoditas ekspor Indonesia terhadap 

pertumbuhan ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat? 

(4) Bagaimana efek daya saing komoditas TPT Indonesia terhadap 

pertumbuhan ekspor komoditas TPT Indonesia ke Amerika Serikat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis. 

(1) Daya saing komoditas TPT Indonesia di Amerika Serikat sebelum dan 

sesudah dihapuskannya kuota perdagangan TPT 

(2) Efek dari komposisi komoditas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat 

terhadap pertumbuhan ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat  

(3) Efek distribusi pasar komoditas ekspor Indonesia terhadap pertumbuhan 

ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat  

(4) Efek daya saing komoditas TPT Indonesia terhadap pertumbuhan 

ekspor komoditas TPT Indonesia ke Amerika Serikat. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Dari penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat sebagai berikut. 

1. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana daya 

saing sektor TPT Indonesia di pasar Amerika Serikat. 

2. Sebagai tambahan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

3. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi, sumber informasi serta sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya 

b. Manfaat praktis 

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai 

sumbangan pemikiran untuk pemerintah dan pelaku industri TPT 

dalam rangka pengembangan dan peningkatan daya saing sektor 

TPT di Indonesia.  

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menunjukan bagian 

mana yang harus dibenahi agar industri TPT mampu berkembang 

dan meningkatkan daya saing komoditasnya pada pasar 

internasional. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Konsep Daya Saing 

Daya saing merupakan kemampuan dari individu, wilayah maupun suatu 

barang untuk menjadi lebih unggul dari yang lainnya. Dalam konsep ekonomi 

wilayah atau ekonomi regional yang dimaksud dengan daya saing adalah 

kemampuan suatu wilayah untuk untuk menghasilkan produksi yang lebih tinggi 

dibanding wilayah lainnya. Pada laporan daya saing global yang dikeluarkan oleh 

forum ekonomi dunia. Daya saing didefinisikan sebagai sebuah set dari institusi, 

kebijakan dan faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas sebuah negara 

“The set of institutions, policies, and factors that determine the level of 

productivity of a country” (Global Competitiveness Report, 2012) 

Secara umum definisi dari daya saing akan dipahami secara beragam oleh 

berbagai pihak. Dalam buku “The Competitive Advantage of Nations” Porter 

(1990) berkomentar “There is no accepted definition of competitiveness. 

Whichever definition of competitiveness is adopted, an even more serious problem 

there is no generally accepted theory to explain it”. Meski demikian, pada intinya 

terdapat tiga tataran berbeda tentang daya saing yang perlu dicermati dalam 

perspektif ekonomi yaitu mikro, meso, dan makro (Tatang. A. Taufik, 2006). 
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2.2 Teori Perdagangan Internasional 

Perdagangan Internasional merupakan hal yang sudah mutlak dilakukan 

oleh setiap negara. Pada saat ini tidak ada satu negara pun yang berada dalam 

kondisi autarki atau negara yang terisolasi tanpa adanya hubungan ekonomi 

dengan negara lain. Hal ini disebabkan karena tidak ada negara yang bisa 

memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Terjadinya perdagangan internasional 

didasari karena adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh tiap wilayah 

atau negara. Serta kemampuan suatu negara dalam memproduksi suatu barang 

maupun jasa. Sebagai ilustrasinya adalah ketika suatu negara ingin memproduksi 

suatu barang namun biaya produksi suatu barang tersebut lebih mahal jika 

dibandingkan dengan membeli barang tersebut dari negara lain. Maka, negara 

tersebut akan lebih memilih untuk membelinya dari negara lain. Perdagangan 

internasional hanya bisa terjadi apabila perdagangan tersebut menguntungkan 

masing-masing pihak yang bertransaksi. 

Menurut pandangan merkantilisme, perdagangan dilakukan dengan 

mengekspor sebanyak-banyaknya dan menekan impor sesedikit mungkin.adalah 

satu satunya jalan untuk menjadi negara kaya. Surplus ekspor yang diterima akan 

dialihkan menjadi stok emas dan logam mulia. Para kaum merkantilisme 

beranggapan bahwa negara yang kaya adalah negara yang paling banyak memiliki 

cadangan emas dan logam mulia (Salvatore, 1997:23). 

Berbeda dengan pandangan kaum merkantilis, Adam Smith beranggapan 

bahwa perdagangan antara dua negara disebabkan karena adanya keunggulan 

absolut. Jika sebuah negara lebih efisien dalam memproduksi sebuah komoditi  
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dibanding negara lain namun negara ini kurang efisien jika memproduksi barang 

lainya dibanding dengan negara lain maka kedua negara ini akan memperoleh 

keuntungan dengan melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang yang 

memiliki keunggulan absolut dan menukarkannya dengan barang yang memiliki 

kerugian absolut (Salvatore, 1997:23). 

 

2.3 Teori Permintaan Ekspor 

Dalam ilmu ekonomi permintaan akan suatu barang didefinisikan sebagai 

jumlah barang yang diinginkan konsumen dimana konsumen mampu membeli 

barang tersebut (Mankiw, 2007:63). Banyaknya jumlah barang yang diminta 

tergantung pada harga barang tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan 

yang berbunyi. Jika harga sebuah barang naik maka jumlah barang yang diminta 

akan turun dan begitu pula sebaliknya dengan asumsi ceteris paribus (faktor lain 

dianggap tetap).   

Selain faktor harga jumlah barang yang diminta dapat pula dipengaruhi oleh 

harga barang lain, pendapatan konsumen, selera dan faktor lainya. Jika dikaitkan 

dengan kegiatan ekspor maka permintaan ekspor adalah jumlah barang yang 

diinginkan pasar luar negeri dimana pasar luar negeri tersebut memiliki 

kemampuan untuk membeli barang tersebut. 

 Teori permintaan ekspor bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan ekspor suatu negara. Dari konsep permintaan maka 

dapat dikatakan bahwa permintaan ekspor dipengaruhi oleh harga barang di 
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negara tujuan ekspor, pendapatan perkapita di negara tujuan ekspor, selera 

masyarakat negara tujuan ekspor dan lain-lain 

 Salah satu landasan dalam melakukan ekspor adalah keunggulan komparatif 

suatu komoditas dibandingkan dengan komoditas yang sama di negara lain. 

Komoditas yang mempunyai biaya produksi relatif lebih rendah dibandingkan 

dengan negara lain dapat dikatakan komoditas tersebut memiliki potensi yang 

lebih tinggi untuk di ekspor ke negara lain. 

 

2.4 Teori Penawaran Ekspor 

Dalam sebuah pasar penawaran merupakan kebalikan dari sisi permintaan. 

Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dimana 

produsen mampu untuk menyediakannya (Mankiw :71). Penawaran suatu barang 

dipengaruhi oleh harga barang tersebut dengan mengacu pada hukum penawaran 

yang berbunyi. Jika harga barang naik maka jumlah barang yang ditawarkan juga 

akan naik dengan asumsi dan begitu pula sebaliknya ceteris paribus. Selain faktor 

harga jumlah barang yang ditawarkan juga dipengaruhi oleh harga barang lain, 

harga input ,teknologi, ekspektasi dan faktor lainnya. 

Pada dasarnya perdagangan antar negara terjadi karena perbedaan 

kemampuan produksi dan faktor-faktor yang dimiliki oleh suatu negara. 

Perbedaan tersebut menyebabkan biaya produksi pada tiap negara juga berbeda. 

Negara yang memiliki biaya produksi yang rendah untuk memproduksi suatu 

komoditas akan cenderung memiliki produksi yang melebihi permintaan domestik 

negara tersebut. Disisi lain negara yang memiliki biaya produksi yang tinggi untuk 
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memproduksi suatu komoditas akan cenderung tidak mampu untuk memenuhi 

permintaan domestiknya. Kelebihan produksi yang dimiliki oleh negara dengan 

biaya produksi rendah tersebut merupakan Kekuatan penawaran sebuah negara 

untuk suatu komoditas (Salvatore 1997:50). Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penawaran ekspor suatu komoditas adalah kelebihan produksi 

dari sebuah negara untuk ditawarkan ke pasar internasional. 

 

2.5 Teori Keunggulan Komparatif 

Teori keunggulan komparatif merupakan teori yang dikemukakan oleh 

David Ricardo dalam bukunya The Principles of Political Economy and Taxation 

tahun 1817. Dalam teori keunggulan komparatif negara dapat tetap melakukan 

perdagangan walaupun salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut atau 

dengan kata lain memiliki kerugian absolut terhadap negara lain dalam 

memproduksi dua barang. Perdagangan akan tetap menguntungkan apabila negara 

yang mengalami kerugian absolut menspesialisasikan produksinya pada barang 

yang memiliki kerugian absolut lebih kecil. 

Tabel 2.1 

Keunggulan Komparatif : David Ricardo 

 

 Amerika Serikat Inggris 

Kain (K) 6 1 

Gandum (G) 4 2 

Sumber : Salvatore ,1997 
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Pada tabel 2.1 Amerika Serikat lebih unggul daripada Inggris pada semua 

komoditas. Amerika dapat memproduksi 6K/jam dan 4G/jam sedangkan Inggris 

hanya mampu memproduksi 1K/jam dan 2G/jam. Secara domestik Amerika 

Serikat dapat menukarkan 6K dengan 4G, namun Amerika akan bisa 

mendapatkan kuntungan apabila 6K ditukar dengan lebih dari 4G dari Inggris. Di 

pihak Inggris 6G = 12K dengan catatan masing-masing memerlukan 6 jam kerja. 

Oleh karenanya berapapun jumlah kain (asal kurang dari 12K) yang akan ditukar 

dengan memperoleh 6G dari Amerika Serikat menggambarkan keuntungan 

perdagangan bagi Inggris. Secara ringkas Amerika Serikat memperoleh 

keuntungan dalam arti Amerika dapat menukar 6G dengan lebih dari 4K dari 

inggris. Sementara negara Inggris memperoleh keuntungan dari menukarkan 

kurang dari 12K untuk memperoleh 6G dari Amerka Serikat (Salvatore, 1997 : 

28) 

Dalam hukum keunggulan komparatif terdapat pengecualian jika nilai DTD 

kedua komoditas adalah 1:1 (melakukan impor sama dengan memproduksi 

sendiri) maka perdagangan tidak akan terjadi. Dengan kondisi ini dapat diartikan 

bahwa perdagangan antar negara hasilnya sama dengan melakukan produksi 

domestik. Walaupun terdapat pengecualian dalam keunggulan komparatif, 

pengecualian tersebut masih bisa diabaikan. Dalam hukum keunggulan 

komparatif perdagangan antar negara masih bisa terjadi dengan didasari 

perbedaan nilai mata uang. Semakin lemah nilai mata uang suatu negara terhadap 

negara lain maka komoditas yang dimiliki oleh negara itu memiliki harga yang 

lebih murah jika dibandingkan dengan negara yang memiliki nilai mata uang yang 
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lebih kuat. Sehingga masih bisa terjadi keuntungan dalam perdagangan antar 

negara walaupun DTD suatu komoditas adalah 1 : 1. 

Secara umum David Ricardo mendasarkan teorinya pada sejumlah asumsi 

yang disederhanakan, yaitu: (1) hanya terdapat dua negara dan dua barang (2) 

perdagangan bersifat bebas (3) terdapat mobilitas tenaga kerja yang sempurna di 

dalam negara namun tidak ada mobilitas antara dua negara (4)  biaya produksi 

konstan (5) tidak ada biaya transportasi (6) tidak ada perubahan teknologi. 

 

2.6 Teori Keunggulan Kompetitif 

Teori keunggulan kompetitif pertama kali dikemukakan oleh Michael. E. 

Porter pada bukunya Competitive Advantage of Nations. Dalam teorinya Porter 

menjelaskan bahwa negara yang memiliki tingkat persaingan yang tinggi antar 

perusahaan-perusahaan domestik akan mendorong terbentuknya keunggulan 

kompetitif pada suatu negara. 

Persaingan yang ketat pada perusahaan lokal ini di bentuk oleh empat 

atribut yaitu: (1) kondisi faktor, (2) kondisi permintaan, (3) industri terkait dan 

industri pendukung (4) strategi perusahaan, struktur dan persaingan. Keempat 

atribut tersebut saling berhubungan sehingga Porter menggambarkannya dalam 

sebuah diamond, atau lebih dikenal dengan Porter’s Diamond. 
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Gambar 2.1 Diamond Porter 
Sumber : Porter (1990) 

  

Kondisi faktor, yaitu posisi negara dalam faktor poduksi, seperti tenaga 

kerja terampil atau infrastruktur, perlu untuk bersaing dalam suatu industri 

tertentu. Negara berkembang memiliki ciri ketergantungan yang tinggi pada 

tenaga kerja tidak terampil, tingkat upah yang rendah, dan kurangnya kapital. 

Hampir semua teknologi dipasok dan dikendalikan secara eksternal, serta belum 

berkembangnya infrastruktur, pasar modal, dan sistem pendidikan membuat 

produktivitas negara menjadi rendah. Dengan adanya persaingan faktor produksi 

dalam suatu industri maka negara berkembang dapat membangun ekonomi yang 

sukses. 

