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ABSTRAK 

 

YURIKE ARIESHA, Analisis Komparasi Daya Saing Ekspor Lada Indonesia 

Terhadap Vietnam dan Malaysia di Pasar ASEAN. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. 

H. Zulkifli Alamsyah, M.Sc. dan Ir. Adlaida Malik, M.S. 

 

Penelitian ini ditujukan untuk: 1) mengetahui perkembangan ekspor lada 

Indonesia, Vietnam, dan Malaysia di pasar ASEAN tahun 2000-2015, 2) 

menganalisis daya saing ekspor lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia di pasar 

ASEAN tahun 2000-2015, 3) menganalisis perbedaan daya saing ekspor lada 

Indonesia dan Vietnam di pasar ASEAN tahun 2000-2015, dan 4) menganalisis 

perbedaan daya saing ekspor lada Indonesia dan Malaysia di pasar ASEAN tahun 

2000-2015. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif. Data 

penelitian adalah nilai ekspor total dan komoditas lada (HS 090411) dari dunia ke 

ASEAN, nilai ekspor dan impor komoditas lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia, 

dan nilai ekspor total Indonesia, Vietnam, dan Malaysia, dan tahun 2000-2015. Data 

yang digunakan diperoleh dari website resmi Food and Agriculture Organization, 

United Nation Commodity Trade, Badan Pusat Statistik, dan Direktorat Jenderal 

Perkebunan. Hasil dari komparasi daya saing ekspor lada Indonesia dan Vietnam 

menunjukkan bahwa hasil signifikan RCA (0,73), ECI (0,88), CMS Efek 

Komposisi Komoditas (0,62), CMS Efek Distribusi Pasar (0,55), dan CMS Efek 

Daya Saing (0,59) lebih besar dari nilai α (0,05). Berdasarkan hasil perhitungan 

tersebut, maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan daya saing 

komparatif, daya saing kompetitif, efek komposisi komoditas, efek distribusi pasar, 

dan efek daya saing antara Indonesia dan Vietnam. Namun, hasil signifikan ISP 

(0,02) lebih kecil dari nilai α (0,05) yang mengartikan bahwa perbedaan pada posisi 

daya saing Indonesia lebih besar dari Vietnam. Hal serupa juga terjadi pada 

komparasi daya saing ekspor lada Indonesia dan Malaysia, namun nilai 

signifikannya berbeda dengan perbandingan Indonesia dan Vietnam. 

 

Kata Kunci: Daya Saing, Lada, Pasar ASEAN 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting dan tidak ada 

negara di dunia ini yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, baik itu perdagangan 

antar regional, antar kawasan maupun antar negara. Perdagangan internasional 

dapat diartikan sebagai perdagangan antar lalu lintas negara, yang mencakup ekspor 

dan impor. Ekspor dan impor pada hakekatnya adalah suatu transaksi yang 

sederhana, yaitu jual-beli barang. Hanya perbedaannya, pembeli dan penjual berada 

di negara yang berbeda (Purnamawati, 2013). Negara-negara yang memiliki sumber 

daya alam yang berlimpah akan mengekspor sumber daya tersebut ke negara lain. 

Sumberdaya yang seringkali diekspor adalah dari komoditas pertanian dan 

pertambangan. Komoditas tersebut lebih penting dan banyak diekspor daripada 

produk manufaktur (Tambunan, 2001). 

Pertanian merupakan sektor yang penting dalam memacu pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya di Indonesia. Indonesia merupakan 

negara yang memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah, terutama pada sektor 

pertaniannya. Pada saat ini, sektor pertanian sedang berada pada tahap menuju 

pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan (sustaining growth). Hal tersebut dapat 

dilihat dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor pertanian. 

Berdasarkan kinerja perekonomian Indonesia, sektor pertanian mengalami 

peningkatan sebesar Rp 1.129,1 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 1.174,5 triliun 

pada tahun 2015 (BPS, 2016). 

Apabila dilihat dari keragaan data ekspor, impor, dan neraca perdagangan 

dalam komoditas pertanian, pada tahun 2015 neraca perdagangannya mengalami 
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penurunan sebesar US$ 7,34 milyar. Begitu pula, pada neraca perdagangan sub 

sektor perkebunan mengalami penurunan sebesar US$ 17,79 milyar tetapi angka ini 

masih mengungguli daripada sub sektor yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat 

pada Lampiran 1.  

Sub sektor perkebunan masih menjadi primadona untuk sektor pertanian di 

Indonesia. Sub sektor ini memiliki beberapa komoditas yang menjadi unggulan dan 

mempunyai potensi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya 

terhadap devisa negara, salah satunya adalah lada. Lada merupakan salah satu jenis 

rempah yang sangat khas dan tidak dapat digantikan oleh rempah lainnya 

(Kementrian Pertanian, 2013). Bahkan sejak zaman dahulu Indonesia dikenal 

sebagai produsen lada utama di dunia, terutama lada hitam (Lampung black pepper) 

yang dihasilkan di Lampung dan lada putih (Muntok white pepper) yang dihasilkan 

di Kepulauan Bangka Belitung. Kedua jenis lada ini digunakan sebagai standar 

perdagangan lada dunia (Departemen Pertanian, 2009). Kedudukan King of Spices 

(Raja Rempah) ini di Indonesia berada pada posisi keenam untuk komoditas ekspor 

hasil perkebunan setelah kelapa sawit, karet, kakao, kopi, dan kelapa (Lampiran 2). 

Kontribusi yang diberikan oleh komoditas lada mengalami peningkatan sebesar 

64,12 persen dari US$ 323.800.000 pada tahun 2014 menjadi US$ 531.600.000 

pada tahun 2015. 

Berdasarkan sejarah, Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal 

dengan produksi rempah-rempahnya, termasuk lada yang sempat menarik bangsa 

asing untuk menguasai dan menjajah kekayaan alam Indonesia tersebut. Potensi 

produksi lada Indonesia juga didukung oleh keadaan iklim dan kondisi geografis 

yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan lada. Lada memiliki tempat 
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yang penting dalam perdagangan rempah-rempah dunia. Lada merupakan salah 

satu produk unggulan ekspor yang memiliki potensi untuk dipasarkan baik pasar 

dalam negeri maupun luar negeri, namun lada masih dihadapkan pada berbagai 

permasalahan seperti penurunan produksi yang dapat memengaruhi perkembangan 

daya saing lada Indonesia (Permatasari, 2015). Selama periode tahun 2010 hingga 

tahun 2015, produksi lada Indonesia berfluktuasi yang cenderung mengalami 

peningkatan. Namun, luas lahannya mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. 

Luas lahan lada tertinggi dicapai pada tahun 2010 sebesar 186.296 ha. Untuk 

produksi ladanya, angka tertinggi dicapai pada tahun 2015 sebesar 94.932 ton. Hal 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1.  Luas Lahan dan Produksi Lada di Indonesia Tahun 2010-2015 

Tahun 
Luas Lahan  Produksi  

(Ha) (Ton) 

2010 186.296 83.700 

2011 179.000 87.100 

2012 178.600 87.841 

2013 171.900 91.000 

2014 162.700 87.400 

2015 175.716 94.932 

Rata-rata Pertumbuhan  
-1,05 2,51 

( %/ Tahun) 
Sumber: FAO, 2017 

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa perkembangan luas lahan dan produksi lada 

Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Perkembangan luas lahan 

lada pada tahun 2010-2015 memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif sebesar 

1,05 persen per tahun. Luas lahan lada pada tahun 2010 sebesar 186.296 ha, 

menurun hingga tahun 2015 sebesar 175.716 ha. Sementara itu, untuk produksi lada 

Indonesia mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,51 

persen per tahun. Pada tahun 2010 produksi lada sebesar 83.700 ton dan meningkat 
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menjadi 94.932 ton pada tahun 2015. Berdasarkan status pengusahaannya, 

perkebunan lada dibedakan menjadi perkebunan rakyat (PR) dan perkebunan besar 

swasta (PBS). Untuk perkebunan rakyat (PR) menguasai 99,9 persen luas lahan dan 

produksi lada Indonesia dan sisanya sebesar 0,1 persen dimiliki oleh  perkebunan 

besar swasta (PBS). Hal tersebut dapat dilihat dalam Lampiran 3. 

Permintaan lada merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan daya 

saing lada Indonesia di pasar domestik maupun pasar dunia. Perdagangan lada 

Indonesia umumnya lebih beriorientasi ekspor dibandingkan untuk konsumsi 

domestik (Pusdatin, 2015). Konsumsi lada di Indonesia selama periode 2010-2015 

mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Konsumsi lada tertinggi terjadi 

pada tahun 2011 sebesar 0,00016 ton/ kapita atau naik sebesar 14,89 persen dari 

tahun sebelumnya, sedangkan tahun-tahun berikutnya justru terjadi penurunan 

konsumsi lada. Perkembangan konsumsi lada tersebut dapat dilihat dalam 

Lampiran 4. 

Adapun perkembangan volume ekspor lada di Indonesia tidak sejalan dengan 

volume produksi selama periode 2010-2015. Pertumbuhan volume ekspor lada 

Indonesia mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Rata-rata pertumbuhan 

volume ekspornya sebesar 9,33 persen per tahun. Volume ekspor lada pada tahun 

2010 sebesar 62.213,21 ton dan turun hingga mencapai volume terendah sebesar 

56.344,93 ton pada tahun 2015. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut ini.  
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Tabel 2.  Volume Ekspor dan Volume Impor Lada di Indonesia Tahun 2010-

2015 

Tahun 
Volume Ekspor  

(Ton) 

Volume Impor  

(Ton) 

2010 62.213,21 3.276,36 

2011 35.567,70 4.077,61 

2012 61.649,19 4.173,20 

2013 46.806,96 384,94 

2014 33.348,02 5.952,00 

2015 56.344,93 1.326,41 

Rata-rata pertumbuhan 
9,33 260,91 

 ( persen/ Tahun) 
Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 

 

Pada Tabel 2 dapat dilihat juga bahwa perkembangan volume impor lada di 

Indonesia lebih kecil dibandingkan volume ekspornya, tetapi rata-rata pertumbuhan 

volume impor lada selama tahun 2010-2015 jauh lebih besar dibandingkan 

pertumbuhan volume ekspornya, yaitu 260,91 persen per tahun. Impor lada 

Indonesia mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Jika pada tahun 2010 

volume impor lada sebesar 3.276,36 ton, maka pada tahun 2015 telah mencapai 

1.326,41 ton. Berdasarkan sisi negara asalnya, impor lada Indonesia berasal dari 

Vietnam dan Malaysia. Untuk ekspor lada Indonesia sebagian besar ditujukan ke 

negara Singapura, Amerika Serikat, Vietnam, Jerman, Malaysia, Belanda, dan India 

(Pusdatin, 2015). 

Lada Indonesia merupakan salah satu produk unggulan dan kegiatan 

ekspornya menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan 

perekonomiannya dan memperoleh keuntungan. Perdagangan lada semakin lama 

semakin berkembang yang ditandai dengan semakin banyaknya permintaan lada 

oleh beberapa daerah bahkan sampai ke negara luar yang mengonsumsi dan 

mengekspor lada ke berbagai penjuru dunia (Marlinda, 2008). Pada zaman yang 

semakin modern dan seiring dengan berkembangnya seni kuliner di seluruh dunia, 
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lada juga akan semakin banyak digunakan pada industri makanan sebagai bumbu 

dan bahan penyedap yang alami (Ariyani, 2016).  

Indonesia merupakan salah satu dari eksportir lada terbesar dunia dengan area 

penanaman lada Indonesia tersebar dibeberapa pulau, seperti Sumatera, Jawa, 

Kalimantan, dan Sulawesi. Sekitar 80 persen dari lada yang diproduksi Indonesia 

ditujukan untuk pasar ekspor (Suwarto, 2013). Hal ini membuat kestabilan 

perekonomian lada Indonesia sangat tergantung pada kondisi pasar dunia. Apalagi 

sudah banyak negara yang membuat perjanjian internasional tentang perdagangan 

bebas dan sistem kuota (Nainggolan, 2016). Pada tahun 2015, eksportir utama lada 

adalah Vietnam, Brazil, Indonesia, Malaysia, serta India dan pada tahun tersebut 

Indonesia memiliki kontribusi ekspor ke negara tujuannya di dunia sebesar 16,43 

persen dari total volume ekspor lada dunia yang dikalahkan oleh Vietnam dengan 

kontribusinya sebesar 33,79 persen dan mengungguli dari Malaysia yang 

kontribusinya hanya 3,71 persen. Tiga negara eksportir lada dunia didominasi oleh 

kawasan ASEAN, di antaranya Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Hal tersebut 

dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3.  Lima Negara Eksportir Lada Terbesar di Dunia Tahun 2015 

No. Negara 
Volume Ekspor  Persentasi  

(Ton) (%) 

1. Vietnam  115.839,05 33,79 

2. Indonesia  56.344,93 16,43 

3. Brazil 37.899,06 11,05 

4. India 24.016,99 7,01 

5. Malaysia  12.723,50 3,71 
Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 

 

 

Perkembangan yang ditunjukkan dari luas lahan, produksi, volume ekspor, 

dan volume impor lada Indonesia serta kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan daya saing ekspor lada Indonesia masih belum mampu membuat 
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ekspor lada Indonesia mengungguli eksportir dari negara lainnya, termasuk untuk 

menggungguli dari negara Vietnam dan Malaysia yang tidak kalah jauh bersaing 

dengan Indonesia. Vietnam, Malaysia, dan Indonesia merupakan anggota dari 

negara ASEAN yang akan bersaing dengan kuat untuk menghadapi ASEAN 

Economic Community (AEC) tahun 2015. Sebelum itu, ASEAN telah membentuk 

organisasi yang dinamai ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang sudah berjalan 

lebih kurang 15 tahun yang lalu. Hal ini sebagai tujuan mereka dalam integrasi 

ekonomi regional. Vietnam, Malaysia, dan Indonesia juga merupakan negara-

negara ASEAN yang saling bersaing sebagai eksportir terbesar lada di ASEAN. 

Oleh karena itu, terdapat persaingan antara Indonesia dengan Vietnam dan 

Malaysia untuk menjadi negara eksportir lada di ASEAN. Hal tersebut dapat dilihat 

secara rinci dalam Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4.  Tiga Negara Eksportir Lada Terbesar di ASEAN Tahun 2015 

No. Negara 
Volume Ekspor  

(Ton) 
Negara Tujuan Utama di ASEAN 

1. Vietnam  15.925,78 Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Thailand 

2. Indonesia  30.379,72 Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam 

3. Malaysia  3.638,50 Singapura, Vietnam, Indonesia, dan Filipina 

 Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 

 

 

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa di kawasan ASEAN Indonesia merupakan 

negara eksportir tertinggi pada tahun 2015 dengan menyuplai lada ke ASEAN 

sebesar 30.379,72 ton. Saat ini Indonesia mulai untuk lebih memperhatikan 

konsumen atau negara tujuan di ASEAN, dengan penjualan lada Indonesia di 

negara Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang akan dioptimalkan. 

Sementara itu, penjualan lada Vietnam tidak terbatas pada pasar utama di Eropa 

dan Amerika serta memiliki pasar yang beragam dan berkelanjutan, mengekspor ke 

negara-negara Amerika, Eropa, Afrika, dan ASEAN. Sehingga, nilai yang 
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diberikan Vietnam untuk mengekspor ladanya ke ASEAN hanya 15.925,78 ton dan 

telah terlebih dahulu memfokuskan terhadap pasar tetap di kalangan negara-negara 

Asia Tenggara seperti di Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Thailand, 

sedangkan Malaysia memiliki pasar lada yang memfokuskan negara tujuan di 

ASEAN yaitu pada negara Singapura, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. 

Hambatan-hambatan seperti ini membuat ekspor lada Indonesia khususnya 

terhadap negara Vietnam dan Malaysia menghadapi persaingan pada perdagangan 

bebas ASEAN di pasar ASEAN. Hal ini juga menuntut adanya mutu dan kualitas 

yang baik pada komoditas lada yang diperdagangkan sehingga dapat berperan 

penting dalam perdagangan di ASEAN. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis 

menganggap penting untuk diteliti tentang “Analisis Komparasi Daya Saing 

Ekspor Lada Indonesia Terhadap Vietnam dan Malaysia di Pasar ASEAN”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Sektor non migas yang dimiliki oleh ASEAN merupakan salah satu sumber 

pendapatan devisa untuk masing-masing negaranya. Sektor pertanian adalah bagian 

dari sektor non migas yang menjadi andalan untuk negara-negara ASEAN dan 

memiliki sub sektor unggulan, yaitu perkebunan. ASEAN yang terdiri dari negara-

negara agraris yang luas dan terdiri dari banyak pulau dan banyak penduduk yang 

sebagian besar bermata pencaharian dengan cara bertani atau berkebun. Sehingga 

sub sektor pertanian atau perkebunan sangatlah vital bagi masyarakat ASEAN 

sendiri. Salah satu komoditas yang sedang berkembang saat ini pada perkebunan di 

dunia adalah lada. Dengan adanya perkembangan pengolahan lada dan banyaknya 

macam-macam lada di dunia, menjadikan masyarakat dunia menyukai lada setiap 
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harinya sebagai tambahan citarasa yang nikmat pada berbagai makanan. Dengan 

begitu semakin banyak pula produk lada olahan yang di pasarkan. Komoditas lada 

ini menarik bagi banyak negara, terutama pada negara berkembang karena 

perkebunan lada memberikan kesempatan kerja dan dapat menghasilkan devisa 

yang sangat diperlukan bagi pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara 

berkembang mempunyai andil yang cukup penting dalam memproduksi lada saat 

ini. 

Potensi komoditas lada sebenarnya memiliki prospek yang baik untuk 

Indonesia, karena iklim serta cuacanya yang cocok untuk budidaya lada. Tercatat 

bahwa luas lahan lada di Indonesia menduduki peringkat pertama terluas di ASEAN 

dengan luas sebesar 175.716 ha pada tahun 2015 (FAO, 2017). Keunggulan 

komoditas lada tersebut seharusya dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama berkaitan 

dengan peningkatan produksi dan ekspor sehingga komoditas lada dapat bersaing 

di pasar ASEAN. Namun, beberapa tahun terakhir ini, ekspor lada Indonesia di 

pasar ASEAN berfluktuasi yang cenderung menurun. Hal itu menyebabkan 

Indonesia kehilangan pangsa pasar di negara-negara yang menjadi tujuan 

ekspornya. 