Kondisi Permintaan, yaitu sifat dari permintaan pasar domestik untuk 

barang dan jasa industri. Ciri pada negara berkembang dapat terlihat dari produk 

yang terdiferensiasi adalah menjadi andalan ekspor utama, permintaan lokal yang 

tidak canggih (informasi terbatas, seleksi yang terbatas, fokus terhadap harga), 

Kondisi 

faktor 
Kondisi 

permintaan 

Strategi perusahaan, stuktur, 

dan persaingan 

Industri terkait dan industri 

pendukung 
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rancangan produk dan jasa bersifat imitasi atau lisensi dari luar, rendahnya standar 

produk, terjadi permintaan lokal yang tinggi. 

Industri terkait dan industri pendukung. Keberadaan atau ketiadaan industri 

pemasok dan industri terkait lainnya di negara tersebut yang secara internasional 

bersifat kompetitif. Ciri pada negara berkembang dapat dilihat dari industrinya 

yang berorientasi pada ekspor yang terisolasi, industri pendukung langka dan 

tidak kompetitif, mesin-mesin canggih dan peralatan yang modern didapat dari 

impor. 

Strategi perusahaan, struktur, dan persaingan. Kondisi dalam negara yang 

mengatur bagaimana perusahaan diciptakan, diatur, dan dikelola, sebagaimana 

juga sifat dari persaingan domestik. 

 

2.7 Teori Harga Relatif 

Harga relatif terbentuk dari perpotongan kurva tawar menawar pada dua 

negara. Perpotongan kurva tawar menawar itulah yang akan menghasilkan suatu 

titik yang melambangkan harga relatif komoditi ekuilibrium yang akan menjadi 

dasar bagi berlangsungnya perdagangan diantara kedua negara tersebut. Hanya 

pada harga ekuilibrium itu saja maka perdagangan antara negara 1 dan Negara 2 

benar-benar seimbang (Salvatore 1997:89). 
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Gambar 2.2 Harga Komoditi Relatif Ekuilibrium 

Sumber : Salvatore (1997) 

  

Pada gambar 2.2 menjelaskan terbentuknya keseimbangan harga relatif 

untuk sebuah komoditi misal tekstil. Pada panel A menunjukkan harga 

keseimbangan yang terbentuk dari interaksi kurva demand (Dp) dan supply (Sp) 

di negara P berada pada titik P1 sedangkan untuk negara Q interaksi antara 

demand (Dq) dan supply (Sq) berada pada titik P3. Perbedaan harga domestik 

tekstil antara kedua negara tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan 

perdagangan. Perdagangan antara kedua negara tersebut akan terjadi apabila harga 

yang akan terbentuk nantinya berada pada kisaran antara P1 dan P3 atau dalam 

kurva tersebut digambarkan berada pada titik P2 sehingga akan menguntungkan 

kedua negara tersebut. 

Apabila harga yang terbentuk adalah sebesar P2 maka negara P akan 

meningkatkan produksi tekstilnya melebihi permintaan tekstil pada negara P itu 

sendiri sehingga terjadi kelebihan penawaran. Kelebihan penawaran tesktil 

tersebut selanjutnya akan di ekspor ke negara Q. Di sisi negara Q menginginkan 

harga untuk tekstil berada dibawah P3 dengan harga di bawah P3 maka 
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permintaan tekstil di Negara Q akan menglami peningkatan melebihi penawaran 

yang ada pada Negara Q. hal ini akan mendorong Negara Q untuk mengimpor 

tekstil dari Negara P. 

 

2.8 Teori Revealed Comparative Advantage (RCA) 

Keunggulan komparatif merupakan sebuah konsep penting dalam penting 

dalam teori ekonomi. Konsep keunggulan komparatif dapat menggambarkan 

bagaimana perdagangan antar negara. Dengan konsep ini, tiap negara akan 

mampu mengidentifikasi ke arah mana investasi harus dilakukan serta ke negara 

mana komoditas perdagangan mereka harus diperjualbelikan dengan melihat nilai 

keunggulan mereka secara komparatif.  

Dalam teori keunggulan komparatif David Ricardo, dua negara akan 

melakukan perdagangan apabila perdagangan tersebut dapat menguntungkan 

kedua belah pihak. Keuntungan pada kedua belah pihak dapat dilihat dari daya 

tukar domestik negara tesebut. Apabila suatu negara dapat menghasilkan suatu 

komoditas dengan harga yang sama dibandingkan dengan membeli dari negara 

lain maka perdagangan antar dua negara tidak akan terjadi. Lain halnya jika 

negara tesebut dapat membeli suatu komoditas dari negara lain lebih murah 

daripada memproduksi sendiri komoditas tersebut, maka perdagangan antar dua 

negara akan terjadi. Dengan catatan, negara yang menjual komoditas 

mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut.  

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui keunggulan 

komparatif suatu negara adalah metode Revealed Comparative Advantage (RCA). 
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Metode RCA merupakan metode pengukuran yang pertama kali diperkenalkan 

oleh Bella Balassa. Pada mulanya RCA merupakan metode pengukuran 

keunggulan komparatif yang didasarkan pada metode nisbah tau rasio ekspor 

impor. Hanya saja, metode yang didasarkan kepada nisbah ekspor impor ini 

memiliki dua kelemahan (Faisal Basri, 2010:41). 

Kelemahan pertama, campur tangan pemerintah dan distorsi pasar 

cenderung akan membuat nisbah ekspor impor menjadi bias untuk mengukur 

tingkat keunggulan komparatif suatu komoditas. Kelemahan yang kedua 

pengukuran keunggulan komparatif dengan metode nisbah memang bisa 

menggambarkan pola perdagangan yang ada namun tidak mampu mencerminkan 

apakah pola tersebut yang optimal (Donges dan Riedel dalam Faisal Basri, 

2010:42) 

Dari dua kelemahan tersebut kemudian Balassa memodifikasi 

perumusannya menggunakan relative export share. Metode yang kedua ini 

mengukur kinerja ekspor dengan suatu komoditas dari suatu negara dengan 

mengevaluasi peranan ekspor komoditas tertentu dalam ekspor total suatu negara 

dibandingakan dengan pangsa komoditas tersebut dalam perdagangan dunia. 

 

2.9 Teori Constant Market Share (CMS) 

Dalam perdagangan internasional ada berbagai faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekspor suatu negara. Diantara berbagai faktor tersebut faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekspor diantaranya terdapat faktor distribusi pasar, 

komposisi komoditas dan daya saing. Tiga faktor tersebut masing-masing dapat 
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diukur berapa besarnya efek yang berpengaruh pada pertumbuhan ekspor suatu 

negara. Salah satu metode untuk mengukur besarnya efek dari masing-masing 

faktor adalah metode Constant Market Share. 

Metode Constant Market Share pertama kali diperkenalkan kepada literatur 

oleh Tyszynski (1951). Dalam penelitiannya tentang analisis perubahan pada 

perdagangan komoditas manufaktur pada tahun 1899 – 1950.  Menurut Tyszynski 

ada dua alasan utama yang dapat mengubah pangsa pasar sebuah negara. Alasan 

yang pertama berkaitan dengan perubahan kepentingan relatif dari kelompok 

komoditas dan alasan yang kedua adalah perubahan pangsa kelompok komoditas 

individu pada suatu negara (Tatarer, 2004:3). 

Berangkat dari metode yang digunakan Tyszynski, Leamer dan Stern (1970) 

mengembangkan metode tersebut. Metode CMS Leamer dan Stern  ada tiga 

asumsi yang digunakan yaitu efek komposisi komoditas, efek distribusi pasar dan 

efek daya saing. Metode ini di dasari bahwa ekspor suatu negara bisa meningkat 

lebih cepat atau lebih lambat dibandingakan dengan rata-rata ekspor dunia.  

A. Efek komposisi komoditas akan menunjukkan bahwa ekspor hanya akan 

terkonsentrasi pada komoditas yang permintanya cenderung elastis atau 

inelastis terhadap pendapatan. 

B. Efek distribusi pasar akan menjelaskan bahwa ekspor akan cenderung 

bergerak ke arah pasar yang berkembang lebih pesat atau lebih lambat 

daripada rata-rata dunia. 
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C. Efek daya saing akan menjelaskan bahwa negara pengekspor dapat lebih 

bersaing degan negara pengekspor lain apabila produktivitasnya lebih 

tinggi atau karena nilai tukar mata uangnya rendah.  

 

2.10 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu ini memuat berbagai penelitian mengenai kondisi TPT 

yang telah dilakukan sebelumnya baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal. 

Dalam penelitian ini penulis banyak mengambil rujukan dari penelitian mengenai 

ekspor tekstil serta determinan yang mempengaruhi kinerja ekspor. Alat analisis 

yang banyak digunakan sebelumnya diantaranya adalah Revealed Comparative 

Advantage (RCA), Constant Market Share (CMS), Indeks Spesialisai Pasar (ISP) 

dan persamaan simultan. Ringkasan dari penelitian terdahulu dapat kita lihat 

dalam tabel berikut. 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama / Tahun / 

judul 

Variabel dan 

metode analisis 
Hasil Penelitian 

1 Rashid Anggit 

Y.A.D, Ni Made 

Suyastiri, Antik 

Suprihanti / 2012 / 

Analisis Daya Saing 

Crude Palm Oil 

(CPO) Indonesia Di 

Pasar Internasional. 

SEPA : Vol. 9 No.1 

September 2012 : 

125 – 133 

- Nilai ekspor CPO 

Indonesia 

- Total ekspor 

Indonesia 

- Nilai ekspor CPO 

Dunia 

- Total ekspor Dunia 

 

Metode analisis 

yang digunakan 

adalah indeks 

spesialisai pasar 

(ISP) dan revealed 

comparative 

advantage (RCA) 

Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa CPO Indonesia tidak 

memiliki keunggulan komparatif 

di pasar internasional Karena 

memiliki nilai Indeks RCA 

dibawah 1 dengan rata ) 0,85. 

Akan tetapi nilai ISP  
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2 Prajogo .U Hadi, 

Sudi Mardianto / 

2004 / Analisis 

Komparasi Daya 

Saing Ekspor 

Produk Pertanian 

Antar Negara 

ASEAN Dalam Era 

Perdagangan Bebas 

AFTA. 

Jurnal Agro 

Ekonomi, Volume 

22 No.1, Mei 2004: 

46 -73 

- Pertumbuhan nilai 

ekspor komoditas 

pertanian di 

ASEAN 

- Pertumbuhan 

ekspor total 

ASEAN 

- Nilai ekspor 

komoditas 

pertanian Indonesia 

ke ASEAN 

- Total ekspor 

Indonesia ke 

ASEAN 

 

Metode analisis 

yang digunakan 

adalah Constant 

market share 

(CMS) 

Kesimpulan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa (1) 

Pertumbuhan ekspor Indonesia 

ke kawasan ASEAN selama 

periode 1997 – 1999 adalah yang 

tertinggi bahkan lebih tinggi dari 

pertumbuhan ekspor dunia ke 

kawasan ASEAN, sedangkan 

pada periode 1999 – 2001 

mengalami penurunan sehingga 

menjadi lebih rendah dibanding 

thailand, Filipina, dan dunia. (2) 

Komposisi produk Indonesia 

yang terbaik diantara Negara-

Negara ASEAN walaupun 

sempat terjadi penurunan pada 

periode 1999 – 2001. (3) 

Distribusi pasar ekspor 

Indonesia pada periode 1997 – 

1999 berada pada peringkat 

kedua di bawah singapura, 

sementara untuk periode 1999 – 

2001 Indonesia berada pada 

peringkat ketiga dibawah 

singapura dan Vietnam. (4) daya 

saing Indonesia pada periode 

1997 – 1999 yang terkuat di 

ASEAN dan melemah pada 

tahun 1999 – 2001 kalah dari 

Filipina dan Thailand. 

3 Iwan Hermawan / 

2011 / Analisis 

Dampak Kebijakan 

Makroekonomi 

Terhadap 

Perkembangan 

Industri Tekstil Dan 

Produk Tekstil 

Indonesia. Buletin 

Ekonomi Moneter 

dan Perbankan, 

April 2011 

- produksi tekstil 

domestik 

- harga kapas dunia 

- tingkat upah 

- ekspor tekstil 

Indonesia 

- harga tekstil 

domestik 

- nilai tukar rupiah 

- permintaan TPT 

domestik 

- pendapatan 

perkapita Indonesia 

 

Metode analisis 

yang digunakan 

Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa produksi 

tekstil domestik di pengaruhi 

oleh harga kapas dunia dan 

tingkat upah. Sedangkan untuk 

ekspor tekstil Indonesia 

dipengaruhi oleh harga tekstil 

domestik dan pada ekspor 

garmen lebih dipengaruhi oleh 

nilai tukar rupiah. pada sisi 

permintaan, permintaan 

domestik akan produk TPT 

dipengaruhi oleh pendapatan 

perkapita Indonesia. 

Secara umum prospek industri 

TPT Indonesia sedang dalam 
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adalah persamaan 

simultan 

keadan yang kurang baik. 

Produksi TPT Indonesia sangat 

bergantung pada pada impor 

kapas yang tinggi. Dengan 

permasalahan tersebut 

pengembangan industri TPT 

Indonesia perlu di dorong oleh 

kebijakan ekonomi yang tepat. 

4 Ragimun / 2011 / 

Analisis Daya Saing 

Komoditas Kakao 

Indonesia. 

http://www.fiskal.de

pkeu.go.id/2010/ado

ku/2012%5Ckajian

%5Cpkem%5CANA

LISIS%20DAYA%2

0SAING%20KAKA

O%20INDONESIA.

pdf. diakses pada 24 

juli 2013 

- Nilai ekspor kakao 

Indonesia 

- Total ekspor 

Indonesia 

- Nilai ekspor kakao 

Dunia 

- Total ekspor Dunia 

 

Metode analisis 

yang digunakan 

adalah Revealed 

Comparative 

Advantage (RCA) 

Dari hasil analisis yang 

dilakukan daya saing komoditas 

kakao Indonesia termasuk baik. 

Sejak tahun 2002 hingga 2011 

nilai RCA komoditas kakao 

Indonesia bernilai lebih besar 

dari 1 dan memiliki rata-rata 4. 

Nilai RCA yang lebih besar dari 

satu menunjukkan bahwa 

komoditas tersebut memiliki 

keunggulan komparatif lebih 

tinggi dari rata-rata dunia. 

Dengan rata-rata nilai RCA 

sebesar 4 maka Indonesia dapat 

digolongkan memiliki daya 

saing yang tinggi di dunia. 

 

  

2.11 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Industri manufaktur merupakan sektor yang banyak berperan dalam 

perekonomian nasional. Penyerapan tenaga kerja, ekspor dan kontribusinya pada 

PDB nonmigas adalah yang terbesar. Salah satunya adalah dari industri 

manufaktur yaitu sektor TPT (tekstil dan produk tekstil). 

Sektor TPT Indonesia memiliki posisi yang cukup baik di pasar 

internasional. Hal ini dibuktikan dengan nilai ekspor TPT Indonesia yang terbesar 

diantara Negara ASEAN. Sejak tahun 2002 nilai ekspor TPT Indonesia terus 

mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2009 ekspor TPT Indonesia 

http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2012%5Ckajian%5Cpkem%5CANALISIS%20DAYA%20SAING%20KAKAO%20INDONESIA.pdf
http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2012%5Ckajian%5Cpkem%5CANALISIS%20DAYA%20SAING%20KAKAO%20INDONESIA.pdf
http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2012%5Ckajian%5Cpkem%5CANALISIS%20DAYA%20SAING%20KAKAO%20INDONESIA.pdf
http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2012%5Ckajian%5Cpkem%5CANALISIS%20DAYA%20SAING%20KAKAO%20INDONESIA.pdf
http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2012%5Ckajian%5Cpkem%5CANALISIS%20DAYA%20SAING%20KAKAO%20INDONESIA.pdf
http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2012%5Ckajian%5Cpkem%5CANALISIS%20DAYA%20SAING%20KAKAO%20INDONESIA.pdf
http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2012%5Ckajian%5Cpkem%5CANALISIS%20DAYA%20SAING%20KAKAO%20INDONESIA.pdf
http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2012%5Ckajian%5Cpkem%5CANALISIS%20DAYA%20SAING%20KAKAO%20INDONESIA.pdf
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mengalami penurunan volume ekspor yang diikuti dengan penurunan nilai ekspor 

TPT Indonesia.  

Salah satu tujuan utama ekspor TPT Indonesia adalah Amerika Serikat. 

Amerika Serikat merupakan Negara yang memiliki populasi penduduk terbesar 

ketiga di dunia dan pendapatan perkapitanya juga tinggi sehingga Amerika layak 

dijadikan sebagai tujuan utama ekspor TPT Indonesia. Semenjak diberlakukannya 

pengapusan kuota impor pada tanggal 1 Januari 2005. Semua bentuk hambatan 

ekspor baik kuota atau tarif yang sebelumnya mengacu pada ATC (Agreement on 

Textile and Clothing) tidak lagi diberlakukan. Hal tersebut berdampak pada 

semakin bebasnya perdagangan TPT yang masuk maupun keluar pada pasar 

Amerika Serikat. Penghapusan hambatan tersebut menyebabkan pesaing untuk 

komditas TPT Indonesia di pasar Amerika Serikat semakin banyak sehingga iklim 

persaingan yang dihadapi Indonesia semakin tinggi. 

Dengan adanya permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis daya saing sektor TPT di pasar Amerika Serikat dilihat dari 

segi keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia terhadap Amerika Serikat 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekspor TPT Indonesia ke 

Amerika Serikat. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan 

hasil rujukan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang 

sedang dihadapi saat ini. 

Untuk melihat keunggulan komparatif komoditas TPT Indonesia dapat 

menggunakan analisis RCA (Revealed Comparative Advantage). Analisis RCA 

bertujuan untuk melihat perbandingan pangsa pasar TPT Indonesia terhadap Total 
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Ekspor Indonesia dibandingkan dengan pangsa pasar TPT dunia di Amerika 

Serikat terhadap total ekspor dunia ke Amerika Serikat. Keunggulan komparatif  

suatu komoditas dari suatu negara tercermin dari nilai RCA komoditas tersebut. 

Apabila Komoditas TPT Indonesia memiliki nilai RCA lebih dari 1, maka hal 

tersebut menunjukkan bahwa komoditas TPT Indonesia memiliki keunggulan 

komparatif diatas rata-rata dunia. Keunggulan komparatif yang dimiliki suatu 

komoditas dari suatu negara menggambarkan bahwa negara tersebut lebih 

menspesialisasikan produksinya pada komoditas tersebut. Apabila nilai dari RCA 

sama dengan satu maka pangsa pasar TPT Indonesia di Amerika Serikat sama 

dengan pangsa pasar TPT dunia di Amerika Serikat. Jika nilainya kurang dari satu 

artinya Indonesia kurang terspesialisasi dalam memproduksi TPT dibanding rata-

rata dunia. 

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekspor TPT 

Indonesia ke Amerika Serikat akan digunakan metode Constant Market Share 

(CMS). Metode ini akan mendekomposisikan pertumbuhan ekspor TPT Indonesia 

ke Amerika Serikat kedalam tiga komponen. Penggunaan metode ini didasarkan 

pada asumsi bahwa pertumbuhan ekspor suatu negara bisa lebih tinggi atau lebih 

rendah dibanding pertumbuhan rata-rata dunia.  

Tiga komponen hasil CMS adalah efek distribusi pasar, efek komposisi 

komoditas, dan efek daya saing. Efek distribusi pasar merupakan pertumbuhan 

ekspor TPT Indonesia yang dipengaruhi oleh pertumbuhan impor total Amerika 

Serikat. Efek komposisi komoditas adalah pertumbuhan ekspor TPT indonesia ke 

Amerika serikat yang dipengaruhi pertumbuhan impor TPT Amerika Serikat yang 
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telah dikurangi dengan pertumbuhan total impor Amerika Serikat. Efek daya 

saing merupakan pertumbuhan aktual ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat 

dikurangi dengan pertumbuhan yang dipengaruhi oleh total impor Amerika.  
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Analisis keunggulan komparatif TPT 

Indonesia terhadap Amerika Serikat  

(RCA) 
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Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian tentang TPT ini merupakan penelitian berjenis kuantitatif. 

Menurut Kuncoro (2007:1) Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan 

pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. 

Penelitian jenis ini berangkat dari data yang diproses dan dimanipulasi menjadi 

informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan. 

 

3.2 Jenis dan sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan 

dipublikasikan pada masyarakat penggguna data (Kuncoro, 2007:25). Dalam 

penelitian ini data yag digunakan adalah data perdagangan time series dari tahun 

2000 hingga 2012. Data time series adalah data yang secara kronologis disusun 

menurut waktu pada suatu variabel tertentu (Kuncoro, 2007:24). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber. 

Berikut adalah tabel yang menunjukan variabel penelitian dan sumber data yang 

digunakan. 
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Tabel 3.1 Variabel dan Sumber Data 

No Variabel Sumber data 

1 Ekspor TPT Indonesia ke 

Amerika Serikat (SITC 65 

dan 84) 

United Nations Statistic 

Division  2000 – 2012 

UNCOMTRADE 

comtrade.un.org 

2 Total ekspor Indonesia ke 

Amerika Serikat 

Neraca perdagangan 

Amerika Serikat dengan 

Indonesia www.census.gov 

3 Ekspor TPT dunia ke 

Amerika Serikat (SITC 65 

dan 84) 

United Nations Statistic 

Division  2000 – 2012 

UNCOMTRADE 

comtrade.un.org  

4 Total ekspor dunia ke 

Amerika Serikat 

Official sites of World 

Trade Organization 

www.wto.org 

 

3.2.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, baik berupa orang, benda, 

kejadian, nilai maupun hal-hal yang terjadi (Arifin, 2011:215). Dalam penelitian 

ini yang dimaksud dengan populasi adalah data perdagangan yang tercatat 

pertama kali hingga saat ini yaitu pada tahun 1989 – 2013. Data peerdgangan 

tersebut berupa data Ekspor komoditas TPT indonesia dan dunia serta total ekspor 

Indonesia dan dunia dengan tujuan Amerika serikat. 

Sampel adalah kumpulan sebagian anggota dari seluruh obyek yang diteliti. 

(Algifari 1997:8). Sampel merupakan bagian yang dapat mewakili keadaan 

populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini  adalah sebagian periode 

ekspor TPT Indonesia mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2012. Periode ini 

diambil dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan daya saing komoditas 

TPT Indonesia selama kurang lebih satu dekade terakhir. Dimana dalam periode 

tersebut terjadi penghapusan kuota  perdagangan di Amerika Serikat. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah jumlah terukur yang dapat bervariasi atau mudah berubah 

(Kuncoro, 2007:5). Dalam sebuah penelitian variabel harus ditetapkan sebelum 

penelitian supaya data yang digunakan menjadi jelas. 

Penelitian ini fokus kepada daya saing komoditas TPT Indonesia di 

Amerika Serikat. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

perdagangan Indonesia dan perdagangan dunia dengan Amerika Serikat. Baik 

untuk komoditas TPT Maupun yang lainnya. Untuk lebih jelasnya  adalah sebagai 

berikut.   

1. Ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat 

Ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat adalah nilai ekspor TPT 

(SITC 65 dan 84) dari Indonesia ke Amerika Serikat selama periode 2000 – 

2012 yang dinyatakan dalam satuan US dollar. 

2. Total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat  

Total ekspor Indonesia adalah jumlah keseluruhan ekspor Indonesia 

ke Amerika Serikat selama periode 2000 – 2012 yang dinyatakan dalam 

satuan US dollar. 

3. Ekspor TPT dunia ke Amerika Serikat 

Ekspor TPT dunia adalah total nilai ekspor TPT (SITC 65 dan 84) 

dari seluruh dunia ke Amerika Serikat selama periode 2000 – 2012 yang 

dinyatakan dalam satuan US dollar. 

4. Total ekspor dunia ke Amerika Serikat 
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Total ekspor dunia ke Amerika Serikat adalah nilai total ekspor dunia 

ke Amerika Serikat selama periode 2000 – 2012 yang dinyatakan dalam 

satuan US dollar. 

5. Pertumbuhan ekspor TPT dunia ke Amerika Serikat 

Pertumbuhan ekspor TPT dunia ke Amerika Serikat adalah 

perubahan nilai ekspor TPT dunia ke Amerika Serikat yang dinyatakan 

dalam satuan persen. 

6. Pertumbuhan ekspor dunia ke Amerika Serikat 

Pertumbuhan ekspor dunia ke Amerika Serikat adalah perubahan  

total nilai ekspor dunia ke Amerika Serikat yang dinyatakan dalam persen. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk 

memperoleh data yang akan digunakan dalam penelitian. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumetasi. Metode 

dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data informasi mengenai 

hal yang berkaitan dengan penelitian dengan jalan melihat laporan tertulis baik 

berupa angka maupun keterangan (Arikunto, 2006:135) 

Dokumentasi dalam penelitian ini menghasilkan data dalam kurun waktu 

2000 – 2012. Data tersebut diantaranya adalah Ekspor TPT Indonesia dan dunia 

(SITC 65 dan 84) ke Amerika Serikat yang didokumentasi dari United Nations 

Statistic Division 2012 (UNCOMTRADE), dan data ekspor total Indonesia dan 
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dunia ke Amerika Serikat yang didokumentasi dari neraca perdagangan Indonesia 

dengan Amerika Serikat dan World Trade Organization (WTO). 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Revealed Comparative Advantage (RCA) 

Daya saing dari suatu negara, sektor maupun daya saing komoditas dapat 

diukur dengan berbagai macam metode dan indikator. Daya saing wilayah,sektor 

maupun komoditas dapat diketahui dengan indikator yang terukur. Cara yang 

tepat untuk memperoleh indikator guna mengetahui daya saing suatu komoditas 

adalah dengan metode Revealed Comparative Advantage (RCA).  