Ketidakstabilan ekspor dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan luas lahan 

dan produksi lada nasional yang sangat ditentukan oleh kenaikan atau penurunan 

luas lahan dan produksi lada di perkebunan rakyat. Menurut Marlinda (2008), 

perkebunan lada yang sebagian besar merupakan perkebunan rakyat ini masih 

dikelola secara tradisional oleh rakyat dengan pengetahuan teknologi budidaya 

yang rendah. Pengelolaan yang masih tradisional juga terkait dengan masalah 

budidaya di mana dalam pengusahaanya masih belum menggunakan bibit unggul. 
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Selain adanya penurunan luas areal perkebunan lada, permasalahan lain yang 

dihadapi dalam pengusahaan lada adalah tidak berkembangnya sistem agribisnis 

lada di Indonesia (Kemala, 2007). Faktor-faktor yang menyebabkan tidak 

berkembangnya sistem agribisnis lada di Indonesia tersebut antara lain disebabkan 

karena sebagian besar teknologi belum dapat digunakan oleh petani, tidak 

tersedianya peralatan yang mudah didapat dan murah, kurangnya diversifikasi 

produk lada, serta adanya pesaing Indonesia sebagai produsen lada dunia seperti 

Brazil, India, Malaysia, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam.  

Semakin terbukanya arus perdagangan di kawasan ASEAN, maka pasar 

bebas ASEAN diberlakukan dalam bentuk ASEAN Economic Community (AEC). 

Hal ini akan berdampak pada kinerja perdagangan Indonesia. Berkembangnya 

perdagangan bebas antar negara ASEAN diharapkan akan membuka peluang 

ekspor Indonesia yang lebih luas lagi, termasuk di dalamnya peluang ekspor 

komoditas lada Indonesia di pasar ASEAN. Peluang ekspor lada yang semakin luas 

pada dasarnya juga dapat menjadi ancaman bagi Indonesia, jika Indonesia tidak 

dapat mengelolanya dengan baik. Untuk kawasan ASEAN sendiri, Indonesia 

memiliki kompetitor dalam produksi dan ekspor lada, yaitu Vietnam dan Malaysia, 

serta ketiga negara tersebut memiliki daya saing secara komparatif dan kompetitif. 

Impor lada di pasar ASEAN sendiri lebih banyak didominasi oleh lada yang berasal 

dari negara ASEAN, yaitu Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Pada tahun 2015 di 

pasar ASEAN, 31 persen pasokan lada berasal dari Vietnam, 59 persen berasal dari 

Indonesia, dan 7 persen pasokan lada berasal dari Malaysia (UN COMTRADE, 

2017). Sebagaimana pada komoditas pertanian secara umum, salah satu tantangan 

yang dihadapi oleh negara produsen lada dewasa ini adalah meningkatnya 
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kompetisi antar negara produsen. Peningkatan kompetisi tersebut antara lain 

tercermin melalui pertumbuhan produksi lada dunia yang lebih besar dari 

pertumbuhan ekspornya. Oleh karena itu, setiap produsen lada dituntut untuk 

mampu meningkatkan daya saingnya terhadap negara produsen lainnya, baik 

melalui peningkatan distribusi produk ke pasar-pasar potensial lainnya maupun 

peningkatan diversifikasi produk sesuai dengan permintaan pasar (Susilowati, 

2003). 

Dari uraian di atas, ekspor lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia masing-

masing memiliki daya saing secara komparatif dan kompetitif serta posisi daya 

saing terkuat antar negara di pasar ASEAN. Berdasarkan fenomena yang telah 

dijelaskan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana perkembangan ekspor lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia di 

pasar ASEAN tahun 2000-2015? 

2. Bagaimana daya saing ekspor lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia di pasar 

ASEAN tahun 2000-2015? 

3. Adakah perbedaan daya saing ekspor lada Indonesia dan Vietnam di pasar 

ASEAN tahun 2000-2015? 

4. Adakah perbedaan daya saing ekspor lada Indonesia dan Malaysia di pasar 

ASEAN tahun 2000-2015? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:  
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1. Untuk mengetahui perkembangan ekspor lada Indonesia, Vietnam, dan 

Malaysia di pasar ASEAN tahun 2000-2015. 

2. Untuk menganalisis daya saing ekspor lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia 

di pasar ASEAN tahun 2000-2015. 

3. Untuk menganalisis perbedaan daya saing ekspor lada Indonesia dan Vietnam 

di pasar ASEAN tahun 2000-2015. 

4. Untuk menganalisis perbedaan daya saing ekspor lada Indonesia dan 

Malaysia di pasar ASEAN tahun 2000-2015. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam 

mengidentifikasi dan menganalisis yang berkaitan dengan topik penelitian. 

2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan 

pemikiran dan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pada ekspor 

lada. 

3. Bagi pembaca, sebagai bahan pustaka dalam menambah wawasan yang 

berkaitan dengan ekspor dan sebagai acuan untuk mengadakan penelitian 

lanjutan mengenai ekspor lada.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Lada 

Theophrastus (372-287 SM) sudah mengenal dua jenis lada yaitu black 

pepper dan long pepper. Biji lada sudah dikenal sebagai komoditas perdagangan 

yang mempererat hubungan Timur dan Barat. Pembudidayaan lada di Indonesia 

sudah berlangsung lebih dari 700 tahun yang lalu. Lada merupakan tanaman yang 

tumbuh merambat pada sebuah tajar yang mati atau hidup. Tanaman lada dapat 

tumbuh dengan baik di daerah beriklim tropis dengan temperatur optimum 28,1°C 

sampai 32,3°C dan curah hujan sebesar 2000 hingga 2500 mm per tahun yang 

merata sepanjang tahun. Tanaman ini sangat baik ditanam pada lahan yang agak 

miring, subur secara fisik, dan ekonomi serta dengan drainase yang baik serta 

mendapat sinar matahari yang cukup (Rismunandar, 1989). 

Penyebaran lada di Indonesia pertama kali dilakukan oleh para koloni Hindu 

yang sedang melakukan perjalanan dalam misi penyebaran agamanya. Setelah itu, 

lada di Indonesia menyebar ke berbagai pulau. Selain ke Indonesia penyebaran lada 

juga diperdagangkan secara monopoli ke Yunani dan Romawi (Eropa) oleh para 

pedagang Arab sebelum diambil alih oleh Romawi hingga abad ke-15. Lada 

merupakan salah satu dari bahan rempah-rempah yang memiliki harga yang sangat 

tinggi. Nilai yang tinggi ini menyebabkan bangsa Portugis pada tahun 1498 datang 

ke Asia dan mulai menguasai perdagangan rempah di India.  

Sejak tahun 1611, setelah hegemoni Portugal dipatahkan Belanda, 

perdagangan rempah-rempah jatuh ke tangan Belanda sampai sebelum Perang 

Dunia II. Sekitar tahun 1956, bangsa Belanda mulai melakukan ekspedisi ke 

Samudera Hindia dan mendarat di Pulau Batam. Pada pertengahan abad 17 mereka 
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berhasil menguasai perdagangan cengkeh, pala, dan fuli di Jawa, Maluku, dan 

Sulawesi. Sekitar akhir abad 17 perdagangan lada yang tersebar di Sumatera dan 

Kalimantan telah dapat dikuasai. Sementara itu, Amerika Serikat masuk dalam 

perdagangan rempah-rempah di Timur Jauh setelah Belanda mengalami kerugian 

pada tahun 1799. Dengan demikian, sejak saat itu perdagangan makin meluas 

hingga ke Benua Amerika (Marlinda, 2008).  

Sebelum perang dunia ke II, Indonesia merupakan pengekspor lada tertinggi 

di seluruh dunia. Dalam masa pendudukan Jepang, banyak kebun lada yang diubah 

menjadi lahan tanaman pangan. Rehabilisasi kebun lada setelah perang tidak dapat 

secepat yang diharapkan. Baru dalam tahun 70-an, dapat dinyatakan produksi lada 

mulai tampak cerah (Rismunandar, 1989). 

Lada (Piper nigrum L.) termasuk keluarga Piperciae yang meliputi ratusan 

jenis tanaman lada. Di Indonesia dijumpai sekitar 40 jenis lada. Jenis lada yang 

dikenal di daerah-daerah penghasil lada ialah Kerinci, Jambi, Bangka, dan Bulok 

Belantung. Lada Kerinci, Jambi, dan Bangka termasuk lada dengan buah besar 

tetapi tidak tahan penyakit busuk pangkal, sedangkan lada Bulok Belantung 

buahnya kecil tetapi agak tahan terhadap penyakit tersebut. Selain itu, juga terdapat 

jenis Bengkayang dan Kucing di Kalimantan Barat (Rismunandar, 1989) 

Pembibitan lada dapat dilakukan dengan cara menyemai biji lada yang sudah 

cukup tua (berwarna merah atau kuning) dan dengan cara stek cabang. Proses 

pemeliharaan tanaman lada terdiri dari penyiraman, penyulaman, pemberantasan 

tumbuhan pengganggu, mulching, pemupukan, pemangkasan, serta pengendalian 

hama dan penyakit. Penyakit yang paling sering menyerang tanaman lada adalah 

penyakit busuk pangkal batang (Phytophtora capsici) dan penyakit kuning.  
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Dalam perbedaaan waktu pemetikan dan proses pengolahan, dapat dikenal 

dua jenis lada yaitu lada hitam dan lada putih. Kedua jenis ini berbeda dalam 

persyaratan bahan olah, cara pengolahan, waktu pengolahan, dan biaya pengolahan. 

Perbedaan kedua jenis lada ini juga terdapat dalam hal pengolahan lanjutan serta 

grading-nya yang sesuai dengan spesifikasi pasaran dunia.  

Lada putih adalah buah lada yang dipetik saat matang penuh, kemudian 

dilepaskan kulitnya dengan cara merendam dalam air yang mengalir selama kurang 

lebih dua minggu lalu dijemur selama tiga hari. Sementara itu, lada hitam adalah 

buah lada yang dipetik saat matang petik (kulit masih hijau) dan langsung dijemur 

selama tiga hari tanpa direndam terlebih dahulu. Sentra produksi lada di Indonesia 

untuk lada hitam (Lampung Black Pepper) terdapat di daerah Lampung dan 

Kalimantan Timur, sedangkan untuk lada putih (Muntok White Pepper) terdapat di 

daerah Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi. Lada dari Lampung 

mulai menghasilkan pada umur 3 tahun dan batas waktu umur optimum 20 tahun. 

Untuk lada muntok mulai menghasilkan pada umur 3-4 tahun dan dapat mencapai 

daur hidup 30 tahun (Rismunandar, 1989). 

Lada disebut sebagai barang ekonomis karena dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai kegunaan, antara lain sebagai bumbu masakan dan pengawet daging. 

Selain itu, dalam hal farmasi lada sering digunakan sebagai bahan pembuat obat 

serta bahan wewangian. Lada hitam umumnya diolah lebih lanjut menjadi oleoresin 

lada (pepper oleoresin) atau minyak lada (pepper oil). Minyak lada terutama 

digunakan sebagai pemberi aroma dan rasa pada berbagai macam industri makanan 

dan juga dipakai dalam industri kosmetika dan farmasi. Salah satu jenis obat yang 
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dapat dibuat dari minyak lada adalah balsam lada dalam bentuk krim. Sementara 

itu, lada putih dapat diolah lebih lanjut menjadi lada bubuk (ground pepper).  

Lada putih Muntok memiliki aroma yang khas yang tidak di miliki oleh lada 

putih dari negara manapun. Salah satu penyebabnya yaitu faktor geografis yang 

dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, lada putih muntok sangat disukai oleh para 

negara importir. Negara importir utama lada putih dunia adalah Amerika Serikat, 

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), Jepang dan Singapura. Namun biasanya para 

negara importir tersebut tidak hanya mengimpor untuk memenuhi konsumsi di 

negaranya sendiri, melainkan mereka juga mengekspornya kembali ke beberapa 

negara lainnya. Menurut Triana (2000), negara Perancis, Jerman dan Inggris 

melakukan ekspor kembali masing-masing sebesar 24 persen, 12 persen dan 9 

persen dari total impornya yang ditujukan ke negara-negara di Afrika dan Eropa 

lainnya. Sedangkan Amerika Serikat dan Mesir melakukan ekspor kembali ke 

Kanada dan negara-negara di Afrika masing-masing sebesar 4 persen dan 14 

persen. Bahkan Singapura hampir 100 persen dari total impornya di ekspor kembali 

(Soebtrianasari, 2008) 

Kualitas lada putih yang sangat memengaruhi perkembangan harga 

ditentukan oleh faktor kadar air, kadar kotoran, kadar biji lada yang ringan, 

kontaminasi jamur, dan warna lada. Kualitas lada hitam yang sangat memengaruhi 

perkembangan harga ditentukan oleh faktor kadar air, kadar kotoran, kadar biji lada 

yang ringan, dan kontaminasi jamur. Adapun spesifikasi syarat mutu lada putih dan 

lada hitam yang diperdagangkan baik dalam kegiatan ekspor yang dapat dilihat 

dalam Lampiran 5. 
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2.2. Teori Perdagangan Internasional 

 Perdagangan Internasional dapat didefinisikan sebagai perdagangan antar 

lintas negara, yang mencakup ekspor dan impor. Perdagangan Internasional dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa. Bagi 

banyak negara, termasuk Indonesia, perdagangan internasional, khususnya ekspor, 

mempunyai peranan sangat penting, yaitu sebagai motor penggerak perekonomian 

nasional. Secara teoritis, ada korelasi positif antara pertumbuhan ekspor, di satu 

pihak, peningkatan cadangan devisa, pertumbuhan impor, pertumbuhan output di 

dalam negeri, peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, serta 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) (Tambunan, 2001).  

 Pada prinsipnya, perdagangan antara dua negara atau lebih timbul karena 

adanya perbedaan di dalam permintaan dan penawaran. Perbedaan permintaan ini 

dapat disebabkan oleh perbedaan pendapatan dan selera, sedangkan perbedaan 

penawaran dapat disebabkan perbedaan jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi, 

tingkat teknologi, dan eksternalitas (Nopirin, 2014).  

 Menurut Tambunan (2001), keseimbangan di dalam perdagangan antar dua 

negara atau pasar internasional dalam kondisi ekuilibrium, yaitu pada saat 

permintaan dari negara pengimpor sama dengan penawaran dari negara 

pengekspor. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 yang menunjukkan proses 

terciptanya harga komoditas relatif ekuilibrium dengan adanya perdagangan antar 

negara yang ditinjau dari analisis keseimbangan parsial. Misalkan kedua negara itu 

adalah A dan B, di mana masing-masing negara memiliki permintaan dan 

penawaran yang berbeda, DA dan SA (Demand A dan Supply A) untuk negara A 

sedangkan DB dan SB (Demand B dan Supply B) untuk negara B.  
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Gambar 1. Keseimbangan dalam Perdagangan Internasional 

 

Keterangan: PA = Harga domestik di negara A (pengekspor) tanpa perdagangan 

    internasional  

 QA = Jumlah produk domestik yang diperdagangkan di negara A 

     (pengekspor) tanpa perdagangan internasional.  

 X  = Jumlah komoditas yang di ekspor oleh negara A  

 PB  = Harga domestik di negara B (pengimpor) tanpa perdagangan 

    internasional  

 QB = Jumlah produk domestik yang diperdagangkan di negara B 

    (pengimpor) tanpa perdagangan internasional.  

 M     = Jumlah komoditas yang diimpor oleh negara B  

 P*  = Harga barang yang terjadi di pasar internasional setelah 

      melakukan kegiatan ekspor dan impor  

 Q*  = Jumlah barang yang diproduksi atau jumlah barang yang 

       tersedia di pasar internasional setelah kedua negara sepakat 

       untuk melakukan kegiatan ekspor impor 

 

Pada Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa terdapat perdagangan internasional 

antara dua negara, yaitu negara A sebagai negara pengekspor dan negara B sebagai 

negara pengimpor. Perdagangan internasional pada kedua negara tersebut 
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mengalami keseimbangan harga komoditas relatif. Selain itu, perdagangan 

internasional dapat terjadi akibat kelebihan penawaran pada negara A dan kelebihan 

permintaan pada negara B. Pada negara A harga suatu komoditas sebesar PA dan 

di negara B harga suatu komoditas sebesar PB. Pada pasar internasional, harga yang 

dimiliki negara A akan lebih kecil dibandingkan harga P*, sehingga negara A 

mengalami kelebihan penawaran (excess supply) di pasar internasional. Pada 

negara B, terjadi harga yang lebih besar dibandingan harga P*, sehingga negara B 

mengalami kelebihan permintaan (excess demand) di pasar internasional. 

Kelebihan penawaran negara A menjadi penawaran pada pasar internasional, yaitu 

pada kurva ES, sedangkan kelebihan permintaan negara B menjadi permintaan pada 

pasar internasional, yaitu pada kurva ED. Kelebihan penawaran dan permintaan 

tersebut akan terjadi keseimbangan harga sebesar P* di pasar internasional. 

Peristiwa tersebut akan mengakibatkan negara A menjadi negara ekspor dan negara 

B menjadi negara impor pada komoditas tertentu dengan harga sebesar P* di pasar 

internasional. Dari penjelasan tersebut, perdagangan internasional (ekspor-impor) 

terjadi karena adanya perbedaan antara harga domestik (PA dan PB), harga 

internasional (P*), permintaan (ED), dan penawaran (ES) pada komoditas tertentu. 

Suatu fenomena yang dalam tiga dasawarsa terakhir ini berkembang pesat 

mengikuti pesatnya laju globalisasi ekonomi dunia adalah munculnya blok-blok 

ekonomi dan perdagangan regional disejumlah wilayah di dunia. Pembentukan 

integrasi-integrasi ekonomi regional yang bervariasi, seperti Asociation of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) di Asia Tenggara, Uni Eropa (UE) di Eropa, dan 

North American Free Trade Area (NAFTA). Sejumlah negara membuat 

kesepakatan-kesepakatan bersama untuk meningkatkan perdagangan antarmereka 
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atau preferential trading arrangement (PTA). Tujuan utama dari membentuk suatu 

blok atau integrasi ekonomi regional adalah untuk meningkatkan perdagangan dan 

kerjasama dalam bidang ekonomi, seperti industri dan investasi antarnegara 

anggota, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan di wilayah tersebut (Tambunan, 2004). 