Metode RCA adalah salah satu metode untuk mengukur keunggulan 

komparatif suatu komoditas. Perhitungan RCA berdasar pada suatu konsep bahwa 

perdagangan antar wilayah menunjukkan keunggulan komparatif yang dimiliki 

oleh suatu wilayah. 

Dengan metode RCA kita dapat mengukur kinerja ekspor suatu produk dari 

suatu negara dengan menghitung pangsa suatu produk terhadap total ekspor suatu 

negara dibandingkan dengan pangsa produk tersebut dalam perdagangan dunia. 

 

RCA = 
      

      
       (1) 

 

Xij = Nilai ekspor komoditas i dari Negara j 

Xj = Nilai total ekspor dari Negara j 

Xiw = Nilai ekspor komoditas i di dunia 
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Xw = Nilai total ekspor dunia 

Dari persamaan nilai RCA akan dapat pula diperoleh nilai indeks RCA. 

Nilai dari indeks RCA menunjukkan pertumbuhan keunggulan komparatif suatu 

komoditas pada tiap periode  

 

Indeks RCA : 
    

      
    (2) 

 

Nilai indeks RCA suatu negara untuk suatu komoditas lebih besar dari 1 

menunjukkan bahwa daya saing komoditas dari negara tesebut mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebaliknya jika nilai indeks 

RCA menunjukan nilai di bawah satu maka komoditas dari negara tersebut 

menurun daya saingnya. 

 

3.5.2 Constant Market Share (CMS) 

Daya saing suatu negara, sektor atau komoditas tentunya bergantung pada 

berbagai faktor. Tidak semua faktor yang berpengaruh pada tingkat daya saing 

memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk merubah tingkat daya saing tersebut. 

Salah satu metode yang biasa digunakan dalam mengetahui faktor apa saja yang 

berpengaruh terhadap daya saing, bagaimana pengaruh faktor tersebut. Serta 

seberapa besar pengaruhnya adalah metode Constant Market Share (CMS) atau 

model pangsa pasar konstan. 
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CMS adalah metode yang digunakan untuk mendekomposisikan 

pertumbuhan ekspor suatu negara kedalam beberapa determinan pertumbuhan 

ekspor negara tersebut. Metode ini juga dapat untuk mendekomposisikan 

pertumbuhan ekspor komoditas tertentu dari suatu negara. Dalam penelitian ini  

metode CMS digunakan untuk mendekomposisikan pertumbuhan ekspor 

komoditas TPT indonesia ke Amerika Serikat. 

 Metode ini digunakan karena terdapat kemungkinan laju pertumbuhan 

ekspor suatu negara pada suatu periode tidak mampu mengikuti pertumbuhan 

secepat pertumbuhan ekspor rata-rata dunia. Dari hasil perhitungan CMS akan 

didapat tiga determinan pertumbuhan ekspor . Masing-masing determinan tersebut 

akan menghasilkan informasi yang berbeda-beda. Determinan tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Efek distribusi pasar 

Parameter efek distribusi pasar bisa bernilai positif atau negatif. 

Parameter akan bernilai positif jika negara pengekspor yang menjadi 

perhatian (misalnya lndonesia) mendistribusikan pasarnya ke pusat 

pertumbuhan permintaan (Prajogo,2004:52) 

Misalnya, apabila pasar Amerika Serikat sedang mengalami 

kenaikan pertumbuhan impor dan Indonesia merespon dengan menaikkan 

volume ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat maka parameter efek 

distribusi pasar akan bernilai positif. Apabila terjadi hal sebaliknya, pada 

saat pasar Amerika Serikat mengalami penurunan permintaan namun 
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Indonesia menaikkan volume ekspornya maka parameter dari efek 

distribusi pasar akan bernilai negatif. 

 

mXijk
1      

(3)
 

 

m : persentase pertumbuhan impor umum di negara k 

Xijk
1 

: ekspor komoditas i negara J ke negara K   (t-1) 

 

2. Efek Komposisi Komoditas 

Parameter efek komposisi komoditas bisa bernilai positif atau 

negatif. Parameter yang menunjukkan nilai positif menunjukan bahwa 

negara pengekspor menjadi perhatian (misalnya Indonesia) mengekspor 

suatu komoditas ke negara yang mempunyai distribusi pasar komoditas 

tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kelompok komoditas 

tersebut (Prajogo, 2004:52) 

 

 {(mi - m)Xijk
1
}     (4) 

 

 

m : persentase pertumbuan impor umum di negara k 

mi : persentase distribusi pasar komoditas i di Negara K 

Xijk
1 

: ekspor komoditas i negara J ke negara K   (t-1) 
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3. Efek Daya Saing 

Parameter efek daya saing dapat bernilai positif maupun negatif. 

Parameter ini mengindikasikan kenaikan atau penurunan bersih (net gain 

or loss) dalam pangsa pasar ekspor lndonesia secara relatif terhadap 

standar setelah memperhitungkan perubahan komposisi produk dan 

distribusi pasar. Parameter bernilai positif, menunjukkan bahwa  

lndonesia berhasil mempertahankan pangsa pasar dari para pesaingnya. 

Parameter yang bernilai negatif menunjukkan bahwa sebagian pangsa 

pasar indonesia diambil alih oleh negara pesaing. 

Asumsinya adalah bahwa efek daya saing yang didasarkan pada 

perubahan pangsa pasar ekspor negara pengekspor yang menjadi 

perhatian (misalnya lndonesia) di pasar Amerika Serikat (atau negara 

tertentu) untuk produk tertentu hanya dapat terjadi selama periode analisis 

sebagai respon terhadap perubahan harga relatif produk asal lndonesia.  

 

{Xijk
2
 – Xijk

1
 – mi Xijk

1
}   (5) 

 

mi : persentase peningkatan impor komoditas i di Negara K 

Xijk
1 

: ekspor komoditas i negara J ke negara K   (t-1) 

Xijk
2 

: ekspor komoditas i negara J ke negara K (t) 

Dari ketiga efek tersebut dapat menggambarkan efek mana yang 

lebih besar pengaruhnya pada pertumbuhan ekspor suatu negara. Tiga efek 

tersebut dapat diubah ke dalam persamaan berikut.  

Xijk
2 

- Xijk
2
 = {mXijk

1
} + {(mi - m)Xijk

1
} + {Xijk

2
 – Xijk

1
 – mi Xijk

1
}   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Pertekstilan 

Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan salah satu komoditas utama 

perdagangan dunia. Batasan TPT pada penelitian ini adalah komoditas yang 

masuk dalam Standart International Trading Classification (SITC) Rev.3 yaitu 

SITC 65 textile yarn, fabric dan artlicles dan SITC 84 apparel, clothing, dan 

accessories. Saat ini perdagangan komoditas TPT dunia hanya terkonsentrasi pada 

beberapa negara saja. Menurut data WTO tahun 2012 Amerika Serikat merupakan 

negara importir TPT terbesar di dunia dengan jumlah impor mencapai 1,13 

millyar dollar AS. 

Perdagangan TPT dunia ke Amerika Serikat sebagian besar dikuasai oleh 

China. Pada tahun 2010 tercatat, total TPT China ke Amerika Serikat mencapai 

37% dari total ekspor TPT Dunia ke Amerika Serikat. Negara yang menjadi mitra 

dagang Amerika Serikat untuk komoditas TPT sebagian besar adalah negara dari 

Kawasan ASIA, salah satunya adalah Indonesia.  

TPT sendiri merupakan salah satu komoditas ekspor andalan bagi Indonesia. 

Pasar tujuan ekspor bagi komoditas TPT Indonesia diantaranya. Amerika Serikat, 

Jepang, Jerman, Turki, Korea, Inggris, Uni Emirat Arab, China, Brazil, Malaysia. 

Yang mana Amerika Serikat merupakan negara yang menjadi pasar utama bagi 

Indonesia. 
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Dalam penelitian ini Amerika Serikat adalah fokus penelitain. Sebab 

Amerika Serikat merupakan pasar utama bagi Indonesia. Selama periode 12 tahun 

terakhir kontribusi komoditas TPT terhadap total ekspor Indonesia ke Amerika 

Serikat tergolong cukup tinggi yang rata-ratanya mencapai 24%.  

 
Gambar 4.1 Kontribusi TPT Terhadap Total Ekspor Indonesia Ke     

Amerika Serikat 2013 data diolah 

Sumber : UNCOMTRADE dan United States Census Bereau data diolah 

 

Perkembangan kontribusi yang fluktuatif tersebut dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Dari sisi permintaan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan 

GDP Amerika Serikat. Selain itu adanya perubahan pada regulasi perdagangan 

seperti penghapusan kuota perdagangan yang terjadi pada tahun 2005 juga 

berpengaruh terhadap perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. 

Dari sisi penawaran, kapasitas produksi yang dimiliki oleh Indonesia juga 

menentukan besar kecilnya kontribusi TPT terhadap total ekspor kita ke Amerika 

Serikat. Apabila Terjadi kenaikkan permintaan komoditas TPT di Amerika Serikat 

namun Indonesia tidak mampu menambah kapasitas produksi sesuai dengan 

kenaikan permintaan tersebut. Maka dampak yang timbul adalah berkurangnya 
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pangsa pasar komoditas TPT Indonesia di Amerika Serikat sebagai akibat dari 

ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi permintaan pasar.   

 
Gambar 4.2 Jumlah Perusahaan Tekstil dan Pakaian Jadi Indonesia 

2010 data diolah 

Sumber : BPS jumlah perusahaan menurut subsektor 2010 data diolah 

 

Sejak tahun 2001 hingga 2010 produksi TPT Indonesia ditopang jumlah 

perusahaan yang cukup berfluktuasi. Seperti yang terlihat pada gambar 4.2 Jumlah 

perusahaan nasional cenderung tetap pada tahun 2001 hingga tahun 2005. 

Terjadinya peningkatan jumlah perusahaan pada tahun 2006 adalah sebagai 

bentuk respons terhadap hilangnya kuota perdagangan tekstil yang berlaku mulai 

tanggal 1 Januari 2005. 

Perdagangan komoditas TPT Dunia semua diatur oleh World Trade 

Organization (WTO). Segala bentuk restriksi dan hambatan dalam perdagangan 

TPT harus tunduk dibawah aturan General Agreement on Tariff and Trade 

(GATT). Pada tahun 1950 perdagangan TPT di Amerika Serikat dan Eropa 

dilindungi oleh sistem kuota. Jepang, China, Hongkong India dan Pakistan 
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menyetujui secara sukarela untuk membatasi ekspor kapas ke Amerika Serikat. 

Setelah ini negosiasi dalam perdagangan tekstil Dunia tetap bergulir hingga pada 

tahun 1974 ditandatangani MFA ( Multi Fiber Arrangement ). 

MFA merupakan perjanjian yang bersifat sepihak (bilateral atau unilateral) 

untuk menetapkan kuota guna membatasi jumlah impor bagi negara-negara 

tertentu yang mengalami masalah pada industri domestiknya. Dalam perjanjian ini 

negara pengimpor berhak menentukkan kuota yang berbeda untuk setiap eksportir 

yang ingin memasuki negara tersebut. Sehingga menjadikan perdagangan yang 

tidak adil dan dikriminatif yang menyimpang dari aturan dasar GATT.  

Pada tanggal 1 Januari 1995 ditandatangani Aggrement on Textiles and 

Clothing (ATC) sebagai sarana transisi untuk mencapai integrasi penuh dalam 

perdagangan tektil dunia yang mengacu pada ketentuan WTO dan GATT. Masa 

transisi tersebut dilakukan selama 10 tahun sejak disetujuinya ATC yang akan 

dilakukan melalui tiga tahap pengintegrasian. Selama masa transisi tersebut ada 

beberapa hal yang diatur untuk mencapai integrasi penuh. Adapula hal yang diatur 

adalah sebagai berikut. 

1. Untuk produk-produk negara berkembang yang ekspornya masih dibatasi 

kuota dikenakan kenaikan kuota. Sedangkan, produk yang masih dikenakan 

kuota secara bertahap dihapus kuotanya (integrasi tekstil ke dalam WTO). 

2.  Cakupan barang ditetapkan atas kesepakatan bersama dan dicantumkan dalam 

suatu daftar, yang tidak dapat diperluas lagi selama berlakunya persetujuan. 

Proses liberalisasi melalui peningkatan angka pertumbuhan kuota secara lebih 

cepat, dibagi dalam tiga tahap: 
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a. Pada tahap I sejak berlakunya The Agreement tahun 1995-1997 ditingkatkan 

angka pertumbuhannya sekurang-kurangnya 16 persen. 

b. Pada tahap II tahun 1998-2001 sekurang-kurangnya 25 persen. 

c. Pada tahap III tahun 2002-2004 sekurang-kurangnya 27 persen. 

3. Untuk pengawasan pelaksanaan persetujuan, dibentuk suatu badan dengan 

nama Textile Monitoring Body (TMB). Segala pembatasan dalam perdagangan 

TPT yang masih berlaku harus dilaporkan kepada TMB sebagai pengganti 

Textile Surveilance Body selambat-lambatnya September 1994. 

4. Dalam proses integrasi negara-negara berkembang harus membuka pasarnya 

dengan menurunkan bea masuk, menghapuskan subsidi, menghambat 

dumping dan mengawasi masalah paten serta desain. 

5. Pada tanggal 1 Januari 2005 semua bentuk pembatasan berupa kuota TPT 

akan dihapus. Sektor TPT diintegrasikan ke dalam GATT secara keseluruhan. 

 

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Penelitian ini akan membahas tentang daya saing komoditas TPT Indonesia 

di Amerika Serikat serta bagaimana pengaruh efek pangsa makro dan efek pangsa 

mikro terhadap pertumbuhan ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat. Untuk 

mengetahui daya saing TPT Indonesia digunakan metode analisis RCA . Metode 

analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagian ekspor TPT Indonesia terhadap 

total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dibandingakan dengan bagian ekspor 

TPT dunia ke Amerika Serikat terhadap total ekspor dunia ke Amerika Serikat. 
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Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekspor TPT Indonesia dapat 

diketahui dengan menggunakan metode analisis CMS. Metode ini akan 

mendekomposisikan pertumbuhan ekspor kedalam tiga efek yaitu, efek komposisi 

komoditas, efek daya saing, dan efek distribusi pasar. Variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah Ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat, 

Total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, TPT Dunia ke Amerika serikat, dan 

Total ekspor dunia ke Amerika Serikat 

 

4.1.2.1 Ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat  

Selama periode penelitian total ekspor komoditas TPT Indonesia bertumbuh 

secara fluktuatif. Fluktuasi pertumbuhan ekspor TPT ini dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor.  

  
Gambar 4.3 Ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat 2000 - 2012 

(miliar dollar AS) data diolah 
Sumber : UNCOMTRADE data diolah 

Pada awal periode penelitian pertumbuhan ekspor TPT mengalami 

penurunan selama dua tahun. Pada tahun 2001 pertumbuhan ekspor TPT 

Indonesia mengalami penurunan 4% dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut 
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masih berlanjut pada tahun 2002. Pada tahun ini penurunan yang terjadi lebih 

besar yaitu 8%. Pada tahun 2003 pertumbuhan ekspor TPT mulai mengalami 

perbaikan. Pada tahun ini ekspor TPT Indonesia bertumbuh sebesar 5%. Kenaikan 

pertumbuhan ekspor TPT pada tahun 2003 terus berlanjut hingga tahun 2008. 

Dimana pada tahun 2004 hingga 2006 pertumbuhan TPT mampu naik hingga 

mencapai 52%. Pada tahun 2007 dan 2008 pertumbuhan ekspor TPT Indonesia ke 

Amerika Serikat mulai melambat. Tercatat pada tahun 2007 Ekspor TPT 

Indonesia bertumbuh 3% dan pada tahun berikutnya hanya 1%. 

Pada tahun 2009 kembali terjadi penurunan ekspor TPT Indonesia sebesar 

8%. Pada tahun 2010 dan 2011 pertumbuhan ekspor TPT Indonesia kembali 

mengalami kenaikan dimana pada tahun 2010 naik sebesar 19% dan pada tahun 

2011 naik sebesar 11%. Pada tahun terakhir penelitian Ekspor TPT Indonesia ke 

Amerika Serikat kembali mengalami penurunan sebesar 11%. 

 

4.1.2.2 Total Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat 

Pertumbuhan total ekspor semua komoditas Indonesia ke Amerika Serikat 

mengalami fluktuasi pertumbuhan yang hampir sama dengan fluktuasi yang 

terjadi pada pertumbuhan ekspor tekstil. Fluktuasi yang terjadi dapat dipengaruhi 

dari berbagai faktor seperti inflasi, ketersediaan sumberdaya dan kebijakan.  
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Gambar 4.4 Total Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat 2000 - 2012  

(miliar dollar AS) data diolah 
Sumber :  United States Census Bereau data diolah 

 

Pertumbuhan total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat terus mengalami 

penurunan pada tiga tahun pertama penelitian. Tercatat pada tahun 2001 

pertumbuhan ekspor total indonesia turun sekiitar 3%. Penurunan tersebut 

berlanjut pada tahun 2002 sebesar 5% dan pada tahun 2003 sebesar 1%. Pada 

tahun 2004 terjadi perbaikan pertumbuhan ekspor total Indonesia yang bertumbuh 

naik sebesar 14%. Kenaikan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2008 dengan 

kenaikan pertumbuhan hingga mencapai 46%. 

Pada tahun 2009 tren positif yang dialami pada 4 tahun sebelumnya sempat 

terhenti. Pada tahun ini ekspor total Indonesia ke Amerika Serikat bertumbuh 

negatif sebesar 18%. Setelah sempat turun, pertumbuhan ekspor total Indonesia 

kembali naik pada tahun 2010 dan 2011. Kenaikan pada masing-masing tahun 

mencapai 27% pada tahun 2010 dan 16% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 
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pertumbuhan ekspor total Indonesia ke Amerika Serikat kembali turun sebesar 

6%. 

 

4.1.2.3 Ekspor TPT Dunia ke Amerika Serikat 

Dalam perdagangan Dunia ekspor komoditas TPT dunia ke amerika Serikat 

memiliki pergerakan yang cenderung lebih stabil daripada pertumbuhan ekspor 

TPT Indonesia ke Amerika Serikat. Sebagai importir tekstil terbesar dunia, 

Keadaan perekonomian Amerika Serikat berpengaruh besar terhadap jumlah 

ekspor komoditas TPT yang mampu diserap oleh negara tersebut. 

 
Gambar 4.5 Ekspor TPT Dunia ke Amerika Serikat 2000 - 2012 

 (miliar dollar AS) data diolah 
 Sumber : UNCOMTRADE data diolah 

 

 

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor TPT dunia ke 

Amerika Serikat memiliki tren yang cukup positif. Meskipun pada tahun 2001 

ekspor TPT dunia ke Amerika Serikat mengalami penurunan sebesar 2%, ekspor 
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TPT dunia terus meningkat setelah tahun 2001 hingga 2007. Tercatat dari tahun 

2001 hingga 2007 ekspor TPT dunia ke Amerika Serikat mengalami peningkatan 

sebesar 33% dengan rata-rata kenaikan mencapai 5% tiap tahunnya. 

Goncangan perekonomian yang dialami Amerika Serikat pada tahun 2008. 

Menyebabkan, kemampuan Amerika Serikat dalam menyerap komoditas 

perdagangan dunia juga berkurang. Akibatnya, ekspor TPT Dunia ke Amerika 

Serikat turun sebesar 3%. Penurunan tersebut berlanjut di tahun 2009 dengan 

penurunan yang lebih besar hingga mencapai 14%. Pada tahun 2010 ekspor TPT 

dunia ke Amerika Serikat kembali menunjukkan perbaikan. Tercatat ekspor TPT 

dunia ke Amerika Serikat meningkat sebesar 15%. Kenaikan tersebut berlanjut 

pada tahun 2011 dengan kenaikan sebesar 8%. Penurunan ekspor TPT Dunia ke 

Amerika Serikat kembali terjadi pada tahun 2012 namun kali ini penurunan yang 

terjadi sangatlah tipis, yaitu 0,03%. 

 

4.1.2.4 Total Ekspor Dunia ke Amerika Serikat 

Pertumbuhan total ekspor dunia ke Amerika Serikat berfluktuasi pada tiap 

tahunnya. Fluktuasi yang terjadi dipengaruhi oleh faktor yang sama seperti ekspor 

komoditas TPT Dunia ke Amerika Serikat yaitu keadaan perekonomian Amerika 

Serikat. 
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Gambar 4.6 Total Ekspor Dunia ke Amerika Serikat 2000 - 2012 

(miliar dollar AS) data diolah 
  Sumber : WTO data diolah 

 

 

Perkembangan total ekspor dunia ke Amerika Serikat menunjukkan 

pergerakan yang lebih baik daripada ekspor TPT dunia ke Amerika Serikat. 

Selama periode penelitian dari tahun 2000 hingga 2012 tercatat hanya terjadi dua 

kali penurunan. Penurunan yang pertama terjadi pada tahun 2001. Pada tahun ini 

pertumbuhan ekspor total dunia menurun 6% dari tahun 2000. Setelah penuruna 

pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 pertumbuhan ekspor total dunia terus 

meningkat hingga mencapai 84%. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa 

Amerika Serikat merupakan pasar yang menjanjikan bagi negara yang ingin 

meningkatkan ekspornya. 

Melemahnya perekonomian Amerika Serikat yang disebabkan oleh krisis 

finasial yang dialaminya, berdampak pada turunnya pertumbuhan ekspor total 

dunia ke Amerika Serikat. Penurunan pertumbuhan ekspor total dunia tidak 

berlangsung lama. Pada tahun 2010 ekspor dunia ke Amerika Serikat kembali 
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membaik dan terus meningkat hingga tahun 2012 dengan peningkatan mencapai 

19%. 

 

4.2 Hasil Analisis Data dan Pembahasan 

4.2.1 Analisis Keunggulan Komparatif Komoditas TPT Indonesia 

Daya saing suatu komoditas dari suatu negara dapat dilihat dari keunggulan 

komparatif negara tersebut dalam memproduksinya. Salah satu metode analisis 

untuk mengetahui keunggulan komparatif adalah dengan menggunakan metode 

Revealed Comparative Advantage (RCA). Hasil perhitungan RCA menunjukkan  

keunggulan komparatif komoditas ekspor suatu negara melalui nilai RCA 

komoditas tersebut. Komoditas yang memiliki nilai RCA lebih dari satu 

menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki keunggulan komparatif diatas 

rata-rata dunia. 

Hasil peritungan RCA komoditas TPT Indonesia menunjukkan bahwa 

Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik di pasar Amerika Serikat. Dalam 

periode tahun 2000 hingga 2012 nilai RCA komoditas TPT Indonesia selalu 

berada diatas satu seperti yang terlihat dalam gambar 4.7 berikut. 
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Gambar 4.7 Perkembangan Nilai RCA Komoditas TPT Indonesia 

Tahun 2000 – 2012 data diolah 

Sumber : UNCOMTRADE, WTO dan United States Census Bereau 

data diolah 

 

 

Seperti yang terlihat pada gambar 4.7 nilai RCA komoditas TPT Indonesia 

menunjukkan daya saing komoditas TPT Indonesia di pasar Amerika Serikat 

mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif selama periode 2000 hingga 

2012. Pada tahun 2000 Indonesia memiliki nilai RCA sebesar 3,32. Nilai teresebut 

menurun dalam dua tahun berikutnya dimana pada tahun 2001 menurun menjadi 

3,11 dan kembali turun menjadi 2,97 pada tahun 2002. Perbaikan nilai RCA 

Indonesia terjadi pada tahun 2003. Sejak tahun ini nilai RCA komoditas TPT 

Indonesia terus meningkat hingga tahun 2006. Pada masing-masing tahun nilai 

RCA Indonesia meningkat menjadi 3,20 pada tahun 2003, 3,58 pada tahun 2004, 

4,24 pada tahun 2005 dan 4,97 pada tahun 2006. Pada tahun 2007 nilai RCA 

komoditas TPT Indonesia kembali mengalami penurunan menjadi 4,96 dan 

kembali meningkat pada tahun 2008 menjadi 5.02. Pada dua tahun berikutnya 

nilai RCA TPT Indonesia kembali menurun menjadi 4,82 pada tahun 2009 dan 4,8 

0

1

2

3

4

5

6

n
ila

i R
C

A
 



 

 

 

 

54 

pada tahun 2010. Pada tahun 2011 RCA Indonesia kembali mengalami 

peningkatan menjadi 4,87 namun kembali mengalami penurunan menjadi 4,74 

pada tahun 2012. 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa selama periode 2000–2012  

Indonesia memiliki daya saing yang kuat. Dalam periode tersebut menunjukkan 

bahwa penghapusan kuota perdagangan pada tahun 2005 tidak berdampak pada 

penurunan daya saing komoditas TPT Indonesia di pasar Amerika Serikat. 

Terbukti dengan masih meningkatnya nilai RCA dari 4,24 pada tahun 2005 

menjadi sebesar 4,97 pada tahun 2006 penghapusan kouta perdagangan pada 

tahun 2005 lebih berdampak pada perkembangan nilai RCA Indonesia. Sejak 

tahun 2006 hingga 2012 pergerakan nilai RCA komoditas TPT Indonesia 

cenderung menurun. Berbeda dengan periode sebelum diberlakukannya 

penghapusan kuota yaitu pada tahun 2000 hingga 2005 yang menunjukkan bahwa 

nilai RCA memiliki kecenderungan meningkat. 