 

2.2.1. Teori Klasik 

2.2.1.1.Keunggulan Absolut  

Menurut Adam Smith, perdagangan antara dua negara didasarkan pada 

keunggulan absolut (Salvatore, 2014). Ketika satu negara lebih efisien daripada 

atau memiliki keunggulan absolut atas yang lain dalam produksi satu komoditas 

tetapi kurang efisien daripada atau memiliki kelemahan absolut terhadap negara 

lain dalam memproduksi komoditas yang kedua, kedua negara mendapatkan 

manfaat dengan masing-masing mengkhususkan diri dalam produksi komoditas 

yang memiliki keunggulan absolut dan bertukar hasil dengan negara yang lain 

untuk komoditas yang memiliki kelemahan absolut. Dengan proses ini, sumber 

daya digunakan dengan cara yang paling efisien dan hasil dari kedua komoditas 

akan naik. Peningkatan dalam hasil komoditas keduanya merupakan ukuran 

keuntungan dari spesisalisasi dalam produksi yang tersedia untuk dibagi antara 

kedua negara melalui perdagangan. Adam Smith percaya bahwa suatu negara dari 

perdagangan dengan tegas menyarankan untuk menjalankan kebijakan laisse faire, 

yaitu suatu kebijakan yang menyarankan sedikit mungkin intervensi pemerintah 

dalam perekonomian (Salvatore, 2014). 
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Sebagai contoh, ada dua negara, yakni Indonesia (RI) dan Amerika Serikat 

(AS) dan dua jenis barang, yakni kain (A) dan televisi (B), 1 TK di RI dapat 

membuat 12 unit A dan 3 unit B, sedangkan di AS masing-masing 4 A dan 8 B. 

Maka di RI DTDN-nya adalah 4A = 1B (atau 1A = 1/4B) dan di AS adalah 1/2A = 

1B (atau 1A = 2B). Dalam kata lain, harga 1 unit A di RI lebih murah (hanya 1/4 

unit B) dibandingkan di AS (yaitu 2 unit B). Sebaliknya, harga 1 unit B di AS lebih 

murah (hanya 1/2 unit A) dibandingkan dengan di RI (yakni 4 unit A).  

Berdasarkan perbandingan rasio harga tersebut, RI memiliki keunggulan 

absolut dalam memproduksi barang A atau RI dapat membuat barang A lebih 

efisien daripada AS. Sebaliknya, AS dalam memiliki keunggulan absolut dalam 

memproduksi barang B atau AS dapat membuat barang B lebih efisien daripada RI. 

Jika ada perdagangan antara kedua negara tersebut, RI akan mendapatkan 

keuntungan dengan menjual barang A ke AS karena dapat ditukar 2B, dibandingkan 

hanya 1/4B untuk jumlah A yang sama di pasar dalam negeri. Sedangkan, AS akan 

mendapatkan manfaat dengan menjual barang B ke RI karena akan memperoleh 4A 

untuk 1B, dibandingkan hanya dapat 1/2A untuk jumlah B yang sama dalam negeri. 

Berdasarkan contoh tersebut dan sesuai dengan teori Adam Smith, RI akan 

mengkhususkan diri dalam produksi dan ekspor A dan akan impor B dari AS, 

sedangkan AS akan berspesialisasi dalam produksi dan ekspor B dan akan impor A 

dari RI (Tambunan, 2004). 

2.2.1.2.Keunggulan Komparatif   

Persoalan dari teori keunggulan mutlak dari Adam Smith adalah bahwa 

perdagangan internasional akan terjadi jika negara-negara yang terlibat saling 

memperoleh manfaatnya dan menurut Adam Smith hal ini hanya dapat terjadi 
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apabila masing-masing negara memiliki keunggulan absolut yang berbeda. 

Implikasinya, jika RI memiliki keunggulan mutlak atas AS untuk A dan B, yang 

berarti RI mengekspor kedua jenis barang tersebut ke AS, maka perdagangan antara 

kedua negara tersebut tidak akan terjadi karena hanya RI yang akan mendapatkan 

manfaatnya. Hal ini tidak dipikirkan oleh Adam Smith dan ini merupakan 

kelemahan utama dari teorinya (Tambunan, 2014). 

Muncullah pemikiran dari John S. Mill dan David Ricardo, yang disebut 

sebagai teori keunggulan komparatif (atau biaya komparatif), yang dapat dianggap 

sebagai kritik dan sekaligus usaha penyempurnaan/ perbaikan terhadap teori 

keunggulan absolut. Dasar pemikiran dari Ricardo maupun Mill mengenai 

penyebab terjadinya perdagangan antarnegara pada prinsipnya tidak berbeda 

dengan dasar pemikiran dari Adam Smith. Perbedaannya hanya pada cara 

pengukuran keunggulan suatu negara, yakni dilihat dari komparatif biayanya, 

bukan perbedaan absolutnya. J.S. Mill beranggapan bahwa suatu negara akan 

mengkhususkan diri pada ekspor barang tertentu bila negara itu memiliki 

keunggulan komparatif terbesar dan akan impor barang tertentu bila negara tersebut 

memiliki kerugian komparatif atau keunggulan komparatif terendah (Tambunan, 

2014). 

Sedangkan dasar pemikiran dari David Ricardo adalah bahwa perdagangan 

antara dua negara akan terjadi bila masing-masing negara memiliki biaya relatif 

yang terkecil (atau produktivitas TK relatif yang terbesar) untuk jenis barang yang 

berbeda. Jadi, di dalam model Ricardo, penilaian terhadap keunggulan suatu negara 

atas negara lain dalam memproduksi suatu jenis barang didasarkan pada tingkat 
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efisiensi dalam penggunaan TK (jumlah TK per satu unit output) atau tingkat 

produktivitas TK (jumlah output per satu orang TK) (Tambunan, 2014). 

 

2.2.2. Teori Modern: Teori H-O (Hecksher dan Ohlin) 

Teori H-O ini disebut juga dengan teori ketersediaan faktor. Dasar pemikiran 

dari teori ini adalah bahwa perdagangan internasional, misalnya antara Indonesia 

dan Vietnam, terjadi karena biaya alternatif (oportunity cost) yang berbeda antar 

kedua negara dan juga disebabkan oleh adanya perbedaan dalam jumlah faktor 

produksi (tenaga kerja, modal, dan tanah) yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. 

Pada dasarnya, teori perdagangan Heckscher-Ohlin dilandaskan pada asumsi-

asumsi pokok sebagai berikut (Salvatore, 2014):  

1) Ada dua negara (Negara 1 dan Negara 2), dua komoditas (komoditas X dan 

komoditas Y), dan dua faktor produksi (tenaga kerja dan modal).  

2) Kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksi.  

3) Komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di 

kedua negara.  

4) Kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil yang konstan. 

5) Ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. 

6) Selera yang sama di kedua negara. 

7) Ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di 

kedua negara. 

8) Ada mobilitas faktor yang sempurna di dalam setiap negara, tetapi tidak ada 

mobilitas faktor produksi secara internasional. 
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9) Tidak ada biaya-biaya transportasi, tarif atau penghalang lain untuk arus 

bebas perdagangan internasional. 

10) Semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara. 

11) Perdagangan internasional antara dua negara seimbang (jumlah ekspor dan 

impor dari kedua negara ini persis sama). 

 

Menurut Tambunan (2004), teori Hecksher dan Ohlin (H-O) mempunyai dua 

kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional, yaitu 

ketersediaan faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau 

proporsi faktor produksi. Teori ini juga disebut teori proporsi atau ketersediaan 

faktor produksi. Produksi yang berbeda membutuhkan jumlah atau proporsi yang 

berbeda dari faktor-faktor produksi. Perbedaan tersebut disebabkan oleh teknologi 

yang menentukan cara mengkombinasi faktor-faktor produksi yang berbeda untuk 

membuat suatu produk.  

Gambar 2 berikut ini menggambarkan suatu produk dengan proporsi 

faktornya, misalnya ada dua jenis produk, yaitu A dan B, serta hanya dua faktor 

produksi yaitu tenaga kerja (TK) dan modal (K). Untuk membuat 1 unit barang A 

dibutuhkan 4 TK dan 1 K, sedangkan untuk membuat barang B dibutuhkan 4 TK 

dan 2 K. Oleh karena itu, A membutuhkan lebih banyak TK per satu unit K (4 

dengan 1) relatif terhadap B (4 dengan 2). Oleh sebab itu, A diklasifikasikan sebagai 

barang padat karya dan B sebagai barang padat modal. Intensitas atau proporsi 

faktor adalah suatu ukuran relatif dan ditentukan hanya pada basis dari apa yang 

dibutuhkan oleh A relatif terhadap B, dan bukan terhadap jumlah spesifikasi dari 

TK dan K (Tambunan, 2004). 
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Gambar 2. Proporsi-proporsi Faktor Produksi dalam Produksi A dan B 

 

Menurut teori H-O ini, struktur perdagangan luar negeri dari suatu negara 

tergantung pada ketersediaan dan intensitas pemakaian faktor-faktor produksi dan 

yang terakhir ini ditentukan oleh teknologi. Suatu negara akan berspesialisasi dalam 

produksi dan mengekspor barang-barang input (faktor produksi) utamanya relatif 

banyak di negara tersebut dan mengimpor barang yang input utama tidak dimiliki 

oleh negara tersebut (jumlah terbatas). Dalam kasus Indonesia, artinya negara 

tersebut akan melaksanakan ekspor produk-produk yang padat karya (tetapi dari 

kategori unskilled workers) atau padat bahan-bahan baku yang berlimpah di dalam 

negeri, seperti minyak, batu bara, dan komoditas-komoditas pertanian (Tambunan, 

2001). 

 

2.2.3. Teori-Teori Perdagangan Baru: Model Berlian 

Menurut Porter (1985, 1986, dan 1990) dalam Tambunan (2004), hal-hal 

yang harus dimiliki atau dikuasai oleh setiap perusahaan atau negara untuk 

meningkatkan keunggulan kompetitifnya adalah terutama teknologi, tingkat 

kewirausahaan yang tinggi, tingkat efisiensi atau produktivitas yang tinggi, kualitas 
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tinggi dari produk yang dibuat, promosi yang luas dan agresif, pelayanan (service 

after sale) yang baik, TK dengan tingkat keterampilan/ pendidikan, etos kerja, 

disiplin, komitmen, kreativitas dan motivasi yang tinggi, diferensiasi produk, modal 

dan prasarana yang cukup, dan proses produksi dilakukan dengan sistem just in time 

(JIT). Faktor-faktor keunggulan kompetitif ini semakin penting, terutama di pasar 

Internasional dengan persaingan yang semakin tidak sempurna.  

Menurut Porter (1990) dalam Tambunan (2004), industry suatu negara 

berhasil atau mempunyai keunggulan kompetitif relatif terhadap industri yang sama 

di negara lain jika ekspornya lebih besar dan bertahan lama. Secara spesifik, ada 

empat variabel domestik penting yang secara individual dan sebagai suatu sistem 

menentukan daya saing suatu negara, yaitu sebagai berikut: 

1. Kondisi faktor (TK, modal, tanah, iklim, teknologi, kewirausahaan, faktor-

faktor produksi lainnya, SDA, dan infrastruktur). 

2. Kondisi permintaan. 

3. Industri terkait dan industri pendukung. 

4. Strategi perusahaan, struktur, dan persaingan. 

 

Keempat faktor tersebut menciptakan lingkungan nasional yang 

mempengaruhi kinerja dan daya saing global dari suatu perusahaan di suatu negara. 

Perbedaan dalam faktor-faktor ini membua mengapa suatu perusahaan/ industri di 

suatu negara bisa berinovasi, mampu mengatasi hambatan terhadap perubahan 

pasar dan teknologi atau lingkungan secara umum dibandingkan di negara lain. 

Selain keempat variabel tersebut, ada dua variabel tambahan, yakni peluang dan 

pemerintah. 
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2.3. Konsep dan Model Perhitungan 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 menghasilkan produksi yang lebih tinggi 

dibanding wilayah lainnya. Pada perekonomian terbuka, daya saing suatu 

komoditas diartikan sebagai kemampuan usaha komoditas dengan maksud untuk 

tetap layak secara finansial pada kondisi harga input maupun output tradable sesuai 

dengan harga impornya (Hanani, 2012).  

Daya saing dapat diukur dengan dua cara, yaitu dengan keunggulan 

komparatif dan keunggulan kompetitif. Teori keunggulan komparatif 

dikembangkan oleh David Ricardo, sedangkan teori keunggulan kompetitif 

dikembangkan oleh M. Porter melalui teori competitive advantage of nation. 

Konsep daya saing dari uraian tersebut adalah keunggulan suatu wilayah atau 

barang dibandingkan dengan wilayah atau barang lain. Pengertian daya saing 

mengacu pada kemampuan suatu negara untuk memasarkan produk yang dihasilkan 

negara itu relatif terhadap kemampuan negara lain (Silalahi, 2007).  

Konsep daya saing dalam perdagangan internasional terkait dengan 

keunggulan yang dimiliki suatu komoditas atau kemampuan suatu negara dalam 

menghasilkan komoditas tersebut secara lebih efisien daripada negara lain. Daya 

saing dapat juga dikatakan sebagai kemampuan suatu komoditas untuk memasuki 

pasar luar negeri dan kemampuan untuk dapat bertahan dalam pasar tersebut, dalam 

artian jika suatu produk mempunyai daya saing maka produk tersebutlah yang 

banyak diminati oleh banyak konsumen (Tatakomara, 2004). 
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2.3.1. Keunggulan Komparatif 

Menurut metode keunggulan komparatif (Comparative Advatage), apabila 

ada dua negara yang saling berdagang dan masing-masing negara 

mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut 

memiliki keunggulan komparatif, maka kedua negara tersebut akan mempunyai 

keuntungan (Tarigan, 2009). Tingkat daya saing komoditas ekspor suatu negara 

dapat dianalisis dengan berbagai macam metode yang terdiri dari Revealed 

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

Rasio Akselerasi (RA), dan Constant Market Share (CMS). Metode tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut (Tambunan, 2004): 

a. Revealed Comparative Advantage (RCA) 

Metode Revealed Comparative Advantage (RCA) pertama kali 

diperkenalkan oleh Bela Balassa pada tahun 1965. Konsep dasar dari metode ini 

yaitu keunggulan komparatif yang dimiliki suatu wilayah ditunjukkan oleh 

perdagangan antar wilayah, sehingga keunggulan komparatif suatu negara 

direfleksikan dalam ekspornya. Oleh karena itu, Balassa menggunakan relative 

export share dalam perumusannya. Alasan utama menggunakan pangsa ekspor 

relatif adalah mengingat bahwa data impor cenderung lebih bias karena 

pemerintah sering memberlakukan berbagai pengaturan untuk menekan impor, 

sehingga dari data ekspor yang lebih bersih dari berbagai distorsi maka 

keunggulan komparatif suatu komoditas dari waktu ke waktu dapat terlihat dengan 

jelas (Nauly, 2015). 

 Metode ini yang paling sering digunakan dalam studi-studi empiris untuk 

mengukur tingkat daya saing dari suatu negara untuk suatu jenis atau sekelompok 
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produk di pasar ekspor. Revealed Comparative Advantage (RCA) didefinisikan 

sebagai pangsa pasar ekspor suatu kelompok komoditas di dalam total ekspor suatu 

negara lebih besar dibandingkan pangsa pasar ekspor komoditas yang sama di 

dalam total ekspor dunia, diharapkan negara tersebut memiliki keunggulan 

komparatif dalam produksi dan ekspor pada komoditas tersebut. Nilai RCA lebih 

besar dari satu berarti negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif atau di 

atas rata-rata dunia dalam komoditas tersebut. Sebaliknya, jika nilai lebih kecil dari 

satu berarti keunggulan komparatif untuk komoditas tersebut rendah atau di bawah 

rata-rata dunia.  

 Tujuan penggunaan metode RCA adalah untuk mengetahui posisi komparatif 

suatu negara di antara negara-negara produsen lainnya di pasar internasional. Selain 

itu, metode ini bermanfaat untuk megukur daya saing industri suatu negara, apakah 

industri tersebut cukup tangguh bersaing di pasar internasional atau tidak dan dapat 

diketahui secara kuantitatif dengan menggunakan indeks ini. Keuntungan dari 

menggunakan metode ini adalah dapat mempertimbangkan keuntungan intrinsik 

komoditas ekspor tertentu dan konsisten dengan perubahan di dalam suatu 

komoditas produktivitas dan faktor anugerah alternatif. Kelemahan metode RCA 

adalah mengukur keunggulan komparatif dari kinerja ekspor dengan asumsi 

perdagangan bebas dan produk homogen, serta mengesampingkan pentingnya 

permintaan domestik, dan perkembangannya (Silalahi, 2007). Secara matematis, 

metode RCA dapat digambarkan sebagai berikut: 

RCAij = 
Xij/Xij

T

Xj
D/Xj

DT 
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Perbandingan antara nilai RCA tahun sekarang dengan nilai RCA tahun 

sebelumnya disebut dengan indeks RCA. Indeks RCA dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

Indeks RCA = 
RCAj

RCAj−1
 

Di mana: Xij = Nilai ekspor suatu komoditas negara i pada tahun j 

  Xij
T

 = Nilai ekspor total negara i pada tahun j 

  Xj
D = Nilai ekspor suatu komoditas dunia pada tahun j 

  Xj
DT

 = Nilai ekspor total dunia pada tahun j 

  i = negara i 

  j  = tahun ke-1, 2, …, j 

 RCAj = Nilai RCA tahun ke-(j) 

 RCAj-1 = Nilai RCA tahun ke-(j-1) 

 

b. Revealed Comparative Trade Advantage (RCTA) 

 Metode lainnya yang dapat digunakan adalah Revealed Comparative Trade 

Advantage (RCTA). Perbedaan yang mendasar antara RCA dan RCTA adalah 

bahwa RCA hanya melihat pada kinerja ekspor dari suatu negara dibandingkan 

negara lain atau dunia, sedangkan RCTA juga melihat pada perkembangan impor 

untuk produk yang sama. Nilai RCTA dapat lebih kecil atau lebih besar dari nol. 

Jika positif, artinya negara bersangkutan memiliki daya saing yang tinggi 

(advantage), sebaliknya tidak ada daya saing (disadvantage) jika nilainya negatif. 

Secara matematis, metode RCTA dapat digambarkan sebagai berikut: 

RCTA = RXAia – RMPia 

RXAia = (Xia/ Xi(w-a)/ [X(k-i)a/ X(k-i)(w-a)] 

RMPia = (Mia/ Mi(w-a)/ [M(k-i)a/ M(k-i)(w-a)] 
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Di mana: RXA  = Revealed Export Competitiveness 

  RMP = Revealed Import Penetratio 

  a = negara a 

  k = semua jenis barang termasuk i 

  w = dunia 

  Xi(w-a) (atau Mi(w-a)) = ekspor (impor) total dari barang i dari 

    negara-negara lain (bukan a) di dunia 

  X(k-i)a (atau M(k-i)a) = ekspor (impor) total dari barang-barang 

    lain bukan i dari negara a 

  X(k-i)(w-a) (atau X(k-i)(w-a)= ekspor (impor) total dari barang-barang 

    lain bukan dari negara-negara lain 

c. Rasio Akselerasi (RA) 

 Adapun kegunaan dari pemakaian rasio akselerasi (RA) atau rasio 

peningkatan kecepatan ini adalah untuk menunjukkan apakah suatu negara dapat 

merebut pasar di luar negeri (dalam arti dapat mengalahkan negara-negara 

pesaingnya), atau posisinya semakin lemah di pasar ekspor atau pasar domestik. 