 

4.2.2 Analisis Determinan Pertumbuhan Ekspor Indonesia 

Dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekspor 

TPT Indonesia ke Amerika Serikat digunakan metode analisis CMS (Constant 

Market Share). Metode CMS adalah metode untuk mengetahui kinerja ekspor 

suatu negara dalam kondisi persaingan. Metode ini akan menunjukkan apakah 

suatu negara berhasil mempertahankan pangsa pasar atau tidak dari para 

pesaingnya yang didasarkan pada asumsi bahwa eskpor suatu negara dapat 

meningkat lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata 

pertumbuhan ekspor dunia. Metode ini sebelumnya pernah digunakan oleh 



 

 

 

 

55 

Prajogo dalam mengkomparasikan daya saing produk pertanian antara negara 

ASEAN pada tahun 2004. 

Hasil dari perhitungan CMS akan dikelompokkan menjadi dua periode besar 

yaitu periode 2000 – 2005 dan periode 2005 – 2012. Pengelompokkan periode ini 

bertujuan untuk mengetahui perubahan daya saing pada saat masih 

diberlakukannya kuota perdagangan dan setelah dicabutnya kuota perdagangan 

pada tahun 2005. 

 

4.2.2.1 Periode Sebelum Penghapusan Kuota 2000 – 2005 

Hasil perhitungan CMS selama periode 2000 – 2005 menunjukkan bahwa. 

Pertumbuhan ekspor komoditas TPT Indonesia lebih dipengaruhi oleh efek 

distribusi pasar yang berperan meningkatkan ekspor TPT Indonesia ke Amerika 

Serikat sebesar 201%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan impor 

Amerika Serika berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan ekspor TPT 

Indonesia ke Amerika Serikat. Sedangkan efek daya saing dan dan komposisi 

komoditas bernotasi negatif dan bepengaruh pada penurunan ekspor TPT 

Indonesia yang masing berpengaruh 76% pada efek komposisi komoditas dan 

26% pada efek daya saing. 

Selama periode 2000 – 2005 dapat pula dijabarkan perubahan faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekspor pada setiap tahunnya. Berikut adalah 

penjabaran perubahan faktor pertumbuhan ekspor pada masing masing tahun. 

1) Periode 2000 – 2001 

Pada periode 2000 – 2001 Indonesia mengalami penurunan daya saing yang 

diikuti oleh penurunan nilai ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat yang  
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ditunjukkan oleh nilai indeks RCA sebesar 0,93 serta penurunan nilai ekspor 

sebesar 4% atau setara dengan 95,10 juta dollar AS. Terjadinya penurunan nilai 

ekspor TPT Indonesia disebabkan oleh efek distribusi pasar dan efek  daya saing. 

Efek distribusi pasar yang menunjukkan nilai negatif, yang menyebabkan ekspor 

TPT Indonesia mengalami penurunan sebesar 152,25%. atau senilai 144,78 juta 

dollar AS. Penurunan ekspor TPT juga didorong oleh efek daya saing yang 

menyebabkan turunnya nilai ekspor TPT Indonesia sebesar 62,54% atau senilai -

59,47 juta dollar AS. 

Pengaruh negatif dari efek distribusi pasar dan efek daya saing sedikit 

diimbangi oleh pengaruh efek komposisi komoditas yang berpengaruh positif 

dalam mendorong ekspor TPT Indonesia sebesar 114,79% atau senilai dengan 

109,16 juta dollar AS. terjadinya dorongan peningkatan  ini disebabkan Indonesia 

mengkonsentrasikan ekspor pada komoditas yang sedang mengalami kenaikan 

permintaan. Walaupun ketepatan komposisi komoditas Indonesia dapat 

mendorong nilai ekspor TPT Indonesia, pengaruh negatif dari efek distribusi pasar 

dan efek daya saing yang lebih besar menyebabkan ekpor Indonesia ke Amerika 

Serikat menurun. 

2) Periode 2001 – 2002 

Penurunan ekspor pada periode sebelumnya masih berlanjut pada periode 

2001 – 2002. Penurunan ini dapat terlihat dari hasil perhitungan indeks RCA  

sebesar 0,95 dan penurunan ekspor sebesar 8,1% atau senilai denngan 177,09 juta 

dollar AS. Pada periode ini penurunan nilai ekspor hanya dipengaruhi oleh efek 

daya saing yang berpengaruh negatif sebesar 128,38% atau senilai 227.,36 juta 
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dollar AS. penurunan ekspor akibat daya saing ini lebih disebabkan oleh kurang 

kompetitifnya harga TPT Indonesia dibandingkan dengan para pesaingnya. 

Di sisi lain efek komposisi komoditas dan efek distribusi pasar berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekspor TPT Indonesia. Efek komposisi komoditas 

berpengaruh sebesar 6,40% atau senilai 11,3 juta dollar AS, sedangkan efek 

distribusi pasar berpengaruh sebesar 21,98% atau senilai 38,92 juta dollar AS. 

walaupun kedua faktor ini berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekspor 

Indonesia, akan tetapi pengaruh negatif dari efek daya saing lebih besar sehingga 

terjadi penurunan ekspor. 

3) Periode 2002 – 2003 

Pada periode 2002 – 2003 hasil perhitungan indeks RCA menunjukkan nilai 

sebesar 1,07. hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan keunggulan komparatif 

komoditas TPT Indonesia. Kenaikan ini diikuti dengan meningkatnya nilai ekspor 

TPT Indonesia sebesar 4,6% atau senilai 92,51 juta dollar AS. peningkatan nilai 

ekspor TPT Indonesia disebabkan oleh pertumbuhan impor Amerika Serikat yang 

naik sebesar 6,98% (efek distribusi pasar). Kenaikan impor Amerika Serikat ini 

berdamapak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekspor TPT Indonesia 

sebesar 185,5% atau senilai 171,63 juta dollar AS. 

Efek komposisi komoditas dan efek daya saing memberikan pengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia. Efek komposisi komoditas 

berpengaruh sebesar 34,29%. Efek daya saing berpengaruh negatif sebesar 

51,23% atau senilai dengan 47,39 juta dollar AS. walaupun kedua faktor ini 

berpengaruh negatif akan tetapi pengaruh positif dari bertumbuhnya impor 
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Amerika Serikat lebih besar. Sehingga, Indonesia mengalami peningkatan pada 

nilai ekspor TPT ke Amerika Serikat. 

4) Periode 2003 – 2004  

Peningkatan pada periode 2002 – 2003 masih tetap berlanjut pada periode 

ini. Pada periode 2003 -2004 indeks RCA menunjukkan nilai sebesar 1,11 yang 

berarti bahwa terjadi peningkatan pada keunggulan komparatif TPT Indonesia. 

Nilai ekspor TPT Indonesia juga menunjukkan adanya peingkatan yang cukup 

tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu sebesar 16,6% atau senilai 

349,87 juta dollar AS. Jika pada periode sebelumnya peningkatan impor hanya 

didorong oleh pertumbuhan impor Amerika Serikat. pada periode ini peningkatan 

ekspor TPT Indonesia diperkuat dorongan efek daya saing yang berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekspor TPT Indonesia. Efek daya saing 

meningkatkan ekspor Indonesia sebesar 54,06% atau senilai 189,15 juta dollar 

AS, sedangkan efek distibusi pasar pada periode ini meningkatkan Ekspor TPT 

Indonesia sebesar 102,35% atau senilai 358,11 juta dollar AS. 

Kurang tepatnya pengkonsentrasian komoditas ekspor Indonesia 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekspor TPT Indonesia, yang 

ditunjukkan oleh efek komposisi komoditas yang berpengaruh menurunkan nilai 

ekspor TPT sebesar 56,42% atau senilai 197,38 juta dollar AS. walaupun 

demikian pengaruh negatif dari efek komposisi komoditas ini tidak lebih besar 

dari pengaruh positif dari efek distribusi pasar dan efek daya saing. Sehingga, 

nilai ekspor TPT Indonesia meningkat. 

5) Periode 2004 – 2005 
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Pada periode 2004 2005 indeks RCA masih menunjukkan nilai diatas 1 yaitu 

1,18 yang berarti bahwa pada periode ini keunggulan komparatif Indonesia 

maasih mengalami peningkatan. Peningkatan keunggulan komparatif tersebut juga 

diikuti dengan peningkatan pada nilai ekspor TPT Indonesia yang menigkat 

sebesar 23,5% atau senilai 575,62 juta dollar AS. Pada periode ini peningkatan 

ekspor TPT Indonesia masih didorong oleh faktor yang sama dengan periode 

sebelumnya. Efek distribusi pasar berpengaruh positif sebesar 57,66% atau senilai 

331,89 juta dollar AS. Sedangkan efek daya saing berpengaruh sebesar 72,60% 

atau senilai 417,91 juta dollar AS. 

Efek komposisi komoditas masih memberikan pengaruh negatif pada 

pertumbuhan ekspor TPT. Kali ini efek komposisi komoditas berpengaruh 

menurunkan nilai ekspor TPT Indonesia sebesar 30,26% atau senilai 174,19 juta 

dollar AS. pada periode ini pengaruh negatif dari efek komposisi komoditas masih 

tetap lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh positif yang diberikan oleh efek 

distribusi pasar dan efek daya saing. Dengan demikian Indonesia masih 

mengalami pertumbuhan pada nilai ekspor TPT ke Amerika Serikat. 

 

4.2.3 Periode Setelah Dihapuskannya Kuota 2005 - 2012 

Periode ini ditandai dengan dihapuskannya sistem kuota perdagangan di 

Amerika Serikat yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2005. Hasil 

perhitungan RCA menunjukkan bahwa dihapuskannya kuota perdagangan tidak 

berdampak pada penurunan daya saing komoditas TPT Indonesia di pasar 

Amerika Serikat.  
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Secara umum pada periode setelah dihapuskannya kuota perdagangan. 

Faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekspor TPT juga ikut berubah. 

perubahan tersebut telihat pada hasil perhitungan CMS yang menujukkan adanya 

2 faktor yang berpengruh positif yaitu efek distribusi pasar dan efek daya saing. 

Notasi positif pada efek distribusi pasar merupakan indikator yang menunjukkan 

bahwa Indonesia mengkonsentrasikan ekspor TPT pada pasar yang sedang 

mengalami pertumbuhan. Sedangkan notasi positif pada efek daya saing 

menunjukkan bahwa komoditas TPT daya Indonesia semakin kompetitif di negara 

tujuan ekspor. 

Efek distribusi pasar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekspor TPT 

sebesar 247% sedangkan efek daya saing berpengaruh positif sebesar 22%. Efek 

komposisi komoditas berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekspor 

TPT sebesar 169% walaupun demikian pengaruh negatif tersebut tidak sampai 

menurunkan pertumbuhan ekspor TPT Indonesia dikarenakan pengaruh positif 

dari efek daya saing dan efek distribusi pasar masih lebih besar. 

Hasil dari perhitungan CMS tersebut dapat pula dijabarkan secara rinci guna 

mengetahui perubahan faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekspr TPT. 

Penjabaran pada setiap tahunnya adalah sebagai berikut. 

1) Periode 2005 – 2006 

Pada periode awal penghapusan kuota daya saing komoditas TPT Indonesia 

di pasar Amerika Serikat masih menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini 

terlihat dari nilai indeks RCA yang masih berada diatas satu yaitu 1,17. Angka ini 

merupakan indikasi bahwa daya saing Indonesia masih tetap bertumbuh dan 
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Indonesia masih tetap kompetitif walaupun kuota perdagangan sudah dihapuskan. 

Pada periode ini Indonesia mengalami pertumbuhan nilai ekspor 22,74% atau 

senilai 687,07 juta dollar AS. 

Pertumbuhan nilai ekspor TPT Indonesia lebih dipengaruhi oleh efek 

distribusi pasar dan efek daya saing. Kedua efek ini berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekpor TPT Indonesia. Efek distribusi pasar berpengaruh sebesar 

47,05% atau senilai 323,25 juta dollar AS. Efek daya saing berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekspor TPT Indonesia sebesar 83,45% atau senilai 573,39 

juta dollar AS. Sedangkan efek komposisi komoditas berpengaruh secara negatif 

terhadap pertumbuhan ekspor TPT sebesar 30,50% atau senilai 209,56 juta dollar 

AS. Walaupun demikian pengaruh negatif dari efek komposisi komoditas ini 

masih lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh efek daya saing dan efek 

distribusi pasar. 

2) Periode 2006 – 2007 

Pertumbuhan nilai ekspor TPT masih dialami oleh Indonesia pada periode 

2006 – 2007. Ekspor TPT Indonesia naik tipis 3.,2% atau senilai 123,25 juta 

dollar AS. Akan tetapi, pertumbuhan positif pada nilai ekspor TPT Indonesia ini 

tidak diikuti oleh pertumbuhan keunggulan komparatif. Indeks RCA sebesar 0,99 

menunjukkan pada periode ini Indonesia mengalami pertumbuhan daya saing 

yang menurun. Namun menurunnya pertumbuhan ini tidak sampai menurunkan 

daya saing Indonesia menjadi dibawah rata-rata dunia. 

Pertumbuhan nilai ekspor TPT pada periode ini lebih disebabkan oleh efek  

distribusi pasar dan efek daya saing. Kendati daya saing Indonesia secara 
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komparatif cenderung menurun namun efek daya saing masih menjadi pendorong 

dalam pertumbuhan ekspor TPT kali ini. Efek daya saing mendorong 

bertumbuhnya ekspor sebesar 30,13% atau senilai 37,14 juta dollar AS. 

Efek distribusi pasar merupakan pendorong utama pada kenaikan ekspor 

TPT periode ini. Yaitu sebesar 160,52% atau senilai 197,84 juta dollar AS. 

Sedangkan efek komposisi komoditas memberikan kontribusi negatif pada 

pertumbuhan ekspor sebesar 90,65% atau senilai 111,73 juta dollar AS. Pada 

periode ini, kontribusi positif yang diterima dari efek distribusi pasar dan daya 

saing lebih dominan sehingga ekspor TPT tetap bertumbuh walaupun secara 

komparatif daya saing TPT cenderung menurun dibanding periode sebelumnya. 

3) Periode 2007 – 2008 

Komoditas TPT Indonesia mengalami kenaikan keunggulan komparatif 

yang ditunjukkan oleh nilai indeks RCA sebesar 1,01. Kenaikan ini diikuti 

pertumbuhan ekspor TPT yang sangat tipis. Yaitu sebesar 0,79% atau senilai 

29,75 juta dollar AS. Kenaikan nilai ekspor pada periode ini masih disebabkan 

oleh dorongan yang sama dengan periode sebelumnya yaitu efek distribusi pasar 

dan efek daya saing. Efek dsitribusi pasar berpengaruh secara positif sebesar 

950,25% atau senilai 197,84 juta dollar AS. Efek daya saing berpengaruh positif 

sebesar 495,70% atu senilai 147,49 juta dollar AS. 

Sama seperti periode sebelumnya efek komposisi komoditas tetap 

memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekspor TPT Indonesia. Kali 

ini efek komposisi komoditas berpengaruh negatif sebesar 1345,94% atau senilai 

400,49 juta dollar AS. 
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4) Periode 2008 – 2009 

Pada periode ini daya saing komoditas TPT Indonesia secara komparataif 

mengalami penurunan. Yang ditunjukkan oleh nilai indeks RCA sebesar 0,96. 

Penurunan daya saing ini diikuti dengan menurunnya nilai ekspor sebesar 8% atau 

senilai 310,62 juta dollar AS. Penurunan ekspor TPT Indonesia ke Amerika 

Serikat tidak terlepas dari menurunnya total impor negara yang menjadi tujuan 

utama ekspor TPT Indonesia. Penurunan impor Amerika sebesar 26% berdampak 

pada menurunnya nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 323,29% 

atau senilai 1004,24 juta dollar AS (efek distribusi pasar). Besarnya dampak dari 

penurunan impor Ameika ini sedikit diimbangi oleh efek komposisi komoditas 

dan efek daya saing yang memberikan kontribusi positif. Efek komposisi 

komoditas berpengaruh secara positif 154,72% atau senilai 480,90 juta dollar AS, 

sedangkan efek daya saing mendorong pertumbuhan ekspor sebesar 68,58% atau 

senilai 213,01 juta dollar AS. Kontribusi negatif yang begitu besar dari efek 

distribusi pasar menyebabkan Indonesia tidak mampu meningkatkan nilai 

ekspornya pada periode ini. 

5) Periode 2009 – 2010  

Pada periode ini daya saing TPT Indonesia masih terlihat mengalami 

penurunan. Akan tetapi, penurunan daya saing tersebut tidak diikuti oleh 

penurunan nilai ekspor. Pada periode ini perkembangan nilai ekspor TPT 

Indonesia mulai mengalami perbaikan. Membaiknya pertumbuhan nilai ekpor ini 

disebabkan oleh kembali meningkatnya jumlah impor Amerika Serikat. Kenaikan 

jumlah impor ini berdampak pada pengaruh positif yang diberikan oleh efek 
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distribusi pasar sebesar 120,27% atau senilai 804,93 juta dollar AS. Kontribusi 

positif dari efek distribusi pasar ini makin didongkrak olek kontribusi positif dai 

efek daya saing yang berkontribusi mendorong kenaikan nilai ekspor TPT 

Indonesia sebesar 18,37% atau senilai 122,98 juta dollar AS. 

Keadaan sebaliknya terjadi pada efek komposisi komoditas. Setelah pada 

periode sebelumnya sempat memberikan pengaruh positif. Pada periode ini efek 

komposisi komoditas kembali berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekspor 

TPT Indonesia sebesar 38,64% atau senilai 258,63 juta dollar AS.  

6) Periode 2010 – 2011 

Indeks RCA sebesar 1,01 menunjukkan adanya kenaikan daya saing secara 

komparatif pada periode ini. Kenaikan daya saing tersebut diikuti pula dengan 

kenaikan nilai ekspor sebesar 11,01% atau senilai 464,60 juta dollar AS. 

Pertumbuhan nilai ekspor pada periode ini disebabkan pengaruh positif dari efek 

distribusi pasar dan efek daya saing. Efek distribusi pasar berpengaruh positif 

sebesar 136,87% atau senilai 635,89 juta dollar AS, sedangkan efek daya saing 

memberikan pengaruh positif sebesar 25,57% atau senilai 118,81 juta dollar AS . 

Sama seperti tahun sebelumnya efek komposisi komoditas tetap memberikan 

pengaruh negatif. Kali ini efek komposisi komoditas berpengaruh negatif sebesar 

62,44% atau senilai 290,1 juta dollar AS. 

7) Periode 2011 – 2012 

Pada periode akhir penelitian ini daya saing Indonesia kembali mengalami 

penurunan yang ditunjukkan oleh indeks RCA sebesar 0,97. Penurunan daya saing 

ini diikuti penurunan nilai ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 
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11,09%. Penyebab menurunnya nilai ekspor TPT  Indonesia pada periode ini 

berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya perubahan 

nilai ekspor lebih cenderung dipengaruhi oleh pertumbuhan impor Amerika 

Serikat dan efek daya saing dari komoditas TPT. Pada periode kali ini penurunan 

lebih disebabkan oleh efek komposisi komoditas dan efek daya saing. Efek 

komposisi komoditas berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekspor 

sebesar 27,93% atau senilai 145,05 juta dollar AS. Pengaruh negatif lain diberikan 

oleh efek daya saing sebesar 99,73% atau senilai 517,97 juta dollar AS. 

Pengaruh positif yang diberikan oleh efek distribusi pasar sebesar 27.66% 

atau senilai 143,65 juta dollar AS tidak mampu membantu menaikkan nilai ekspor 

TPT Indonesia ke Amerika Serikat disebabkan pengaruh negatif dari efek 

komposisi komoditas dan efek daya saing lebih besar. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan metode RCA 

dan CMS maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Hasil perhitungan RCA komoditas TPT Indonesia selama periode tersebut 

menunjukkan bahwa penghapusan kuota perdagangan pada tahun 2005 tidak 

berdampak pada penurunan daya saing komoditas TPT Indonesia di pasar 

Amerika Serikat. Penghapusan kuota perdagangan pada tahun 2005 lebih 

berdampak pada perkembangan nilai RCA Indonesia. Sejak tahun 2006 

hingga 2012 pergerakan nilai RCA komoditas TPT Indonesia lebih mendatar 

bahkan cenderung menurun. Berbeda dengan periode sebelum 

diberlakukannya penghapusan kuota yaitu pada tahun 2000 hingga 2005. 

2. Efek distribusi pasar dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan Ekspor 

TPT Indonesia ke Amerika Serikat. Efek tersebut menunjukkan bahwa besar 

kecilnya pertumbuhan ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat bergantung 

pada pertumbuhan impor total Amerika Serikat. 

3. Efek daya saing merupakan faktor penentu kedua pertumbuhan ekspor TPT 

Indonesia ke Amerika Serikat. Pada awal periode penelitian 2000 sampai 

2003 daya saing memberikan pengaruh negatif. Pada periode berikutnya 

tercatat hanya sekali efek daya saing berpengaruh secara negatif terhadap 

pertumbuhan ekspor TPT Indonesia. Nilai positif yang diberikan oleh efek 

daya saing ini mengindikasikan bahwa Indonesia tidak hanya sekedar 
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mempertahankan pangsa pasarnya saja di Amerika Serikat. Melainkan, 

Indonesia mampu memperluas pangsa pasarnya di Amerika Serikat. 

4. Efek komposisi komditas rata-rata berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat. Pengaruh negatif 

yang diberikan oleh efek komposisi komoditas menunjukkan bahwa 

Indonesia tidak mengkonsentrasikan ekspornya pada komoditas yang sedang 

mengalami peningkatan permintaan.  

5.2 Saran  

Dari kesimpulan penelitian dapat diajukan beberapa langkah sebagai saran. 

Adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut. 

1. Bagi para produsen TPT diharapkan mampu meningkatkan kualitas produksi 

TPT nasional dengan didukung kebijakan moneter yang mengatur nilai tukar 

rupiah tetap berada pada posisi yang mendukung kegiatan ekspor. Untuk 

mengatasi tren negatif pada pertumbuhan daya saing komoditas TPT 

Indonesia ke Amerika Serikat pasca dihapuskannya kuota perdagangan 

Amerika Serikat. 

2. Indonesia perlu memperluas cakupan pasar di dunia untuk mengurangi 

ketergantungan indonesia terhadap Pasar Amerika serikat yang ditunjukkan 

oleh dominasi efek distribusi pasar terhadap pertumbuhan ekspor TPT 

Indonesia ke Amerika Serikat. 

3. Produsen TPT Indonesia seharusnya melakukan penambahan kapasitas 

produksi untuk mengimbangi pangsa pasar TPT Indonesia yang semakin 

meluas di Amerika Serikat. 
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4. Indonesia diharapkan mengkonsentrasikan ekspornya pada komoditas yang 

elastis terhadap pendapatan. Dengan demikian apabila terjadi perubahan 

permintaan dapat cepat direspons dengan menambah atau mengurangi 

jumlah barang yang akan diekspor. 
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Lampiran 1. Jumlah Tenaga Kerja Pada Industri Besar dan Sedang 

Sumber : BPS  

No Subsektor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Makanan dan Minuman 732.945 636.625 784.129 748.155 721.457 714.824 715.648 

2 Tembakau 258.678 272.343 316.991 334.194 346.042 331.590 327.865 

3 Tekstil 545.507 567.042 572.710 558.766 484.732 498.005 525.470 

4 Pakaian jadi 444.904 451.975 583.634 523.118 495.518 464.777 481.470 

5 Kulit dan barang dari kulit 222.932 208.723 237.626 210.854 219.792 219.071 225.481 

6 Kertas dan barang dari kertas 117.871 119.469 126.430 134.305 126.883 120.001 126.379 

7 Penerbitan, percetakan, dan reproduksi 50.735 49.371 65.561 58.519 59.065 60.980 44.915 

8 Mesin dan perlengkapannya 77.268 78.847 106.321 83.714 87.192 71.276 74.751 

9 Peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data 2.619 3.698 1.477 3.427 3.009 2.892 2.908 

10 Mesin listrik lainnya dan perlengkapannya 77.233 81.251 79.996 82.764 77.094 80.529 80.611 

11 Radio, televisi, dan peralatan komunikasi 133.082 139.715 141.672 147.283 117.274 130.173 134.414 

12 Peralatan kedokteran, alat ukur, navigasi, optik, dan jam 13.784 17.521 20.275 23.412 25.071 19.938 20.805 

13 Kendaraan bermotor 72.585 72.382 86.066 79.216 86.928 85.362 92.999 

14 Alat angkutan lainnya 61.969 58.923 72.474 85.925 91.136 81.761 97.376 
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 Lampiran 2. Negara Tujuan Ekspor TPT Indonesia 

 

 

No Country 

US$ 

2008 2009 2010 2011 2012 
Jan-Apr 

2012 2013 

1 
UNITED 

STATES 
3.796.567.426 3.479.913.719 4.141.370.452 4.573.144.225 4.098.877.214 1.373.159.597 1.442.235.395 

2 MALAYSIA 226.350.750 205.734.370 232.414.252 267.852.645 277.767.395 101.838.981 98.286.968 

3 BELGIUM 233.575.594 198.152.786 224.555.799 261.967.031 241.156.561 80.837.374 70.673.246 

4 THAILAND 142.994.497 119.233.798 151.460.718 180.426.997 195.246.991 64.218.866 71.866.521 

5 ITALY 211.441.273 163.852.826 224.826.202 257.939.910 189.616.849 58.243.304 70.520.719 

6 SAUDI ARABIA 170.911.987 173.092.291 161.360.925 199.395.159 185.966.356 71.395.973 47.663.535 

7 CANADA 143.390.738 128.093.509 163.803.129 202.944.823 179.727.677 62.621.964 56.937.410 

8 NETHERLANDS 179.904.601 156.542.113 192.085.642 230.523.952 176.818.333 55.196.456 54.945.004 

9 AUSTRALIA 89.393.156 83.594.870 104.887.670 138.529.023 156.850.495 50.032.942 54.210.173 

10 VIET NAM 100.741.915 88.633.152 121.907.093 148.987.113 146.239.944 47.535.503 47.893.368 

11 EGYPT 91.005.764 85.630.321 95.440.261 130.188.201 142.637.813 53.980.343 55.877.120 

12 JAPAN 546.952.445 474.068.428 625.021.460 994.699.673 1.069.391.178 348.214.234 391.555.405 

13 SPAIN 131.813.592 121.628.045 153.038.195 210.949.776 140.624.892 40.559.573 42.559.671 

17 G E R M A N Y 600.005.234 530.442.329 592.052.871 728.128.755 622.910.373 207.846.760 190.314.015 

18 TURKEY 326.199.690 309.051.558 469.932.769 608.039.852 564.374.767 205.623.807 204.688.131 
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 Lanjutan.. 