Indeks ini lebih melihat pada suatu proses dinamika jangka panjang. Secara 

matematis, metode RA dapat digambarkan sebagai berikut: 

RA = [(tren Xia) + 100]/ [(tren Mia) + 100] 

Di mana: RA  = Rasio Akselerasi  

  i = barang i 

  a = negara a 

 Xi (atau Mi) = ekspor (impor) total dari barang i dari negara a 

 

 Jika nilainya mendekati atau lebih besar dari 1, artinya negara tersebut dapat 

merebut pasar; lebih kecil dari 1 atau mendekati 0 berarti posisi dari negara tersebut 

lemah; dan lebih kecil dari 0 atau mendekati -1 berarti ada negara lain yang merebut 

pangsa pasarnya.  
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d. Constant Market Share (CMS) 

 Berbagai metode untuk mengukur daya saing ekspor suatu komoditas telah 

banyak dikembangkan, salah satunya adalah metode Constant Market Share 

(CMS). Metode ini digunakan untuk mengukur daya saing ekspor produk atau 

komoditas suatu negara relatif terhadap negara-negara pesaingnya. Asumsi dasar 

yang digunakan dalam CMS adalah bahwa pangsa pasar (market share) suatu 

negara pengekspor di pasar dunia atau kawasan tertentu atau di suatu negara pada 

suatu periode waktu adalah konstan. Jika terdapat perbedaan pertumbuhan ekspor 

yang dinyatakan oleh perbedaan antara pangsa pasar ekspor konstan dan pangsa 

pasar ekspor aktual, maka hal ini dikarenakan oleh efek komposisi komoditas, efek 

distribusi pasar, dan efek daya saing komoditas. Walaupun perubahan pangsa 

ekspor tidak seluruhnya ditentukan oleh perubahan daya saing, perubahan pangsa 

ekspor merupakan salah satu indikator daya saing ekspor suatu negara di pasar 

dunia, di kawasan tertentu, atau di negara tertentu (Hadi, 2004). Terdapat empat 

parameter yang digunakan dalam CMS ini, yaitu:  

1. Pertumbuhan Ekspor Standar  

Parameter pertumbuhan ekspor standar ini mengindikasikan standar umum 

pertumbuhan ekspor produk negara-negara dunia ke suatu kawasan tertentu. 

Hal ini mencerminkan kinerja ekspor dari negara atau negara pesaing. Jika 

parameter pertumbuhan ekspor suatu komoditas di suatu negara lebih tinggi 

dari pertumbuhan ekspor suatu komoditas standar (dunia), berarti kinerja 

ekspor negara tersebut lebih baik dari negara lain, dan sebaliknya. 
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2. Efek Komposisi Komoditas 

Efek komposisi komoditas merupakan parameter yang menjelaskan tingkat 

kesesuaian komoditas suatu negara di pasar tujuan (Paskah, 2009). Efek 

komposisi komoditas dapat bernilai negatif atau positif. Nilai yang positif 

pada nilai perhitungan CMS menunjukkan komposisi komoditas tersebut 

telah cukup memenuhi permintaan pasar (market demands) dan persyaratan 

pasar (market requirements) di pasar tujuan sehingga produk diminati pasar. 

3. Efek Distribusi Pasar  

Efek distribusi pasar juga dapat bernilai negatif atau positif. Nilai ini 

mengindikasikan apakah negara-negara tujuan merupakan pasar potensial 

bagi negara pengekspor atau bukan. Nilai positif menunjukkan bahwa negara 

yang menjadi subyek penelitian mendistribusikan pasarnya ke pusat 

pertumbuhan permintaan (demand). 

4. Efek Daya Saing  

Efek daya saing mengindikasikan tingkat daya saing komoditas dibandingkan 

negara pesaingnya di pasar tujuan. Nilai parameter juga dapat bernilai positif 

atau negatif. Jika parameter daya saing positif, berarti negara tersebut 

merupakan pesaing kuat dan jika negatif berarti negara tersebut lemah dalam 

persaingan. Efek daya saing pada CMSA ini lebih bersumber dari daya saing 

harga (Suprihatini, 2005). Metode ini sering dipakai untuk mengukur 

dinamika tingkat daya saing atau keunggulan dari suatu industri atau negara 

di dalam perdagangan internasional.  
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 Keunggulan metode CMS adalah mampu menjelaskan sumber-sumber 

pertumbuhan ekspor sehingga mampu melihat potensi daya saing suatu komoditas. 

Di sisi lain, kelemahan CMS adalah sifatnya yang statis. Artinya nilai yang dihitung 

merupakan gambaran masa lalu atau setidaknya hingga saat sekarang dan tidak 

dapat memproyeksi nilai di masa mendatang (Soekarno, 2009). Metode ini juga 

tidak dapat menganalisis perubahan yang terjadi pada periode antar tahun. Dalam 

studinya, analisis CMS dilakukan setiap tahun. Jadi, dengan pendekatan ini tidak 

dapat diketahui apakah ada produk baru yang muncul di pasar atau apakah muncul 

pasar baru. Karena itu, semakin pendek periode yang diteliti, hasil perhitungan 

CMS akan semakin akurat. Namun demikian, informasi dari nilai yang diberikan 

tetap memberikan gambaran tentang kinerja ekspor komoditas tersebut. Menurut 

Tambunan (2004), metode CMS dapat digambarkan sebagai berikut: 

Pertumbuhan standar:  

  r = 
W(t) − W(t−1)

W(t−1)
 

Efek komposisi komoditas:  

 
Σi (ri−r) Ei(t−1)

E(t−1)
 

Efek distribusi pasar:  

  
Σi Σj (rij−ri) Eij(t−1)

E(t−1)
 

Efek daya saing:  

  
Σi Σj Eij(t) − Eij(t−1) − rij Eij(t−1)

E(t−1)
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ri = 
Wi(t) − Wi(t−1)

Wi(t−1)
 

rij  = 
Wij(t) − Wij(t−1)

Wij(t−1)
 

Di mana: E = nilai total ekspor suatu negara (US Dollar) 

  Ei = nilai ekspor komoditas tertentu suatu negara tertentu (US 

      Dollar) 

  Eij = nilai ekspor komoditas tertentu suatu negara ke negara j (US 

     Dollar) 

  W = nilai total ekspor seluruh komoditas pada standar (dunia) (US 

      Dollar) 

  Wi = nilai total ekspor komoditas tertentu pada standar (dunia) (US 

      Dollar) 

  Wij = nilai total ekspor komoditas tertentu pada standar (dunia) ke 

     negara j (US Dollar) 

  r = nilai pertumbuhan ekspor seluruh komoditas standar (dunia) 

       (US Dollar) 

  ri = nilai pertumbuhan ekspor suatu komoditas standar (dunia) (US 

      Dollar) 

  rij = nilai pertumbuhan ekspor suatu komoditas standar (dunia) ke 

      negara j (US Dollar) 

  t = tahun t 

  t-1 = tahun t-1 

  i = jenis komoditas i berdasarkan kode HS 

  j = negara tujuan ekspor 

 

 Penggunaan pendekatan ini didasarkan pada pemahaman yang laju 

pertumbuhan ekspor dari suatu negara lebih besar, sama, atau lebih kecil daripada 

laju pertumbuhan ekspor rata-rata dunia yang disebut pertumbuhan standar. Deviasi 

negatif antara pertumbuhan ekspor dari suatu negara dengan pertumbuhan standar 
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dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu: 1). Pertumbuhan permintaan dunia memang 

lambat, ini adalah masalah komposisi ekspor; 2). Masalah distribusi pasar dunia 

dari negara eksportir; dan 3). Masalah daya saing dalam harga atau kualitas. 

 

2.3.2. Keunggulan Kompetitif 

Menurut Tan (2014), keunggulan kompetitif adalah keunggulan suatu negara 

dalam memproduksi dan menjual produk dalam pasar internasional yang bukan 

hanya dipengaruhi kelimpahan faktor produksi yang menjadi dasar keunggulan tapi 

juga dipengaruhi oleh infrastruktur, kelembagaan, transportasi, sumber daya 

manusia, dukungan politik, sumber daya alam, dan lain-lain. Metode perhitungan 

yang digunakan untuk menghitung keunggulan kompetitif adalah Export 

Competitiveness Index (ECI). Metode ini menunjukkan rasio pangsa ekspor suatu 

negara di pasar internasional untuk suatu komoditas tertentu pada periode tertentu 

(t) dengan rasio pangsa pasar internasional untuk komoditas tersebut pada periode 

sebelumnya (t-1). Secara matematis, ECI dapat digambarkan sebagai berikut: 

ECIit = 
(Xij/Xj

D)
𝑡

(Xij/Xj
D)

𝑡−1

 

Di mana: Xij = Nilai ekspor suatu komoditas negara i pada tahun j 

 Xj
A = Nilai ekspor suatu komoditas dunia pada tahun j 

 t = periode berjalan 

 t-1 = periode sebelumnya 

 

Apabila nilai ECI suatu komoditas lebih besar dari satu, berarti komoditas 

tersebut menghadapi tren daya saing yang meningkat. Sebaliknya, apabila nilai ECI 

lebih kecil dari satu, maka komoditas tersebut mengalami penurunan daya saing 
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yang melemah. Metode ini juga dapat melihat sebagai rasio pertumbuhan suatu 

negara untuk komoditas tertentu terhadap rata-rata pertumbuhan komoditas tersebut 

pada pasar dunia termasuk ASEAN. 

 

2.3.3. Posisi Daya Saing 

 Untuk melihat kecenderungan suatu negara menjadi negara pengekspor atau 

pengimpor serta dapat mengetahui posisi daya saing suatu negara terhadap 

komoditas tertentu sesuai dengan siklus hidup produk dapat diketahui dengan nilai 

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP). Metode ini merupakan metode umum yang 

digunakan sebagai alat ukur tingkat daya saing. Secara matematis, ISP dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

ISPij = 
Xij − Mij

Xij + Mij
 

Di mana: ISPij = Indeks Spesialisasi Perdagangan atas komoditas lada (i) dari 

      negara produsen (j) 

 Xij = Nilai ekspor atas komoditas lada (i) dari negara produsen (j) 

 Mij = Nilai impor atas komoditas lada (i) dari negara produsen (j) 

 

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (Tambunan, 2004): 

a. Jika ISP antara bernilai positif (di atas 0 sampai dengan 1), maka komoditas 

suatu negara mempunyai daya saing yang kuat atau cenderung sebagai 

pengekspor dari komoditas tersebut (suplai domestik lebih besar daripada 

permintaan domestik). 

b. Jika ISP antara bernilai negatif (di bawah 0 sampai dengan -1), maka 

komoditas suatu negara mempunyai daya saing yang lemah atau cenderung 
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sebagai pengimpor dari komoditas tersebut (suplai domestik lebih kecil 

daripada permintaan domestik). 

 

Dari nilai ISP yang telah diketahui, maka dapat diketahui posisi daya saing 

dari suatu komoditas dari suatu negara. Posisi daya saing dibagi dalam lima tahap, 

sesuai dengan teori siklus produk, yakni sebagai berikut (Hiratsuka, 2003): 

1. Tahap pengenalan 

Ketika suatu industri (forerunner) di suatu negara (A) mengekspor produk-

produk baru dan industri pendatang belakangan (latecomer) di negara B 

impor produk-produk tersebut. Dalam tahap ini, nilai indeks ISP dari 

industri latercomer ini adalah -1,00. 

2. Tahap substitusi impor 

Nilai indeks ISP naik antara -1,00 sampai 0,00. Pada tahap ini, industri di 

negara B menunjukkan daya saing yang sangat rendah, dikarenakan tingkat 

produksinya tidak cukup tinggi untuk mencapai skala ekonominya. Industri 

tersebut mengekspor produk-produk dengan kualitas yang kurang bagus dan 

produksi dalam negeri masih lebih kecil daripada permintaan dalam negeri. 

Dengan kata lain, untuk komoditas tersebut, pada tahap ini negara B lebih 

banyak mengimpor daripada mengekspor.  

3. Tahap ekspor 

Nilai indeks ISP naik antara 0,00 sampai 1,00. Tahap ini merupakan industri 

di negara B melakukan produksi dalam skala besar dan mulai meningkatkan 

ekspornya. Di pasar domestik, penawaran untuk komoditas tersebut lebih 

besar daripada permintaan. 
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4. Tahap kedewasaan 

Nilai indeks berada pada kisaran 1,00 sampai 0,00. Pada tahap ini produk 

yang bersangkutan sudah pada tahap standardisasi menyangkut teknologi 

yang dikandungnya. Pada tahap ini negara B merupakan negara net exporter.  

5. Tahap kembali mengimpor 

Nilai indeks ISP kembali menurun antara 0,00 sampai -1,00. Pada tahap ini 

industri di negara B kalah bersaing di pasar domestiknya dengan industri dari 

negara A dan produksi dalam negeri lebih sedikit dari permintaan dalam 

negeri. 

 

Gambar 3. Kurva ISP sesuai Teori Siklus Produk 

Keterangan: 

1. Tahap Pengenalan 

2. Tahap Subtitusi Impor 

3. Tahap Pertumbuhan 

4. Tahap Kedewasaan 

5. Tahap kembali mengimpor 

 

2.4. ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN Economic Community 

(AEC) 

 

Menurut Tambunan (2004), ASEAN yang dibentuk pada tahun 1967 adalah 

salah satu kawasan yang paling dinamis dan berkembang paling cepat di dunia, 

paling tidak sebelum krisis keuangan di Asia Tenggara dan Timur tahun 1997/1998. 

Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian 
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preferensi perdagangan (preferential trade), usaha patungan (joint ventures), dan 

skema saling melengkapi (complementation scheme) antar pemerintah negara-

negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN 

Industrial Projects Plan (1976), Preferential Trading Arrangement (1977), 

ASEAN Industrial Complementation Scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-

Ventures Scheme (1983), dan Enhanced Preferential Trading Arrangement (1987). 

Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai 

melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, 

negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama 

adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi 

ekonomi kawasan. 

Pada KTT ke-4 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani 

Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation sekaligus 

menandai dicanangkannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tanggal 1 

Januari 1993 dengan Common Effective Preferential Tariff  (CEPT) sebagai 

mekanisme utama. Pendirian AFTA memberikan implikasi dalam bentuk 

pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan 

 perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Dalam 

perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan 

barang, tetapi juga  perdagangan jasa dan investasi. 

Skema Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area 

(CEPT-AFTA) merupakan skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan 

tarif hingga menjadi 0-5 persen, penghapusan hambatan kuatitatif, dan hambatan 

non tarif lainnya (Tambunan, 2004). Target implementasi semula pada tahun 2008, 
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kemudian dipercepat menjadi tahun 2002 untuk ASEAN-6 (Indonesia, Malaysia, 

Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam). Sedangkan untuk Vietnam 

diberlakukan tahun 2006, Laos serta Myanmar diberlakukan pada tahun 2008, dan 

Kamboja diberlakukan pada tahun 2010. Terdapat empat klasifikasi produk yang 

termasuk dalam skema CEPT, yaitu:  

1. Inclusion List (IL), yaitu merupakan daftar yang berisi produk-produk yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut:  

a) Produk tersebut harus disertai jadwal penurunan tarif  

b) Tidak ada pembatasan kuota  

c) Hambatan non tarif lainnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun.  

2. Temporary Exclusion List (TEL), yaitu merupakan daftar yang mencakup 

produk yang sementara dibebaskan dari kewajiban penurunan tarif, 

perhapusah hambatan kuantitatif dan hambatan non tarif lainnya, serta secara 

bertahap harus dimasukkan ke dalam IL.  

3. Sensitive List (SL), yaitu merupakan daftar yang mencakup produk yang 

diklasifikasikan sebagai Unprocessed Agricultural Product, seperti beras, 

gula, daging, gandum, bawang putih, cengkeh, dan jagung. Produk SL harus 

masuk ke dalam CEPT Inclusion List (IL) dengan jangka waktu untuk 

masing-masing negara sebagai berikut: Brunei Darussalam, Indonesia, 

Malaysia, Filipina, dan Thailand tahun 2010; Vietnam tahun 2013; Laos dan 

Myanmar tahun 2015; serta Kamboja tahun 2017.  

4. General Exception (GE) List, yaitu produk-produk yang secara permanen 

tidak perlu dimasukkan ke dalam skema CEPT karena alasan keamanan 

nasional, moral masyarakat, kehidupan dan kesehatan manusia, binatang atau 
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tumbuhan, serta pelestarian objek arkeologi, dan sebagainya. Contoh produk 

GE misalnya senjata, amunisi, dan narkotik.  

 

Adapun beberapa kriteria agar suatu produk mendapatkan konsesi CEPT. 

Pertama, produk terdapat dalam Inclusion List (IL) baik di negara tujuan maupun 

di negara asal dengan prinsip timbal balik (reciprocity). Artinya, suatu produk dapat 

menikmati preferensi tarif di negara tujuan ekspor, maka produk yang sama juga 

sudah harus terdapat dalam IL negara asal. Kedua, produk harus memenuhi 

ketentuan asal barang (Rules of Origin). Ketiga, produk harus disertai Certificate of 

Origin Form D yang diperoleh dari Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

di seluruh Indonesia. 

Pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan 

komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah ASEAN Economic Community 

(AEC). Masyarakat Ekonomi ASEAN bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal 

dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, 

tenaga kerja terampil, dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. KTT juga 

menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan diintegrasikan, yaitu produk-produk 

pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk-produk turunan dari karet, tekstil 

dan pakaian, produk-produk turunan dari kayu, transportasi udara, e-ASEAN (ITC), 

kesehatan, dan pariwisata. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 jasa  logistik 

dijadikan sektor prioritas yang ke-12. 

Seluruh pihak diharapkan agar dapat bekerjasama secara kuat di dalam 

membangun komunitas ASEAN di tahun 2020. Kemudian, pada pertemuan dengan 

Menteri Ekonomi ASEAN yang telah diselenggarakan di bulan Agustus 2006 yang 
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ada di Kuala Lumpur, mulai bersepakat untuk dapat memajukan Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) dengan memiliki target yang jelas dan terjadwal dalam 

pelaksanaannya. Pada KTT ASEAN yang ke-12 di bulan januari 2007, para 

pemimpin mulai menegaskan komitmen mereka tentang melakukan percepatan 

pembentukan komunitas ASEAN di tahun 2015 yang telah diusulkan oleh ASEAN 

Vision 2020 dan ASEAN Concord II serta melakukan pengubahan ASEAN menjadi 

suatu daerah perdagangan yang bebas barang, investasi, tenaga kerja terampil, jasa, 

dan aliran modal yang lebih bebas lagi. 

 Peran pemerintah harus mampu membangun kemandirian bangsa Indonesia 

agar dapat kuat menghadapi perdagangan bebas. Budaya apresiasi produk dalam 

negeri akan mendorong berkembangnya merek-merek dalam negeri dengan 

menghargai hasil penelitian dan penemuan. Dengan pembenahan segera dibidang 

infrastruktur, birokrasi, pendidikan, dan teknologi, maka Indonesia akan dapat 

bersaing dengan negara kawasan ASEAN lainnya. Keterbukaan integrasi ekonomi 

ASEAN mengisyaratkan perlu adanya upaya sinergi, kerjasama, dan aktualisasi 

komitmen yang komprehensif. Forum ini perlu dilakukan secara berkesinambungan 

sebagai langkah untuk mengkonsolidasikan komitmen dan sumberdaya dari 

pemerintah (pusat dan daerah) serta stakeholders/ pemangku kepentingan sesuai 

tupoksi dan peraturan perundang-undangan untuk pembangunan yang berdaya 

saing. 

 

2.5. Penelitian Terdahulu 

Meryana (2007) melakukan penelitian dengan judul Daya Saing Kopi 

Robusta Indonesia di Pasar Internasional. Jenis data yang digunakan adalah berupa 
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data sekunder. Dari analisis struktur pasar dengan menggunakan nilai Herfindahl 

Index (HI) dan Concentration Ratio (CR) diperoleh hasil bahwa struktur pasar kopi 

Robusta di pasar kopi internasional menunjukkan kecenderungan ke arah pasar 

persaingan dengan bentuk pasar oligopoli. 

Hasil yang ditunjukkan pada penelitian Meryana dengan skor Herfindahl 

Index sebesar 0,2 dan nilai Concentration Ratio dari empat produsen terbesar  

sejumlah 70 persen. Industri kopi nasional memiliki keungulan komparatif yang 

ditunjukkan dengan nilai Revealed Comparative Advantage (RCA) yang lebih besar 

dari 1 yaitu sebesar 9,70. Akan tetapi, daya saingnya masih rendah dibandingkan 

dengan negara Pantai Gading dan Uganda yang merupakan negara produsen dan 

eksportir utama kopi Robusta di dunia. Hasil analisis keunggulan kompetitif 

industri kopi Robusta Indonesia adalah bahwa secara keseluruhan atribut, seperti 

faktor sumberdaya, kondisi permintaan domestik, dan struktur industri kopi dalam 

negeri mendukung industri ini untuk berkembang. 

Barirah Marlinda (2008) melakukan penelitian dengan judul Analisis Daya 

Saing Lada Indonesia di Pasar Internasional. Jenis data yang digunakan adalah data 

sekunder, bertujuan untuk menganalisis struktur pasar yang terbentuk dengan 

menggunakan alat analisis Herfindahl Index (HI) dan Concetration Ratio (CR), 

kemudian menganalisis daya saing dengan menggunakan analisis Revealed 

Comparative advantage (RCA) untuk melihat status keunggulan komparatif dan 

Teori Berlian Porter untuk melihat status keunggulan kompetitif negara eksportir 

lada.  

Hasil yang ditunjukkan pada penelitian Barirah Marlinda yaitu struktur pasar 

yang terbentuk pada perdagangan lada internasional adalah bentuk pasar oligopoli 
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dengan tingkat konsentrasi pasar sedang. Keunggulan komparatif negara Indonesia 

memiliki keunggulan yang ditunjukkan dengan nilai RCA lebih besar dari 1. 

Keunggulan kompetitif menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan pada 

faktor sumberdaya alam. 

Eka Ratnawati (2011) melakukan penelitian dengan judul Analisis Daya 

Saing Ekspor Karet Alam Indonesia di Pasar Internasional. Jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder, bertujuan untuk menganalisis struktur pasar yang 

terbentuk dengan menggunakan alat analisis Herfindahl Index (HI) dan 

Concetration Ratio (CR), kemudian menganalisis daya saing dengan menggunakan 

analisis Revealed Comparative advantage (RCA) untuk melihat status keunggulan 

komparatif dan Export Competitiveness (ECI) untuk melihat status keunggulan 

kompetitif negara eksportitr karet alam.  

Hasil yang ditunjukkan pada penelitian Ratnawati yaitu struktur pasar yang 

terbentuk pada perdagangan karet internasional adalah bentuk pasar oligopoli yang 

mana dikuasai oleh tiga negara eksportir utama, yaitu Thailand, Indonesia, dan 

Malaysia. Keunggulan komparatif negara eskportir utama memiliki keunggulan 

karena nilai RCA lebih besar dari 1. Keunggulan kompetitif menunjukkan hanya 

Indonesia yang mampu bersaing karena nilai ECI lebih besar dari 1. 

Asti Barorotun Minal Karomah (2011) melakukan penelitian dengan judul 

Analisis Daya Saing dan Faktor-Faktor yang memengaruhi Aliran Ekspor Nenas 

Indonesia di Pasar Internasional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, 

bertujuan untuk mengetahui posisi daya saing nenas Indonesia di pasar 

internasional dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi aliran ekspor 

nenas Indonesia ke pasar internasional. Metode yang digunakan adalah Metode 
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Revealed Comparative Advantages (RCA), metode Export Product Dynamic 

(EPD) dan metode Intra-Indstry Trade (IIT).  

Hasil yang ditunjukkan pada penelitian Asti dengan menggunakan RCA 

menunjukkan bahwa selama periode 2002-2008 nenas Indonesia di pasar 

internasional memiliki nilai RCA dibawah satu, yang berarti berdaya saing lemah. 

Hasil dengan menggunakan EPD menunjukkan bahwa selama periode 2002-2008 

kinerja ekspor nenas Indonesia terletak pada posisi “Retreat”, disebabkan 

pertumbuhan pangsa ekspor nenas dari Indonesia ke dunia yang mengalami 

penurunan, begitu pula pangsa total ekspor Indonesia sehingga dapat dikatakan 

ekspor nenas Indonesia tidak kompetitif di pasar internasional. Hasil dengan 

menggunakan IIT menunjukan selama periode 2002-2008 keterkaitan perdagangan 

nenas Indonesia dengan beberapa negara tujuan yaitu Jepang, Amerika Serikat, Uni 

Emirat Arab, dan Macau bersifat perfect inter-industry. Sedangkan keterkaitan 

dengan negara tujuan lainnya bersifat interindustry. Faktor-faktor yang signifikan 

memengaruhi aliran ekspor nenas Indonesia dengan negara tujuan adalah 

pendapatan perkapita, jarak Indonesia dengan negara tujuan, dan pendapatan 

perkapita Indonesia dengan negara tujuan adalah jumlah penduduk masing-masing 

negara tujuan dan nilai tukar mata uang negara tujuan terhadap US Dollar. 

Kristiawan Hadinata Ginting (2014) melakukan penelitian dengan judul 

Analisis Posisi Lada Putih Indonesia di Pasar Lada Putih Dunia. Jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder, bertujuan menentukan faktor-faktor apa saja yang 

memengaruhi volume perdagangan lada putih di dunia, menentukan posisi/ daya 

saing lada putih Indonesia di pasar impor lada putih dunia, dan menentukan 

alternatif strategi-kebijakan yang tepat untuk pemasaran lada putih Indonesia di 



47 
 

pasar impor lada putih dunia. Analisis volume perdagangan lada putih dunia 

menggunakan model regresi linear berganda logaritmik. Sementara analisis 

permintaan impor lada putih dunia yang bersumber dari Indonesia dan Vietnam 

menggunakan adopsi model Almost Ideal Demand System (AIDS).  

Hasil yang ditunjukkan pada penelitian Kristiawan Hadinata Ginting 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan berpengaruh terhadap volume 

perdagangan lada putih dunia adalah harga lada putih dunia, harga lada hitam dunia, 

dan GDP per kapita dunia, pada taraf nyata 5 persen. Hasil analisis juga 

menunjukkan bahwa lada putih Indonesia memiliki daya saing di pasar lada putih 

dunia. Posisi atau pun daya saing Indonesia di pasar lada putih dunia tersebut lebih 

baik dibandingkan Vietnam, sehingga Indonesia pun memiliki peluang yang lebih 

baik untuk meningkatkan pangsa pasar lada putih nya. Lada putih Indonesia juga 

memiliki prospek yang baik, dilihat dari potensi pasar lada putih dunia itu sendiri, 

karena pasar lada putih dunia masih memiliki potensi untuk dimasuki walaupun 

terdapat desakan lada hitam yang dapat diolah lebih lanjut menjadi lada putih. 

 

2.6. Kerangka Pemikiran 

Ada dua alasan suatu negara melakukan perdagangan internasional. Pertama, 

setiap negara mempunyai perbedaan dalam pemilikan sumberdaya alam dan 

pengolahannya. Kedua, negara-negara yang berdagang bertujuan mencapai skala 

ekonomis (economics of scale) dalam berproduksi. Perbedaan antar negara dalam 

pemilikan sumberdaya tersebut memberi peluang bagi terjadinya perdagangan antar 

negara dan masing-masing menyumbangkan keuntungan perdagangan (gains from 

trade) bagi mereka.  
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Konsep perdagangan seperti diuraikan di atas mengimplikasikan keunggulan 

komparatif (comparative advantage) suatu negara. Suatu negara akan melakukan 

ekspor suatu produk ke negara lain apabila negara yang bersangkutan memiliki 

keunggulan komparatif dalam memproduksi komoditas bersangkutan secara relatif. 

Selain keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif juga digunakan dalam 

mengukur keunggulan suatu negara terhadap pesaingnya. Suatu negara dapat 

dikatakan memiliki suatu daya saing atau keunggulan kompetitif terhadap 

pesaingnya jika keberlanjutan profit suatu negara lebih besar dari negara pesaing 

lainnya. 

Komoditas lada merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia 

dan salah salah satu penghasil devisa negara. Selain itu, lada juga merupakan 

penyedia lapangan pekerjaan, bahan baku untuk industri bahkan konsumsi 

langsung. Tercatat luas tanaman lada di Indonesia menduduki peringkat pertama 

terluas di ASEAN dengan luas sebesar 162.700 ha (FAO, 2017). Keunggulan 

komoditas lada tersebut seharusya dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama berkaitan 

dengan peningkatan produksi dan ekspor serta daya saing komoditas lada agar dapat 

bersaing di pasar ASEAN.  

Tercatat pada data FAO (2017), luas lahan Indonesia tiga kali lebih besar 

dibandingkan luas lahan Vietnam dan tiga belas kali lebih besar dibandingkan luas 

lahan Malaysia. Namun, pada tahun 2011-2015 Vietnam menempati peringkat 

pertama dalam produksi lada dengan rata-rata sebesar 134.585 ton per tahun dan 

memberikan kontribusi sebesar 12 persen terhadap total produksi ladanya ke 

ASEAN. Indonesia menempati peringkat kedua dengan rata-rata produksi pada 

periode tersebut sebesar 89.547 ton atau memberikan kontribusi sebesar 21 persen 
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dan Malaysia diperingkat ketiga dengan rata-rata produksi sebesar 27.060 ton per 

tahun atau memberikan kontribusi sebesar 11 persen (UN COMTRADE, 2017). 

Produksi lada Indonesia jauh dari produksi lada Vietnam serta mengalami fluktuasi 

yang berpengaruh pada ekspor lada.  

Peluang ekspor lada yang semakin luas pada dasarnya juga dapat menjadi 

ancaman bagi Indonesia, jika Indonesia tidak dapat mengelolanya dengan baik. 

Indonesia memiliki kompetitor dalam produksi dan ekspor lada, yaitu Vietnam dan 

Malaysia di pasar ASEAN. Impor lada di pasar ASEAN sendiri lebih banyak 

didominasi oleh lada yang berasal dari negara ASEAN, yaitu Indonesia, Vietnam, 

dan Malaysia. Pada tahun 2015 di pasar ASEAN, 31 persen pasokan lada berasal 

dari Vietnam, 59 persen berasal dari Indonesia, dan 7 persen pasokan lada berasal 

dari Malaysia (UN COMTRADE, 2017). Ekspor lada Indonesia di pasar ASEAN 

mengalami fluktuasi yang cenderung menurun dan menyebabkan Indonesia banyak 

kehilangan pangsa pasar di negara-negara yang menjadi tujuan ekspornya. 

Sementara untuk Vietnam ekspornya mengalami peningkatan, begitu pula dengan 

Malaysia juga mengalami peningkatan, tetapi angkanya masih di bawah Indonesia. 

Ekspor komoditas lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia memiliki daya 

saing secara komparatif maupun kompetitif dan berada pada posisi terkuat di pasar 

ASEAN. Negara-negara ASEAN juga merupakan importir lada yang terus 

berkembang signifikan. Singapura dan Filipina merupakan negara tujuan ekspor 

lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Indonesia pun juga mengekspor ladanya ke 

Vietnam dan Malaysia, sama halnya dengan Vietnam dan Malaysia. Hal ini 

membuat Indonesia, Vietnam, dan Malaysia sangat bersaing di pasar ASEAN. 

Persaingan dalam perdagangan lada akan semakin ketat, khususnya setelah 
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kebijakan ASEAN Economy Community (AEC) diberlakukan. Negara yang 

dianggap menjadi pesaing utama Indonesia dalam perdagangan komoditas lada di 

ASEAN adalah Vietnam, yang merupakan salah satu eksportir pertama terbesar 

lada di dunia. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah untuk 

mengetahui perkembangan ekspor lada di Indonesia dan negara pesaingnya di pasar 

ASEAN dan menganalisis daya saing komparatif, kompetitif, posisi daya saing, 

serta dinamika daya saing ekspor lada Indonesia terhadap negara pesaingnya di 

pasar ASEAN. Untuk menganalisis daya saing komparatif, kompetitif, posisi daya 

saing, serta dinamika daya saing ekspor lada Indonesia terhadap negara pesaingnya 

di pasar ASEAN, maka penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. 

Untuk menganalisis daya saing komparatif komoditas lada Indonesia dan 

negara pesaingnya di pasar ASEAN, maka alat yang digunakan adalah Revealed 

Comparative Advantage (RCA). Nilai RCA diperoleh dari perbandingan nilai 

ekspor komoditas lada Indonesia dan negara pesaingnya dengan nilai ekspor total 

di pasar ASEAN. Untuk menganalisis daya saing kompetitif komoditas lada, alat 

yang digunakan adalah Export Competitiveness Index (ECI). Alat ini menunjukkan 

perbandingan rasio ekspor suatu negara di pasar ASEAN untuk komoditas tertentu 

pada periode tertentu (t) dengan rasio ekspor suatu negara di pasar ASEAN untuk 

komoditas tertentu pada periode sebelumnya (t-1). Setelah itu, untuk menganalisis 

posisi daya saing komoditas lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia di pasar 

ASEAN, maka alat yang digunakan adalah Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP). 

Alat ini menunjukkan perbandingan antara selisih nilai ekspor dan nilai impor atas 

komoditas lada dari suatu negara di pasar ASEAN dengan penjumlahan nilai ekspor 
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dan nilai impor atas komoditas lada dari suatu negara di pasar ASEAN. Untuk 

melihat dinamika daya saing ekspor lada Indonesia dan negara pesaingnya di pasar 

ASEAN, akan digunakan Constant Market Share (CMS) yang dilihat dari empat 

efek yaitu efek pertumbuhan standar, komposisi komoditas, distribusi pasar, dan 

daya saing. Sehingga dari metode-metode yang digunakan dapat menjelaskan 

perbedaan dari daya saing ekspor lada Indonesia dan negara pesaingnya di pasar 

ASEAN. Gambaran lengkap mengenai pemikiran operasional dapat dilihat pada 

Gambar 4 berikut ini. 
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Gambar 4. Skema Kerangka Pemikiran 

 

2.8 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah 

dibahas sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

Analisis 

Komparatif  

Revealed 

Compared 

Advantage 

(RCA)  

Analisis 

Kompetitif 

Export 

Competitivness 

Index  

(ECI) 

1. Perbedaan daya saing ekspor lada Indonesia lebih besar dari Vietnam di 

pasar ASEAN 

2. Perbedaan daya saing ekspor lada Indonesia lebih besar dari Malaysia di 

pasar ASEAN 

 

 

Posisi Daya 

Saing  

Indeks 

Spesialisasi 

Perdagangan 

(ISP) 

Dinamika Daya 

Saing  

Constant  

Market  

Share 

 (CMS) 

Analisis Daya Saing Ekspor Lada di Pasar ASEAN 

Perkembangan Ekspor Lada Indonesia dan Negara Pesaingnya 

di Pasar ASEAN 

Indonesia 

dan 

Vietnam 

Indonesia 

dan 

Malaysia 
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1. Diduga perbedaan daya saing ekspor lada Indonesia lebih besar dari Vietnam 

di pasar ASEAN berdasarkan RCA, ECI, ISP, dan CMS. 

2. Diduga perbedaan daya saing ekspor lada Indonesia lebih besar dari Malaysia 

di pasar ASEAN berdasarkan RCA, ECI, ISP, dan CMS.
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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini, yaitu hanya 

dilakukan terhadap negara Indonesia, Vietnam, dan Malaysia dalam ekspor lada di 

pasar ASEAN. Aspek lainnya yang terdapat dalam ruang lingkup dan batasan 

penelitian adalah nilai ekspor lada Indonesia ke ASEAN, nilai ekspor lada Vietnam 

ke ASEAN, nilai ekspor lada Malaysia ke ASEAN, nilai ekspor total Indonesia, 

nilai ekspor total Vietnam, nilai ekspor total Malaysia, nilai ekspor lada dari dunia 

ke ASEAN, nilai ekspor total dari dunia ke ASEAN, nilai impor lada Indonesia, 

nilai impor lada Vietnam, dan nilai impor lada Malaysia. Komoditas lada yang 

diteliti merupakan komoditas klasifikasi produk yang termasuk dalam kategori 

Harmonized System (HS) 6 digit coding dengan kode HS 090411 (Pepper of the 

genus Piper, whole). Marlinda (2008) menggunakan kategori kode HS yang sama 

untuk menganalis daya saing lada Indonesia di pasar dunia. Kode HS adalah katalog 

klasifikasi komoditas yang secara luas digunakan di dunia. Data tahunan yang 

digunakan dalam penelitian ini berada dalam kurun waktu 16 tahun dari tahun 2000 

sampai tahun 2015. 

  

3.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data  

3.2.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder diperoleh dari library research yairu penelitian melalui kepustakaan. Data 

dalam bentuk time series tahunan, yang di mana sumber data nasional diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) serta 



55 
 

informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari 

buku-buku literatur, perpustakaan, internet, dan penelitian-penelitian terdahulu. 