 

No Country 

US$ 

2008 2009 2010 2011 2012 
Jan-Apr 

2012 2013 

19 
KOREA, 

REPUBLIC OF 
285.888.238 325.116.877 441.587.523 513.595.530 554.634.112 180.017.700 196.299.646 

20 CHINA 175.116.118 180.617.348 300.891.793 388.376.669 448.159.775 122.904.911 169.249.422 

21 
UNITED ARAB 

EMIRATES 
364.384.936 307.789.152 329.127.765 390.520.877 410.126.455 127.854.136 126.454.243 

22 
UNITED 

KINGDOM 
384.326.831 360.383.933 375.817.302 405.714.540 373.173.645 134.851.276 107.287.842 

23 BRAZIL 259.612.444 269.731.132 314.945.292 352.964.458 352.513.514 110.263.071 114,7 

24 OTHERS 9.960.002.008 9.123.002.009 10.964.002.010 12.836.002.011 12.065.002.012 N/A N/A 

Sumber : KEMENDAG dan WTO data diolah 
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Lampiran 3. Jumlah Perusahaan Tekstil dan Pakaian Jadi 

Tahun Tekstil Pakaian jadi Total 

2001 1901 2123 4024 

2002 1892 2028 3920 

2003 1847 1883 3730 

2004 1892 1908 3800 

2005 1934 1922 3856 

2006 2809 3256 6065 

2007 2820 2917 5737 

2008 2355 2655 5010 

2009 2601 2140 4741 

2010 2585 1968 4553 

Sumber : BPS 

 

Lampiran 4. Variabel Penelitian 

 

Tahun 

Ekspor TPT 

Indonesia Ke 

Amerika Serikat 

SITC 65 dan 84 

(Xij) 

Total Ekspor 

Indonesia ke 

Amerika Serikat 

(Xj) 

Ekspor TPT Dunia 

Ke Amerika Serikat 

SITC 65 dan 84  

(Xiw) 

Total Ekspor Dunia 

ke Amerika Serikat 

(Xw) 

2000 2.275.705.515  10.366.900.000  83.099.938.139  1.259.300.000.000  

2001 2.180.604.971  10.103.500.000  81.799.088.291  1.179.180.000.000  

2002 2.003.511.099  9.643.400.000  83.684.691.497  1.200.230.000.000  

2003 2.096.025.880  9.515.100.000  89.528.462.969   1.303.050.000.000  

2004 2.445.904.373  10.810.500.000  96.393.716.340  1.525.680.000.000  

2005 3.021.526.254  12.014.300.000  102.608.841.576  1.732.706.000.000  

2006 3.708.605.740  13.424.700.000  106.469.588.195  1.918.077.000.000  

2007 3.831.862.828  14.301.300.000  108.941.807.655  2.020.403.000.000  

2008 3.861.618.323  15.799.100.000  105.594.339.498  2.169.487.000.000  

2009 3.550.988.388  12.938.600.000  91.275.488.656  1.605.296.000.000  

2010 4.220.274.337  16.478.300.000  105.317.849.497  1.969.184.000.000  

2011 4.684.881.240  19.111.000.000  113.947.261.995  2.265.894.000.000  

2012 4.165.505.795  17.997.700.000  113.913.260.517  2.335.375.000.000  

Sumber : UNCOMTRADE, WTO dan United States Census Bereau 
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Lampiran 5. Pangsa TPT Indonesia Terhadap Total Ekspor Indonesia 

 

Tahun Xij Xj 

Pangsa TPT Indonesia 

Terhadap Total Ekspor 

(Xij / Xj) 

2000 2.275.705.515  10.366.900.000  22% 

2001 2.180.604.971  10.103.500.000  22% 

2002 2.003.511.099  9.643.400.000  21% 

2003 2.096.025.880  9.515.100.000  22% 

2004 2.445.904.373  10.810.500.000  23% 

2005 3.021.526.254  12.014.300.000  25% 

2006 3.708.605.740  13.424.700.000  28% 

2007 3.831.862.828  14.301.300.000  27% 

2008 3.861.618.323  15.799.100.000  24% 

2009 3.550.988.388  12.938.600.000  27% 

2010 4.220.274.337  16.478.300.000  26% 

2011 4.684.881.240  19.111.000.000  25% 

2012 4.165.505.795  17.997.700.000  23% 

Sumber : UNCOMTRADE dan United States Census Bereau 

 

Lampiran 6. Pangsa TPT Dunia Terhadap Total Eskpor Dunia 

Tahun Xiw Xw 

Pangsa TPT Dunia 

Terhadap Total Ekspor 

(Xiw / Xw) 

2000 83.099.938.139  1.259.300.000.000  7% 

2001 81.799.088.291  1.179.180.000.000  7% 

2002 83.684.691.497  1.200.230.000.000  7% 

2003 89.528.462.969   1.303.050.000.000  7% 

2004 96.393.716.340  1.525.680.000.000  6% 

2005 102.608.841.576  1.732.706.000.000  6% 

2006 106.469.588.195  1.918.077.000.000  6% 

2007 108.941.807.655  2.020.403.000.000  5% 

2008 105.594.339.498  2.169.487.000.000  5% 

2009 91.275.488.656  1.605.296.000.000  6% 

2010 105.317.849.497  1.969.184.000.000  5% 

2011 113.947.261.995  2.265.894.000.000  5% 

2012 113.913.260.517  2.335.375.000.000  5% 

Sumber : UNCOMTRADE dan WTO 
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Lampiran 7. Hasil Perhitungan RCA 

Tahun 

Pangsa TPT 

Indonesia 

Terhadap Total 

Ekspor 

Pangsa TPT Dunia 

Terhadap Total 

Ekspor 

RCA 
indeks 

RCA 

2000 22% 7% 3,326562   

2001 22% 7% 3,111263 0,935279 

2002 21% 7% 2,979751 0,95773 

2003 22% 7% 3,206146 1,075978 

2004 23% 6% 3,581034 1,116928 

2005 25% 6% 4,24686 1,185931 

2006 28% 6% 4,976758 1,171868 

2007 27% 5% 4,969101 0,998462 

2008 24% 5% 5,021731 1,010591 

2009 27% 6% 4,82684 0,961191 

2010 26% 5% 4,788644 0,992087 

2011 25% 5% 4,874733 1,017978 

2012 23% 5% 4,744966 0,97338 

Sumber : UNCOMTRADE dan United States Census Bereau 

 

 

Lampiran 8. Pertumbuhan Impor TPT dan Impor Total Amerika Serikat 

Sumber : UNCOMTRADE dan United States Census Bereau 

 

Tahun 

Impor TPT 

Amerika Serikat 

(Xiw) 

Pertumbuhan 

Impor TPT 

Amerika 

Serikat (mi) 

Total impor 

Amerika Serikat 

(Xw) 

Pertumbuhan 

Total Impor 

Amerika Serikat 

(m) 

2000 83.099.938.139 
 

1.259.300.000.000  

2001 81.799.088.291 -1,57% 1.179.180.000.000 -6,36% 

2002 83.684.691.497 2,31% 1.200.230.000.000 1,79% 

2003 89.528.462.969 6,98% 1.303.050.000.000 8,57% 

2004 96.393.716.340 7,67% 1.525.680.000.000 17,09% 

2005 102.608.841.576 6,45% 1.732.706.000.000 13,57% 

2006 106.469.588.195 3,76% 1.918.077.000.000 10,70% 

2007 108.941.807.655 2,32% 2.020.403.000.000 5,33% 

2008 105.594.339.498 -3,07% 2.169.487.000.000 7,38% 

2009 91.275.488.656 -13,56% 1.605.296.000.000 -26,01% 

2010 105.317.849.497 15,38% 1.969.184.000.000 22,67% 

2011 113.947.261.995 8,19% 2.265.894.000.000 15,07% 

2012 113.913.260.517 -0,03% 2.335.375.000.000 3,07% 
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Lampiran 9. Hasil Perhitungan Efek Komposisi Komoditas 

Tahun mi m Xij 
Efek komposisi 

komoditas 

2000 
 

 2.275.705.515  N/A 

2001 -1,57% -6,36% 2.180.604.971 109162422.1 

2002 2,31% 1,79% 2.003.511.099 11339696.69 

2003 6,98% 8,57% 2.096.025.880 -31727769.59 

2004 7,67% 17,09% 2.445.904.373 -197384106.6 

2005 6,45% 13,57% 3.021.526.254 -174191907.8 

2006 3,76% 10,70% 3.708.605.740 -209565992.3 

2007 2,32% 5,33% 3.831.862.828 -111733854.2 

2008 -3,07% 7,38% 3.861.618.323 -400492356.9 

2019 -13,56% -26,01% 3.550.988.388 480597261.9 

2010 15,38% 22,67% 4.220.274.337 -258631899 

2011 8,19% 15,07% 4.684.881.240 -290100723.8 

2012 -0,03% 3,07% 4.165.505.795 -145054378.6 

Sumber : UNCOMTRADE dan United States Census Bereau 

 

Lampiran 10. Hasil Perhitungan Efek Distribusi Pasar 

Tahun m Xij 
Efek distribusi 

pasar 

2000  2.275.705.515 N/A 

2001 -6,36% 2.180.604.971 -144786409.8 

2002 1,79% 2.003.511.099 38926825.96 

2003 8,57% 2.096.025.880 171634612.7 

2004 17,09% 2.445.904.373 358112307 

2005 13,57% 3.021.526.254 331895154.1 

2006 10,70% 3.708.605.740 323253537.1 

2007 5,33% 3.831.862.828 197847527 

2008 7,38% 3.861.618.323 282750242.3 

2019 -26,01% 3.550.988.388 -1004242156 

2010 22,67% 4.220.274.337 804936947.8 

2011 15,07% 4.684.881.240 635896695.6 

2012 3,07% 4.165.505.795 143656425.9 

Sumber : UNCOMTRADE dan United States Census Bereau 
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Lampiran 11. Hasil Perhitungan Efek Daya Saing 

Tahun m Xij Efek daya saing 

2000  2.275.705.515 N/A 

2001 -6,36% 2.180.604.971 -59476556.31 

2002 1,79% 2.003.511.099 -227360394.7 

2003 8,57% 2.096.025.880 -47392062.11 

2004 17,09% 2.445.904.373 189150292.6 

2005 13,57% 3.021.526.254 417918634.7 

2006 10,70% 3.708.605.740 573391941.2 

2007 5,33% 3.831.862.828 37143415.21 

2008 7,38% 3.861.618.323 147497609.6 

2019 -26,01% 3.550.988.388 213014959.6 

2010 22,67% 4.220.274.337 122980900.2 

2011 15,07% 4.684.881.240 118810931.3 

2012 3,07% 4.165.505.795 -517977492.3 

Sumber : UNCOMTRADE dan United States Census Bereau 

 

Lampiran 12. Perbandingan Perhitungan CMS dan Perubahan aktual 

Tahun 

Efek 

komposisi 

komoditas 

Efek distribusi 

pasar 

Efek daya saing Perhitungan 

CMS 

Perubahan 

aktual 

2000 N/A N/A N/A N/A N/A 

2001 109162422.1 -144786409.8 -59476556.31 -95098543 -95100544 

2002 11339696.69 38926825.96 -227360394.7 -177093872 -177093872 

2003 -31727769.59 171634612.7 -47392062.11 92514781 92514781 

2004 -197384106.6 358112307 189150292.6 349878493 349878493 

2005 -174191907.8 331895154.1 417918634.7 575621881 575621881 

2006 -209565992.3 323253537.1 573391941.2 687079486 687079486 

2007 -111733854.2 197847527 37143415.21 123257088 123257088 

2008 -400492356.9 282750242.3 147497609.6 29755495 29755495 

2009 480597261.9 -1004242156 213014959.6 -310629935 -310629935 

2010 -258631899 804936947.8 122980900.2 669285949 669285949 

2011 -290100723.8 635896695.6 118810931.3 464606903 464606903 

2012 -145054378.6 143656425.9 -517977492.3 -519375445 -519375445 

Sumber : UNCOMTRADE dan United States Census Bereau 
 

 

 

 