Kemudian, data yang digunakan dari beberapa negara diperoleh dari hasil browsing 

di beberapa situs internet dengan menggunakan Food and Agriculture Organization 

(FAO) dan United Nation Commodity Trade (UN Comtrade). 

3.2.2. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan study literature dan 

metode dokumentasi. Study literature yang dilakukan adalah dengan membaca 

berbagai laporan dari instansi yang terkait, baik dari pemerintah maupun perguruan 

tinggi, sedangkan dokumentasi adalah dengan mengambil data berupa tabel, grafik, 

dan gambar dari Food and Agriculture Organization (FAO), United Nation 

Commodity Trade (UN Comtrade), Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat 

Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), dan instansi lainnya. Pengolahan data dalam 

penelitian ini mengunakan software Microsoft Excel 2007 dan Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS). 

 

3.3. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dan metode kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk membuat gambaran 

mengenai perkembangan ekspor lada Indonesia dan negara pesaingnya, yaitu 

Vietnam dan Malaysia di pasar ASEAN, sedangkan metode kuantitatif digunakan 

untuk menganalisis daya saing keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, 

posisi daya saing, dan dinamika daya saing ekspor lada Indonesia dan negara 

pesaingnya, yaitu Vietnam dan Malaysia di pasar ASEAN.  
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Metode yang digunakan untuk menganalisis daya saing komparatif 

komoditas lada dalam penelitian ini adalah Revealed Comparative Advantage 

(RCA). Metode RCA merupakan salah satu metode pengukuran yang berbentuk 

dinamis. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Basri dan Munandar (2010) 

yang menyatakan bahwa RCA merupakan salah satu metode yang dinamis dan 

mampu digunakan untuk melakukan analisis daya saing. Metode ini dapat 

mengukur kinerja ekspor suatu produk dari suatu negara dengan menghitung nilai 

ekspor terhadap nilai ekspor total dan dibandingkan dengan nilai ekspor terhadap 

nilai ekspor total dunia. Variabel yang diukur adalah rasio nilai ekspor lada negara 

i ke negara kawasan ASEAN terhadap nilai ekspor total negara i yang kemudian 

dibandingkan dengan nilai ekspor lada dari dunia ke ASEAN terhadap nilai ekspor 

total dari dunia ke ASEAN. RCA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

RCAij = 
Xij/Xij

T

Xj
A/Xj

AT    …(1) 

Di mana: Xij = Nilai ekspor lada negara i pada tahun j 

 Xij
T

 = Nilai ekspor total negara i pada tahun j 

 Xj
A = Nilai ekspor lada dari dunia ke ASEAN pada tahun j 

 Xj
AT

 = Nilai ekspor total dari dunia ke ASEAN pada tahun j 

 i = Negara 1, 2, 3 (Indonesia, Vietnam, dan Malaysia) 

 j  = Tahun 2000, 2001, 2002, 2003, …, 2015 

 

Perbandingan antara nilai RCA tahun sekarang dengan nilai RCA tahun 

sebelumnya disebut dengan indeks RCA. Indeks RCA dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  



57 
 

Indeks RCA = 
RCAj

RCAj−1
     …(2) 

Di mana: RCAj = Nilai RCA tahun ke-(j) 

 RCAj-1 = Nilai RCA tahun ke-(j-1) 

 

Apabila nilai indeks RCA suatu negara untuk suatu komoditas lebih dari satu 

menunjukkan bahwa daya saing komoditas dari negara tersebut berdaya saing kuat 

dan mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Sebaliknya, 

apabila nilai Indeks RCA suatu negara untuk suatu komoditas kurang dari satu 

menunjukkan bahwa daya saing komoditas dari negara tersebut berdaya saing 

lemah dan mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Semakin 

besar nilai indeksnya, semakin tinggi pula tingkat keunggulan komparatifnya. 

Sementara itu, untuk mengukur keunggulan kompetitif komoditas lada di 

pasar ASEAN digunakan dengan metode Export Competitiveness Index (ECI) 

karena dengan metode ini akan dapat menjawab hal-hal yang memengaruhi daya 

saing komoditas lada yang tidak dapat diperoleh dengan metode yang dilakukan 

berdasarkan analisis kualitatif. Alat ini menunjukkan perbandingan rasio ekspor 

suatu negara di pasar ASEAN untuk komoditas tertentu pada periode tertentu (t) 

dengan rasio ekspor suatu negara di pasar ASEAN untuk komoditas tertentu pada 

periode sebelumnya (t-1). ECI dapat dirumuskan sebagai berikut: 

ECIit = 
(Xij/Xj

A)𝑡

(Xij/Xj
A)𝑡−1

     …(3) 

Di mana: Xij = Nilai ekspor lada negara i pada tahun j 

Xj
A = Nilai ekspor lada dari dunia ke ASEAN pada tahun j 
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  t = periode berjalan 

  t-1 = periode sebelumnya 

 

 Nilai ECI menunjukkan tren daya saing yang dihadapi oleh suatu negara 

terhadap negara lain untuk suatu komoditas tertentu. Nilai ini menunjukkan apakah 

suatu produk yang dimaksud memiliki kemampuan untuk bersaing dengan negara 

lainnya atau tidak. Apabila nilai ECI suatu komoditas lebih besar dari satu, maka 

komoditas tersebut menghadapi tren daya saing yang meningkat. Sebaliknya, 

apabila nilai ECI suatu komoditas lebih kecil dari satu, maka komoditas tersebut 

menghadapi tren daya saing yang menurun. Dapat disimpulkan bahwa untuk dapat 

bersaing dan bertahan dijajaran pasar ASEAN bahkan internasional, maka suatu 

komoditas hendaknya memiliki indeks komparatif dan kompetitif yang lebih besar 

dari satu. 

 Untuk menganalisis posisi daya saing ekspor lada antara Indonesia, Vietnam, 

dan Malaysia di pasar ASEAN, maka digunakan alat analisis berupa Indeks 

Spesialisasi Perdagangan (ISP). ISP dapat dirumuskan sebagai berikut: 

ISPij = 
Xij − Mij

Xij + Mij
      …(4) 

Di mana: ISPij = Indeks Spesialisasi Perdagangan atas komoditas lada 

    negara i pada tahun j 

  Xij = Nilai ekspor atas komoditas lada negara i pada tahun j 

  Mij = Nilai impor atas komoditas lada negara i pada tahun j 

Adapun kriteria dalam pengambilan keputusan: 

c. Jika ISP antara bernilai positif (di atas 0 sampai dengan 1), maka komoditas 

suatu negara mempunyai daya saing yang kuat atau cenderung sebagai 



59 
 

pengekspor dari komoditas tersebut (suplai domestik lebih besar daripada 

permintaan domestik). 

d. Jika ISP antara bernilai negatif (di bawah 0 sampai dengan -1), maka 

komoditas suatu negara mempunyai daya saing yang lemah atau cenderung 

sebagai pengimpor dari komoditas tersebut (suplai domestik lebih kecil 

daripada permintaan domestik). 

 

Dari nilai ISP yang telah diketahui, maka dapat diketahui posisi daya saing 

dari suatu komoditas pada suatu negara. Posisi daya saing dibagi dalam lima tahap, 

sesuai dengan teori siklus produk, yakni sebagai berikut (Hiratsuka, 2003): 

1. Tahap pengenalan 

Ketika suatu industri (forerunner) disuatu negara A mengekspor produk-

produk baru dan industri pendatang belakangan (latecomer) di negara B 

impor produk-produk tersebut. Dalam tahap ini, nilai indeks ISP dari 

industri latecomer ini adalah -1,00. 

2. Tahap substitusi impor 

Nilai indeks ISP naik antara -1,00 sampai 0,00. Pada tahap ini, industri di 

negara B menunjukkan daya saing yang sangat rendah, dikarenakan tingkat 

produksinya tidak cukup tinggi untuk mencapai skala ekonominya. Industri 

tersebut mengekspor produk-produk dengan kualitas yang kurang bagus dan 

produksi dalam negeri masih lebih kecil daripada permintaan dalam negeri. 

Dengan kata lain untuk komoditas tersebut, pada tahap ini negara B lebih 

banyak mengimpor daripada mengekspor. 
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3. Tahap ekspor 

Nilai indeks ISP naik antara 0,00 sampai 1,00. Hal ini menandakan bahwa 

industri di negara B melakukan produksi dalam skala besar dan mulai 

meningkatkan ekspornya. Di pasar domestik, penawaran untuk komoditas 

tersebut lebih besar daripada permintaan. 

4. Tahap kedewasaan 

Nilai indeks berada pada kisaran 1,00 sampai 0,00. Pada tahap ini produk 

yang bersangkutan sudah pada tahap standardisasi menyangkut teknologi 

yang dikandungnya. Pada tahap ini negara B merupakan negara net 

exporter. Industri-industri pencipta dari komoditas di negara A secara 

perlahan mengurangi ekspornya, karena secara bertahap gagal bersaing 

dengan industri-industri pendatang baru dari negara B di pasar dunia, tetapi 

di pasar domestik produksi masih lebih banyak daripada permintaan. Industri-

industri di negara A pada tahap ini mengekspor produk-produk dari “kelas 

atas” dari kelompoknya, sedangkan industri-industri di negara B mengekspor 

komoditas dari “kelas bawah”, dari kelompok komoditas yang sama.  

5. Tahap kembali mengimpor 

Nilai indeks ISP kembali menurun antara 0,00 sampai -1,00. Pada tahap ini 

industri di negara A kalah bersaing di pasar domestiknya dengan industri dari 

negara B dan produksi dalam negara A lebih sedikit dari permintaannya. 

  

 Untuk menganalisis tingkat dinamika daya saing dari ketiga negara ini 

digunakan Constant Market Share (CMS). Metode ini digunakan karena terdapat 

kemungkinan laju pertumbuhan ekspor suatu negara pada suatu periode yang tidak 
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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 adalah efek distribusi pasar, efek komposisi komoditas, dan 

efek daya saing. Model CMS ini berfungsi untuk menganalisis pertumbuhan ekspor 

suatu negara (Tyszynki, 1951). Adapun jangka waktu yang digunakan adalah tahun 

2000-2015 yang secara lebih rinci dibagi pada lima rentang periode, yaitu periode 

tahun 2000-2002, 2003-2006, 2007-2009, 2010-2013, dan 2014-2015. Terdapat 

empat parameter yang digunakan dalam CMS ini, yaitu:  

1. Pertumbuhan Ekspor Standar  

Parameter pertumbuhan ekspor standar ini mengindikasikan standar umum 

pertumbuhan ekspor produk negara-negara dunia ke suatu kawasan tertentu. 

Hal ini mencerminkan kinerja ekspor dari negara atau negara pesaing. Jika 

parameter pertumbuhan ekspor suatu komoditas di suatu negara lebih tinggi 

dari pertumbuhan ekspor suatu komoditas standar (dunia), berarti kinerja 

ekspor negara tersebut lebih baik dari negara lain, dan sebaliknya. 

2. Efek Komposisi Komoditas 

Efek komposisi komoditas merupakan parameter yang menjelaskan tingkat 

kesesuaian komoditas suatu negara di pasar tujuan (Paskah, 2009). Efek 

komposisi komoditas dapat bernilai negatif atau positif. Nilai yang positif 

pada nilai perhitungan CMS menunjukkan komposisi komoditas tersebut 

telah cukup memenuhi permintaan pasar (market demands) dan persyaratan 

pasar (market requirements) di pasar tujuan sehingga produk diminati pasar. 
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3. Efek Distribusi Pasar  

Efek distribusi pasar juga dapat bernilai negatif atau positif. Nilai ini 

mengindikasikan apakah negara-negara tujuan merupakan pasar potensial 

bagi negara pengekspor atau bukan. Nilai positif menunjukkan bahwa negara 

yang menjadi subyek penelitian mendistribusikan pasarnya ke pusat 

pertumbuhan permintaan (demand). 

4. Efek Daya Saing  

Efek daya saing mengindikasikan tingkat daya saing komoditas dibandingkan 

negara pesaingnya di pasar tujuan. Nilai parameter juga dapat bernilai positif 

atau negatif. Jika parameter daya saing positif, berarti negara tersebut 

merupakan pesaing kuat dan jika negatif berarti negara tersebut lemah dalam 

persaingan. Efek daya saing pada CMSA ini lebih bersumber dari daya saing 

harga (Suprihatini, 2005). Metode ini sering dipakai untuk mengukur 

dinamika tingkat daya saing atau keunggulan dari suatu industri atau negara 

di dalam perdagangan internasional.  

 

Persamaan model CMS untuk mendefinisikan perubahan ekspor negara dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Pertumbuhan standar:  

  r = 
W(t) − W(t−1)

W(t−1)
         …(5) 

Efek komposisi komoditas:  

 
Σi (ri−r) Ei(t−1)

E(t−1)
          …(6) 
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Efek distribusi pasar:  

  
Σi Σj (rij−ri) Eij(t−1)

E(t−1)
         …(7) 

Efek daya saing:  

  
Σi Σj Eij(t) − Eij(t−1) − rij Eij(t−1)

E(t−1)
        …(8) 

ri = 
Wi(t) − Wi(t−1)

Wi(t−1)
          …(9) 

rij  = 
Wij(t) − Wij(t−1)

Wij(t−1)
         …(10) 

Di mana: E = nilai ekspor total suatu negara (US Dollar) 

  Ei = nilai ekspor lada suatu negara (US Dollar) 

  Eij = nilai ekspor lada suatu negara ke negara j (US Dollar) 

  W = nilai total ekspor pada standar (dunia) (US Dollar) 

  Wi = nilai total ekspor lada pada standar (dunia) (US Dollar) 

  Wij = nilai total ekspor lada pada standar (dunia) ke negara j (US 

    Dollar) 

  r = nilai pertumbuhan ekspor seluruh komoditas standar (dunia) 

       (US Dollar) 

  ri = nilai pertumbuhan ekspor lada standar (dunia) (US Dollar) 

  rij = nilai pertumbuhan ekspor lada standar (dunia) ke negara j 

       (US Dollar) 

  t = tahun t 

  t-1 = tahun t-1 

  i = komoditas lada 

  j = negara tujuan ekspor ASEAN 

 

Untuk menganalisis tujuan ketiga digunakan pendekatan dengan melihat 

keberhasilan daya saing komparatif, kompetitif, posisi daya saing, serta dinamika 
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daya saing ekspor lada Indonesia terhadap Vietnam dan Malaysia di pasar ASEAN 

yang dilakukan dengan uji beda 2 rata-rata dengan analisis t statistik atau 

Signifikansi. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari 

daya saing ekspor lada Indonesia dan Vietnam di pasar ASEAN, begitu pula dengan 

Indonesia dan Malaysia. Uji hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

a. Indonesia dan Vietnam 

H0 : µ1i = µ2i (tidak beda) 

Ha : µ1i > µ2i (beda yang lebih besar) 

Di mana:  µ1 = rata-rata nilai Indonesia 

 µ2  = rata-rata nilai Vietnam 

 i = RCA, ECI, ISP, dan CMS 

b. Indonesia dan Malaysia 

H0 : µ1i = µ3i (tidak beda) 

Ha : µ1i > µ3i (beda yang lebih besar) 

Di mana:  µ1 = rata-rata nilai Indonesia 

 µ3  = rata-rata nilai Malaysia 

 i = RCA, ECI, ISP, dan CMS 

 

Alat analisis yang digunakan, sebagai berikut: 

𝑡 =  
�̅�1 −  �̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
 +

𝑆2
2

𝑛2
 

 

Di mana: t = t hitung 

 X̅ = rata-rata sampel 

 n = jumlah sampel 

 S = standar deviasi 
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Nilai t hitung yang didapat selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel pada 

derajat kebebasan (df) tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu dengan keputusan 

sebagai berikut: 

1. Jika |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| > t-tabel atau Sig. < α, maka H0 ditolak, berarti terdapat 

perbedaan daya saing ekspor lada Indonesia dan Vietnam di pasar ASEAN, 

berdasarkan indikator yang digunakan. Begitu pula dengan Indonesia dan 

Malaysia. 

2. Jika |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| ≤ t-tabel atau Sig. > α, maka H0 diterima, berarti tidak terdapat 

perbedaan daya saing ekspor lada Indonesia dan Vietnam di pasar ASEAN, 

berdasarkan indikator yang digunakan. Begitu pula dengan Indonesia dan 

Malaysia. 

 

3.4. Konsepsi Pengukuran 

1. Ekspor komoditas lada adalah volume dan nilai ekspor yang dihasilkan 

dan dihitung yang dinyatakan dalam ton per tahun (ton/ tahun) dan dolar 

Amerika Serikat per tahun (US$/ tahun). 

2. Nilai total ekspor merupakan jumlah atau kualitas keseluruhan dari 

semua komoditas ekspor yang dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat 

per tahun (US$/ tahun). 

3. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan 

bea masuk yang dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat per tahun 

(US$/ tahun). 

4. Revealed Comparative Advantage (RCA) adalah indeks untuk 

mengukur tingkat daya saing dari keunggulan komparatif. Jika RCA > 
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1 maka komoditas tersebut memiliki daya saing secara komparatif, 

begitu pula sebaliknya. 

5. Export Competitivenesss Index (ECI) indeks untuk mengukur tingkat 

daya saing dari keunggulan kompetitif. Jika ECI > 1 maka komoditas 

tersebut memiliki daya saing secara kompetitif, begitu pula sebaliknya. 

6. Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) merupakan metode yang 

digunakan untuk melihat posisi daya saing komoditas suatu negara 

dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 1). Tahap 

pengenalan, nilai indeks ISP adalah -1,00 sampai -0,50; 2). Tahap 

substitusi impor, nilai indeks ISP naik antara -0,51 sampai 0,00; 3). 

Tahap ekspor, nilai indeks ISP naik antara 0,01 sampai 0,80; 4). Tahap 

kedewasaan, nilai indeks berada pada kisaran 0,81 sampai 1,00; dan 5). 

Tahap kembali mengimpor, nilai indeks ISP kembali menurun antara 

1,00 sampai 0,00. 

7. Constant Market Share (CMS) merupakan alat untuk mengukur tingkat 

dinamika daya saing suatu negara dalam perdagangan nasional yang 

diukur dengan melihat daya saing. Terdapat empat parameter yang 

digunakan dalam CMS ini, yaitu: 1). Pertumbuhan Ekspor Standar, jika 

parameter pertumbuhan ekspor suatu komoditas di suatu negara lebih 

tinggi dari pertumbuhan ekspor suatu komoditas standar (dunia), berarti 

kinerja ekspor negara tersebut lebih baik dari negara lain, dan 

sebaliknya; 2). Efek Komposisi Komoditas, jika nilainya positif pada 

nilai perhitungannya berarti menunjukkan komposisi komoditas 

tersebut telah cukup memenuhi permintaan pasar (market demands) dan 
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persyaratan pasar (market requirements) di pasar tujuan sehingga 

produk diminati pasar; 3). Efek Distribusi Pasar, jika nilainya positif 

berarti negara yang menjadi subyek penelitian mendistribusikan 

pasarnya ke pusat pertumbuhan permintaan (demand); dan 4). Efek 

Daya Saing, jika nilainya positif, berarti negara tersebut merupakan 

pesaing kuat dan jika negatif berarti negara tersebut lemah dalam 

persaingan. 



68 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Perkembangan Ekspor Lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia di Pasar 

ASEAN Tahun 2000-2015 

4.1.1. Perkembangan Produksi dan Volume Ekspor Lada Indonesia, Vietnam, dan 

Malaysia di Pasar ASEAN Tahun 2000-2015 

Lada termasuk salah satu komoditas pertanian yang banyak diperdagangkan 

dunia dan sangat diperlukan baik di negara-negara produsen sendiri maupun di 

negara-negara pengimpor. Sebanyak 70-80 persen permintaan impor lada langsung 

dipergunakan untuk kebutuhan industri terutama untuk industri pengolahan 

makanan dan farmasi (Soebtrianasari, 2008). Indonesia yang merupakan salah satu 

dari negara produsen dan eksportir lada terbesar di ASEAN mempunyai peluang 

untuk meningkatkan produksi lada. Produksi lada di Indonesia mengalami 

peningkatan yang cukup stabil, hal ini didasari oleh peningkatan luas lahan yang 

relatif luas terjadi di Indonesia selama 16 tahun terakhir (Lampiran 6). Indonesia 

menjadi salah satu negara ASEAN yang memiliki luas lahan terbesar untuk 

komoditas lahan dalam beberapa tahun terakhir ini dengan rata-rata nilai yang 

mencapai 159.325 ha per tahun (FAO, 2017). Namun, Indonesia memiliki 

kompetitor utama dalam aspek produksi maupun ekspor komoditas lada pada saat 

ini, yaitu Vietnam dan Malaysia. Perkembangan produksi lada Indonesia dan 

Vietnam selama 15 tahun terakhir dari tahun 2000 sampai 2015 mengalami 

fluktuasi yang cenderung meningkat. Hal serupa terjadi juga pada produksi lada di 

Malaysia, walaupun angka produksinya jauh dari angka yang dimiliki oleh 

Indonesia dan Vietnam. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini. 
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Sumber: FAO (data diolah), 2017 
Gambar 5. Perkembangan Produksi Lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia di 

Pasar ASEAN Tahun 2000-2015 

 

 

Perkembangan produksi lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia yang 

dilihatkan pada Gambar 5, ketiga negara tersebut memiliki rata-rata perkembangan 

produksi lada yang masing-masing sebesar 2,35 persen (83.754 ton), 8,89 persen 

(108.967 ton), dan 1,44 persen (23.869 ton) per tahun. Pada tahun 2000-2003 

produksi lada Indonesia lebih besar jika dibandingkan dengan Vietnam dan 

Malaysia, dengan produksi mencapai 69.087 ton hingga 90.740 ton, sedangkan 

Vietnam hanya memiliki produksi lada sebesar 51.000 ton hingga 89.180 ton dan 

Malaysia hanya memiliki produksi lada sebesar 25.111 ton kemudian menurun 

menjadi 21.000 ton. Tahun 2000 hingga 2003 merupakan masa kejayaan lada 

Indonesia dengan rata-rata produksi mencapai 80.000 ton per tahun.  

Namun, pada tahun 2004 kejayaan lada Indonesia mulai luntur dan tidak lagi 

menjadi produsen dan eksportir terbesar di dunia bahkan di ASEAN yang seiring 
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dengan hasil perkebunan lada yang terus mengalami penurunan. Semenjak Vietnam 

gencar mengembangkan lada, sehingga mulai tahun 2004 produksi lada tertinggi 

direbut oleh Vietnam. Penurunan di Indonesia ini tentu karena melemahnya daya 

saing akibat rendahnya produktivitas (Lampiran 6) dan mutu lada Indonesia 

dibandingkan negara lainnya (Debora, 2016). 

Pada tahun 2009 Vietnam mengalami peningkatan produksi dan kemudian 

terjadi penurunan di tahun selanjutnya, hal ini disebabkan karena perubahan iklim 

yang terjadi pada negara tersebut. Namun, perubahan iklim tersebut tidak hanya 

terjadi pada Vietnam saja, melainkan negara-negara lain seperti India, Srilanka, 

China, Malaysia, dan Indonesia juga terjadi. Sehingga produksi lada yang 

dihasilkan oleh Indonesia dan Malaysia pada tahun 2010 hingga tahun selanjutnya 

mengalami penambahan yang tidak begitu banyak dari tahun sebelumnya (Herlina, 

2010).  

Perkembangan produksi Vietnam pada tahun 2015 mengalami peningkatan 

yang pesat membuat jarak yang melebar dengan produksi lada Indonesia sebesar 

163.902 ton, sedangkan Indonesia hanya memiliki perkembangan yang stabil dan 

pada akhir tahun hanya mampu mencapai produksi lada sebesar 94.392 ton saja, 

sangat jauh berbeda dari produksi Vietnam. Perkembangan pada produksi 

Indonesia juga membuat jarak yang melebar pada produksi lada Malaysia. Sehingga 

Malaysia hanya mampu mencapai produksi lada sebesar 29.700 ton saja, sangat 

jauh berbeda tiga kali lipat dari produksi Indonesia.  

Perkembangan ekspor lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia di pasar 

ASEAN dapat dilihat dari volume ekspor. Pada tahun 2000-2015 volume ekspor 

Indonesia dan Vietnam mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat, berbeda 
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dengan Malaysia pada tahun tersebut justru mengalami fluktuasi yang cenderung 

menurun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 6 berikut ini. 

 
Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 

Gambar 6.   Perkembangan Volume Ekspor Lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia 

di Pasar ASEAN Tahun 2000-2015 

 

 

Pada tahun 2000 sampai tahun 2006 yang terlihat pada Gambar 6, volume 

ekspor Indonesia lebih unggul dibandingkan Vietnam dan Malaysia di pasar 

ASEAN. Seiring berjalannya waktu, Vietnam akhirnya mampu menggungguli 

Indonesia. Rata-rata perkembangan volume ekspor lada Indonesia sebesar 14,54 

persen (16.975,59 ton) per tahun dengan kecenderungan yang meningkat, 

sedangkan rata-rata perkembangan volume ekspor lada Vietnam lebih rendah dari 

Indonesia sebesar 10,03 persen (10.993,82 ton) per tahun tetapi mengalami 

fluktuasi yang cenderung meningkat. Berbeda dengan Malaysia yang rata-rata 

perkembangan volume ekspor ladanya hanya sebesar -2,99 persen (3.862, 98 ton) 

per tahun.  
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Indonesia mengalami kenaikan volume ekspor pada tahun 2001-2002 dengan 

perkembangannya menjadi 52,79 persen dikarenakan impor yang meningkat di 

pasar tujuan. Salah satunya Singapura, Indonesia mengekspor lada ke negara 

tersebut dari 21.594,75 ton pada tahun 2001 menjadi 33.331,49 ton pada tahun 2002 

(Lampiran 8). Sementara itu, Vietnam dan Malaysia justru mengalami penurunan 

ekspor yang disebabkan oleh penurunan permintaan dari pasar tujuan. 

Pada tahun 2009-2010, volume ekspor lada di Vietnam mengalami penurunan 

yang sejalan dengan menurunnya angka produksi yang diakibatkan oleh perubahan 

iklim global. Sementara itu, volume ekspor lada Indonesia mengalami peningkatan 

yang dikarenakan stabilnya pada peningkatan produksi dan penambahan dari stok 

tahun-tahun sebelumnya yang baru dilepas karena terdorong harga yang cukup 

menguntungkan akibat dari permintaan konsumen yang meningkat (Maga, 2011). 

Dapat dilihat pula dari Gambar 6 pada tahun 2015 volume ekspor lada 

Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan dari 14.845,40 ton tahun 2014 

menjadi 30.379,72 ton tahun 2015. Kenaikan ini diakibatkan banyaknya permintaan 

lada di kawasan ASEAN terhadap lada Indonesia. Salah satunya negara Vietnam 

yang mengimpor lada dari Indonesia sebanyak 22.644,75 ton dan hampir 75 persen 

volume ekspor Indonesia ditujukan ke Vietnam pada tahun tersebut.  

Malaysia juga mengalami peningkatan volume ekspor pada tahun 2015 

sebesar 3.638,50 ton. Peningkatan ini dikarenakan permintaan dari Vietnam dan 

Filipina yang juga meningkat dari tahun sebelumnya (Lampiran 10). Namun, 

selama 16 tahun terakhir, Malaysia mengalami perkembangan yang cenderung 

menurun karena rata-rata perkembangannya bernilai negatif. Pada tahun 2012 

merupakan volume ekspor lada Malaysia dengan nilai yang terkecil yaitu sebesar 
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2.218,20 ton dan angka perkembangannya hanya -25,28 persen dari tahun 

sebelumnya. Hal ini diindikasikan adanya kenaikan harga ekspor lada Malaysia 

pada tahun tersebut sebesar US$ 6.389,36 per ton atau naik 2,83 persen dari tahun 

sebelumnya (Lampiran 7). Berbeda halnya dengan Vietnam, pada tahun 2015 

volume ekspor ladanya justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

menjadi 15.925,78 ton. Hal ini disebabkan karena harga ekspor yang mengalami 

kenaikan sebesar 24,90 persen dari tahun sebelumnya (Lampiran 7). 

Komalasari (2009) menyatakan produksi yang meningkat akan berpengaruh 

positif terhadap penawaran ekspor. Semakin banyak jumlah produksi lada, semakin 

banyak penawaran akan ekspor lada yang mana meningkatkan volume ekspor lada, 

dan sebaliknya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa saat produksi meningkat 

tidak selalu volume ekspor juga meningkat dikarenakan penawaran yang banyak. 

Terlihat pada Gambar 5 dan 6, hasil produksi lada meningkat dari 90.181 ton pada 

tahun 2002 menjadi 90.740 ton pada tahun 2003, sedangkan volume ekspornya 

justru menurun dari 34.479,99 ton menjadi 19.774,00 ton. Begitu pula kondisi yang 

terjadi di Vietnam pada tahun tersebut produksi ladanya meningkat, sedangkan 

volume ekspornya menurun. Penelitian ini sejalan dengan Mejaya, et al. (2016) 

yang di mana variabel produksi tidak berpengaruh signifikan terhadap volume 

ekspor teh Indonesia. Hasil produksi teh tidak selalu banyak dan saat berjumlah 

sedikit, banyak hasil produksi yang dipasarkan ke pasar domestik untuk memenuhi 

konsumsi domestik selain untuk ekspor. Hamdani (2012) menjelaskan kemampuan 

produk yang diproduksi untuk ekspor hendaknya adalah yang memiliki potensi 

tinggi dalam bersaing di pasar global. Tidak semua teh produksi domestik memiliki 
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kualitas yang baik, sehingga tidak dapat memenuhi standar kualitas produk negara 

pengimpor. 

Marlinda (2008) menyatakan bahwa rendahnya produksi lada merupakan 

komoditas pertanian yang hasil panennya sangat dipengaruhi oleh pengelolaan 

tanamannya maupun dalam proses pengolahan biji lada, dan disebabkan oleh 

kebijakan pemerintah. Begitu pula dengan krisis yang terjadi pada tahun 2008-2009 

memberikan dampak terhadap perekonomian negara-negara diseluruh dunia salah 

satunya yaitu negara Indonesia, meskipun Indonesia mengalami dampak negatif 

yang paling ringan jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia tetapi hal 

ini memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia, begitu juga dengan ekspor 

negara Indonesia. Menurunnya daya beli negara-negara importir di pasar 

internasional karena menurunnya konsumsi produk-produk yang berasal dari 

berbagai negara di dunia secara nyata telah memberikan dampak terhadap volume 

impor barang, yang artinya penurunan ekspor dari negara-negara produsen. 

Penurunan ekspor tidak hanya terjadi pada komoditas lada saja tetapi berpengaruh 

terhadap komoditas lainnya (Marlinda, 2008). 

Sejak tahun 2011, komoditas lada mulai banyak diminati masyarakat 

Malaysia yang dibuktikan dengan peningkatan luas lahan dari 11.130 ha menjadi 

11.247 ha pada tahun 2015 serta dibuktikan pula dengan produktivitas yang 

dihasilkan yaitu sebesar 2,30 ton/ ha pada tahun 2011 menjadi 2,64 ton/ ha pada 

tahun 2015. Satu hektar lada dapat menanam 2.000 tanaman dibandingkan dengan 

komoditas lainnya. Selanjutnya, pasar domestik yang luas di mana lada dapat dijual 

kapan saja ke eksportir, pengecer, pedagang, dan instansi pemerintah. Malaysian 

Pepper Board terlibat dalam pengembangan industri lada dengan menyediakan 



75 
 

pendukung budidaya secara gratis, seperti pupuk, pemotong lada, bibit lada, 

herbisida, pestisida, perontok serta pemisah (blower dan spiral), dan kursus 

penanaman lada gratis (Kium, 2014). 

Penurunan produksi dan volume ekspor yang terjadi di Vietnam pada tahun 

2010 membuat negara tersebut bangkit dan meningkatkan kembali produksi dan 

volume ekspornya. Pada tahun 2011-2014 terjadi peningkatan produksi dan volume 

ekpsor lada. Hal ini sebagai hasil kerja keras pemerintah mereka dalam menjaga 

produksi dan ekspor lada mereka dan kebijakan pemerintah Vietnam terhadap 

petani dan pembisnis ladanya. Vietnam juga memperbaiki kualitas lada mereka 

dengan cara melakukan kerja sama dengan The American Spice Trade Association 

(ASTA) dan European Spice Association (ESA) guna memberi pengetahuan 

kepada petani lada untuk mengatasi masalah teknis yang dapat merusak kualitas 

lada (Debora, 2016).  

 

4.1.2. Perkembangan Nilai Ekspor Lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia di Pasar 

ASEAN Tahun 2000-2015 

Nilai ekspor lada pada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia di pasar ASEAN 

mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat. Pada nilai ekspor lada Indonesia, 

Vietnam, dan Malaysia dari tahun 2000 sampai 2015 terlihat bahwa nilai ekspor 

lada Indonesia mengalami perkembangan yang cenderung meningkat dibandingkan 

dengan Vietnam dan Malaysia. Rata-rata nilai ekspor Indonesia sebesar US$ 

73.588.293 per tahun yang lebih tinggi dibandingkan Vietnam dan Malaysia yang 

masing-masing sebesar US$ 49.740.554 per tahun dan US$ 13.772.415 per tahun. 

Nilai ekspor lada Vietnam pernah mengungguli dari nilai ekspor lada Indonesia dan 

Malaysia pada tahun 2009 dan 2014. Hal ini sejalan dengan volume ekspor lada 
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Vietnam pada tahun tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 

sebelumnya dan yang tertinggi dibandingkan Indonesia dan Malaysia. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 7 berikut ini. 

 
Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 

Gambar 7.  Perkembangan Nilai Ekspor Lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia di 

Pasar ASEAN Tahun 2000-2015 

 

 

Nilai ekspor lada yang dapat dilihat pada Gambar 7 menjelaskan bahwa 

Vietnam dan Malaysia masih kalah dibandingkan dengan nilai ekspor lada yang 

dimiliki oleh Indonesia. Rata-rata perkembangan nilai ekspor lada Indonesia 

mencapai 22,95 persen (US$ 73.588.293) per tahun yang di mana hal ini didorong 

oleh peningkatan harga ekspor dengan rata-ratanya sebesar 11,46 persen per tahun. 

Jika dibandingkan dengan Vietnam yang perkembangan rata-rata nilai ekspor di 

bawah Indonesia yaitu sebesar 14,64 persen (US$ 49.740.554) per tahun dengan 

peningkatan harga ekspor yang rata-ratanya sebesar 10,34 persen per tahun. 

Sementara itu, Malaysia mengalami perkembangan nilai ekspor lada dengan rata-
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rata sebesar 8,55 persen (US$ 13.772.415) per tahun yang di mana hal ini didorong 

oleh peningkatan harga ekspor dengan rata-ratanya sebesar 10,40 persen per tahun. 

Peningkatan perkembangan terus terjadi setiap tahunnya pada nilai ekspor 

lada Indonesia. Namun, pada tahun 2004 terjadi penurunan nilai yang signifikan 

sebesar -55,52 persen dari tahun sebelumnya. Nilai ini menjadi nilai ekspor lada 

terkecil yang dialami Indonesia dalam periode 2000-2015. Hal ini disebabkan 

terjadinya penurunan harga (Lampiran 7) dan volume ekspor lada Indonesia 

(Lampiran 8) ke ASEAN pada tahun tersebut.  

Setelah tahun 2004, perkembangan nilai ekspor lada Indonesia terus 

mengalami peningkatan sampai pada tahun 2010-2011 terjadi penurunan nilai 

ekspor. Penurunan terjadi di tahun 2011 sebesar -24,26 persen dari tahun 

sebelumnya. Masuk tahun 2012, nilai ekspornya kembali meningkat hingga 120,58 

persen dari tahun sebelumnya. Kemudian terjadi peningkatan lagi pada tahun 2015 

dengan nilai ekspor ladanya sebesar US$ 268.496.831 dan nilai ini menjadi nilai 

yang tertinggi selama periode 2000-2015 di Indonesia. Peningkatan terjadi lagi 

pada tahun 2012 dengan volume ekspornya sebesar 21.095,44 ton dan mengalami 

peningkatan kembali pada tahun 2015 menjadi 30.379,72 ton.  

Penurunan dan kenaikan nilai ekspor ini diakibatkan dari penurunan dan 

kenaikan volume, produksi, maupun harga ekspor ladanya. Hal ini terlihat dari 

volume ekspor lada pada tahun 2010-2011 mengalami penurunan dari 19.945,78 

ton menjadi 9.733,77 ton dengan harga ekspor ladanya yang meningkat dari US$ 

3.994,22 per ton menjadi US$ 6.199,00 per ton, tetapi produksi yang dihasilkan 

tahun 2010-2011 justru mengalami peningkatan dari 83.700 ton menjadi 87.100 

ton. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Permatasari (2015) dinyatakan bahwa 
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turunnya nilai ekspor lada Indonesia ini akibat peningkatan produksi lada yang 

tidak disertai dengan peningkatan volume ekspor, justru produksi yang meningkat 

digunakan untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri. Sehingga nilai ekspor lada 

Indonesia tidak akan meningkat dan cenderung turun jika produksi lada semakin 

meningkat.  

Indonesia membuat jarak yang semakin melebar terhadap nilai ekspor lada 

Malaysia dan kedua negara tersebut mengalami tren yang fluktuatif dan cenderung 

meningkat. Nilai ekspor lada Malaysia terkecil terjadi pada tahun 2005 sebesar US$ 

4.602.030 dan selisih US$ 17.632.104 dengan nilai ekspor lada Indonesia. Nilai 

ekspor lada Malaysia yang sedikit ini dikarenakan harga ekspor pada tahun tersebut 

mengalami penurunan dan menjadi harga ekspor terendah dalam periode 2000-

2015 yaitu sebesar US$ 1.360,69 per ton. Pada tahun terakhir, nilai ekspor ladanya 

mengalami peningkatan menjadi US$ 32.913.571. Hal ini sejalan dengan harga dan 

volume ekspor lada Malaysia yang juga meningkat. Selaras dengan penelitian 

Marlinda (2008) terdapat pernyataan bahwa terjadinya peningkatan/ penurunan 

nilai ekspor lada dipengaruhi oleh harga ekspor lada. 

Sementara itu, Vietnam terus mempertahankan eksistensinya dalam ekspor 

lada selama periode penelitian. Pada tahun 2014 posisi nilai ekspor lada Vietnam 

di atas Indonesia. Namun, pada tahun terakhir nilai ekspor ladanya mengalami 

penurunan sebesar US$ 143.908.918 atau -22,72 persen dari tahun sebelumnya. 

Volume ekspor lada tahun 2014 sebesar 25.739,70 ton dan harga ekspornya sebesar 

US$ 7.234,78 per ton, sedangkan pada tahun 2015 volume ekspor ladanya sebesar 

15.925,78 ton dengan harga ekspornya sebesar US$ 9.036,22 per ton. Hal ini dapat 

terlihat bahwa nilai ekspor lada tahun 2015 mengalami penurunan diakibatkan 
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karena volume ekspor lada yang menurun dan mengalami peningkatan pada harga 

ekspor lada. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mejaya, et al. 

(2010) yang menjelaskan harga internasional bukan variabel yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap volume ekspor teh Indonesia. Sesuai dengan hukum 

permintaan, permintaan dan harga berhubungan negatif. Apabila harga teh 

internasional naik, maka jumlah permintaan akan teh akan turun, dan begitu pula 

sebaliknya. 

 

4.2. Daya Saing Ekspor Lada 

4.2.1. Daya Saing Komparatif 

Daya saing lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia dapat diukur dari 

keunggulan komparatifnya. Keunggulan komparatif komoditas lada dari 3 negara 

ini dapat dianalisis menggunakan Revealed Comparative Advantage (RCA) yang 

bertujuan untuk membandingkan posisi daya saing Indonesia dengan Vietnam dan 

Malaysia pada komoditas lada di pasar ASEAN. Jika RCA > 1 (lebih dari satu), 

menunjukkan pangsa komoditas lada dalam total ekspor suatu negara lebih besar 

dari pangsa komoditas yang bersangkutan di dalam ekspor ASEAN. Semakin besar 

nilai RCA menunjukkan semakin kuat keunggulan komparatif yang dimiliki. Untuk 

lebih jelas hasil analisis RCA lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia dapat dilihat 

pada Gambar 8 berikut ini. 
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Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 

Gambar 8.  Hasil Analisis RCA Ekspor Lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia di 

Pasar ASEAN Tahun 2000-2015 

 

Gambar 8 menunjukkan bahwa hasil perhitungan indeks RCA, selama 

periode 2000 sampai 2015 lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia memiliki 

keunggulan komparatif atau berdaya saing kuat di pasar ASEAN. Pada tahun awal 

Vietnam memiliki posisi tertinggi dalam keunggulan komparatif dibandingkan 

Indonesia dan Malaysia. Sampai pada tahun 2004 terjadi peningkatan yang 

signifikan pada RCA Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Hal ini disebabkan 

pembandingnya dari nilai ekspor total dunia ke ASEAN mempunyai nilai yang 

tinggi yaitu sebesar US$ 1.187.782.576.208 atau naik sebesar 209,37 persen dari 

tahun sebelumnya (Lampiran 14). Pada tahun 2015 nilai RCA lada Indonesia 

tertinggi di pasar ASEAN yaitu sebesar 1,68, disusul Malaysia sebesar 1,07 dan 

Vietnam sebesar 0,59. RCA terkecil terjadi pada tahun 2005 baik pada lada 

Indonesia, Vietnam, maupun Malaysia, yang di mana masing-masing nilainya 

sebesar 0,34, 0,21, dan 0,28.  

Indonesia dan Vietnam memiliki posisi terunggul dalam keunggulan 

komparatif yang sama-sama terjadi selama 7 tahun. Sementara itu, Malaysia pernah 
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mengungguli indeks RCA selama 2 tahun. Rata-rata nilai RCA lada Indonesia di 

Pasar ASEAN selama periode penelitian sebesar 1,09, nilai ini lebih rendah 

dibandingkan rata-rata nilai RCA Vietnam dan Malaysia yang masing-masing 

sebesar 1,16 dan 1,15. Hal ini cukup menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 

keunggulan komparatif yang cukup rendah di pasar ASEAN.    

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aprilia, et al. (2015) yang 

menyatakan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam perdagangan 

lada yang dibuktikan dengan nilai Revealed Comparative Advantage (RCA) 

Indonesia pada tahun 2013 sebesar 17,26 diatas Brazil (7,70), India (3,60), 

Malaysia (3,13) tetapi masih dibawah Vietnam (44,77). Indonesia memiliki 

keunggulan komparatif namun daya saing Indonesia masih di bawah negara 

Vietnam yang menjadi negara produsen lada terbesar di dunia. Posisi Indonesia 

berada di bawah negara Vietnam dikarenakan pada tahun 2001, Vietnam mulai 

mengintensifkan produksi lada-nya dengan siap memberikan subsidi kepada petani 

lada. Dengan peng-intensifan produksi lada oleh pemerintah Vietnam, hingga tahun 

2013 Vietnam masih menjadi produsen lada terbesar di dunia, sedangkan di 

Indonesia produksi lada masih di lakukan secara tradisional dan mengalami 

penurunan produktivitas karena kekeringan, penyakit pada tanaman dan konversi 

areal perkebunan lada. Berdasarkan hasil dari perhitungan RCA di atas Vietnam 

menjadi pesaing utama Indonesia dalam perdagangan lada di ASEAN, sedangkan 

Malaysia merupakan pesaing potensial.  
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4.2.2. Daya Saing Kompetitif 

Analisis Export Competitiveness Index (ECI) dalam penelitian ini digunakan 

untuk melihat apakah negara-negara eksportir lada di pasar ASEAN, khususnya 

Indonesia, Vietnam, dan Malaysia memiliki keunggulan kompetitif dan daya saing 

yang cukup kuat terhadap komoditas lada. Berdasarkan dari ketentuan ECI, yaitu 

jika ECI > 1, maka negara tersebut memiliki daya saing kompetitif dan sebaliknya. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 9 berikut ini. 

 
Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 

Gambar 9.  Hasil Analisis ECI Ekspor Lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia di 

Pasar ASEAN Tahun 2000-2015 

 

Hasil analisis ECI yang dapat dilihat pada Gambar 9 menunjukkan bahwa 

Indonesia, Vietnam, dan Malaysia dapat berdaya saing secara kompetitif, karena 

sama-sama bernilai positif. Pada nilai ECI Tahun 2000, nilai ECI lada Vietnam 

berada pada posisi pertama dibandingkan sedangkan Indonesia dan Malaysia. Pada 

tahun 2015 nilai ECI lada Indonesia tertinggi di pasar ASEAN yaitu sebesar 1,58, 

disusul Malaysia sebesar 1,03 dan Vietnam sebesar 0,63.  

ECI Indonesia dan Vietnam memiliki posisi terunggul dalam keunggulan 

kompetitif yang sama-sama terjadi selama 7 tahun. Sementara itu, Malaysia pernah 
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mengungguli ECI lada di pasar ASEAN selama 2 tahun. Rata-rata nilai ECI lada 

Indonesia di Pasar ASEAN selama periode penelitian sebesar 1,03. Berbeda halnya 

dengan rata-rata nilai ECI Vietnam dan Malaysia yang masing-masing sebesar 1,04 

dan 0,98. Hal ini cukup menunjukkan bahwa Malaysia memiliki keunggulan 

kompetitif yang cukup rendah di pasar ASEAN.    

Rendahnya nilai ECI Indonesia disebabkan akibat masih kurangnya peran 

dari industri terkait maupun pendukung. Komoditas lada Indonesia sebagian besar 

berasal dari petani rakyat hanya sebagian kecil dari swasta pada perusahaan besar, 

sedangkan ekspor lada Vietnam telah banyak diusahakan oleh perusahaan-

perusahaan besar milik swasta dan negara dan sektor lada Vietnam sangat 

berorientasi ekspor, di mana ekspor mencakup 95 persen produksi. Selain itu, 

penggunaan teknologi dalam produksi lada di Vietnam yang dapat menghasilkan 

produksi yang lebih besar walaupun luas lahannya lebih kecil dari Indonesia. 

Pemerintah Vietnam pun memberikan dukungan terhadap penyediaan sarana dan 

prasarana (infrastruktur), akses permodalan, informasi, penerapan teknologi, 

pengembangan penelitian serta peraturan-peraturan yang memberikan jaminan 

kepada petani untuk memperoleh harga yang sesuai. Sementara itu di Malaysia 

sendiri lada ditanam di daerah terpencil, yaitu di Sarawak dan kebanyakan ditanam 

oleh rakyat/ petani kecil. Rendahnya produksi maupun ekspor lada di Malaysia 

diakibatkan gangguan hama dan penyakit pada budidaya lada dan kurangnya akses 

pasar terhadap hasil produksinya (Kium, 2014). 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kania (2012), yang di mana 

perkembangan dalam keunggulan kompetitif lada Indonesia dalam kurun waktu 

2001-2010 mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Pada tahun 2004, nilai ECI 
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Indonesia bernilai 0,562 berada di bawah negara-negara eksportir lainnya, yang 

berarti lada Indonesia mengalami penurunan daya saing. Penurunan ini 

diperkirakan berkaitan erat dengan turunnya luas areal dan produktivitas tanaman 

yang disebabkan oleh berbagai faktor, terutama gangguan OPT dan fluktuasi harga 

lada (Agus Wahyudi, et al., 2009). Namun, pada tahun 2010 tren daya saing 

Indonesia meningkat sampai 1,978 melebihi keempat negara eksportir lada lainnya. 

Peningkatan tersebut seiring dengan upaya pemerintah Indonesia dalam hal 

perbaikan kinerja ekspor lada di pasar Internasional dengan pengadaan rehabilitasi 

pada tanaman yang rusak (Direktorat Jendral Perkebunan,2012). 

 

4.2.3. Posisi Daya Saing 

Untuk melihat posisi suatu daya saing lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia 

di pasar ASEAN dapat dilihat dengan analisis Indeks Spesialisasi Perdagangan 

(ISP). Indonesia memiliki nilai rata-rata ISP yang lebih tinggi dan dinyatakan 

sebagai eksportir lada di pasar ASEAN. Vietnam dan Malaysia masih kalah dalam 

spesialis perdagangan lada dengan Indonesia di pasar ASEAN.  

Selanjutnya, untuk mengetahui posisi daya saing lada Indonesia dapat dilihat 

dengan teori siklus produk dari Hiratsuka. Berdasarkan teori tersebut, terdapat 

penggolongan negara-negara yang dianalisis, yaitu negara latecomer dan 

forerunner. Negara latecomer adalah negara pengekspor baru untuk komoditas 

lada, sedangkan negara forerunner adalah negara pengekspor yang sudah lama 

berjalan untuk komoditas lada. Dalam penelitan ini, negara latecomer adalah 

Vietnam dan Malaysia sedangkan negara forerunner adalah Indonesia. Penetapan 

Vietnam dan Malaysia sebagai negara pembanding dikarenakan kedua negara ini 
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merupakan negara pengekspor baru untuk komoditas lada dibandingkan dengan 

Indonesia yang lebih dulu eksis. Alasan yang kedua karena teori siklus produk 

Hiratsuka hanya dapat diterapkan pada negara-negara Asia saja. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 10 berikut ini. 

 
Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 

Gambar 10.   Hasil Analisis Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) Lada Indonesia, 

Vietnam, dan Malaysia Tahun 2000-2015 

 

 

Berdasarkan Gambar 10 dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 16 tahun 

(2000-2015), nilai ISP lada ada yang bernilai positif maupun negatif. Nilai rata-rata 

ISP Indonesia mencapai 0,80253 per tahun, nilai ini lebih besar dibandingkan 

dengan Vietnam dan Malaysia yang nilai ISP ladanya hanya mencapai 0,4023 per 

tahun dan 0,26400 per tahun (Lampiran 18). Hal ini menunjukkan bahwa komoditas 

lada Indonesia mempunyai daya saing yang kuat dan Indonesia cenderung sebagai 

negara pengekspor dari komoditas lada (suplai domestik lada lebih besar daripada 

permintaan domestik lada). Begitu pula dengan Vietnam dan Malaysia yang di 

mana nilai rata-rata ISP lada berkisar antara 0 sampai 1 dan bernilai positif, 

y = 2E-05x6 - 0.0008x5 + 0.016x4 - 0.1512x3 + 0.6859x2 - 1.3688x + 1.8157

R² = 0.4667

y = -2E-05x6 + 0.0008x5 - 0.0138x4 + 0.113x3 - 0.4544x2 + 0.7537x + 0.5956

R² = 0.8719
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menandakan bahwa negara tersebut juga mempunyai daya saing yang kuat dan 

cenderung sebagai pengekspor komoditas lada. 

Nilai ISP Indonesia yang tertinggi terjadi pada tahun 2001 yang disebabkan 

oleh nilai ekspor lada yang tinggi dan nilai impor lada yang rendah, karena hasil 

produksi lada lebih banyak di ekspor. Begitu pula dengan Vietnam, nilai ISP 

tertinggi terjadi pada tahun 2000 yang disebabkan nilai ekspor lada yang tinggi dan 

nilai impor lada yang rendah. Pada kedua negara ini, lebih dari 28 persen produksi 

lada yang dihasilkan adalah untuk ekspor ke pasar ASEAN. Berbeda halnya dengan 

Malaysia, nilai ISP tertinggi terjadi pada tahun 2001 dan di atas 28 persen juga 

produksi ladanya diekspor ke pasar ASEAN. Adapun nilai ISP terendah yang 

menghasilkan nilai negatif terjadi di Vietnam pada tahun 2012 dan Malaysia pada 

tahun 2009. Hal ini disebabkan nilai ekspor lada yang rendah dan nilai impor lada 

yang tinggi. Impor lada yang tinggi disebabkan konsumsi lada yang tinggi pula 

(Zakariyah, et al., 2014). 

Jika dibandingkan dengan Vietnam dan Malaysia, nilai ISP yang diperoleh 

negara Indonesia lebih unggul dari kurun waktu 2000 sampai 2015. Alasan daya 

saing ekspor lada Vietnam di pasar ASEAN menurun karena ekspor hasil pertanian 

Vietnam berfokus pada pasar-pasar titik berat seperti Amerika Serikat, Eropa, 

Tiongkok dan Afrika. Salah satu pasar ekspor titik berat dari Vietnam ialah 

Amerika Serikat yang diprakirakan akan mengalami perkembangan kuat (Thuy, 

2016). Sementara itu, daya saing ekspor lada Malaysia di pasar ASEAN menurun 

karena penurunan produksi yang disebabkan hama dan penyakit yang berakibat 

pada volume ekspor yang ikut menurun, pengetahuan budidaya lada yang masih 

tradisional, serta kurangnya akses pasar terhadap hasil produksi (Kium, 2014). 
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Dari nilai ISP yang diperoleh dari negara Indonesia, Vietnam, dan Malaysia 

maka dapat ditentukan posisi daya saing Indonesia pada siklus produk sesuai teori 

milik Hiratsuka. Berdasarkan Gambar 10 di atas, maka dapat diketahui bahwa 

posisi daya saing lada Indonesia selama kurun waktu 2000 sampai 2015 pada tahap 

empat (4) atau pada tahap kedewasaan. Pada tahap ini, nilai indeks ISP ketiga 

negara (Indonesia, Vietnam, dan Malaysia) antara 1 dan 0. Pada tahapan ini 

komoditas lada sudah pada tahap standarisasi menyangkut teknologi yang 

dikandungnya. Industri-industri pencipta dari komoditas lada di negara Indonesia 

secara perlahan mengurangi ekspornya, karena secara bertahap gagal bersaing 

dengan industri-industri pendatang baru dari negara Vietnam dan Malaysia di pasar 

ASEAN, tetapi di pasar domestik produksi masih lebih banyak daripada 

permintaan. Industri-industri di negara Indonesia pada tahap keempat ini 

mengekspor produk-produk dari “kelas atas” dari kelompoknya, sedangkan 

industri-industri di negara Vietnam dan Malaysia mengekspor komoditas dari 

“kelas bawah” dari kelompok komoditas yang sama. Dalam tahapan ini ekspor lada 

Vietnam maupun Malaysia cenderung kalah bersaing dengan Indonesia pada kurun 

waktu 2000 sampai 2015. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aprilia, et al. (2015) yang 

menyatakan bahwa nilai Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) Indonesia menjadi 

negara pengekspor lada berdasarkan perhitungan ISP tahun 2013 dengan nilai ISP 

Indonesia sebesar 0,98. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas lada Indonesia 

berada dalam tahap pematangan dalam perdagangan dunia atau memiliki daya saing 

yang sangat kuat. Nilai ISP Indonesia tahun 2013 di atas Vietnam (0,73), Malaysia 

(0,67), dan India (0,15) namun di bawah Brazil (0,99). Begitu juga dengan 
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penelitian lainnya yaitu Fitri dan Suhartini (2016) yang menyatakan bahwa hasil 

perhitungan analisis ISP tomat Indonesia (0,89) dengan negara pembanding, yaitu 

Malaysia (0,61) dan Thailand (0,87) periode tahun 1994-2013 menunjukkan bahwa 

negara Indonesia mempunyai nilai yang lebih unggul daripada negara pembanding 

lainnya di kawasan ASEAN, maka negara Indonesia mempunyai keunggulan atau 

spesialisasi perdagangan tomat di kawasan ASEAN. Dapat disimpulkan bahwa 

Indonesia mampu bersaing dengan negara lain dalam menghadapi MEA.  

 

4.2.4. Dinamika Daya Saing 

Adanya kemajuan terknologi yang terus berkembang saat ini, suatu negara 

tidak lagi hanya bergantung pada ketersediaan faktor produksi yang mendukung 

dalam memproduksi barang atau komoditas karena suatu komoditas selain 

dipengaruhi oleh kemampuan produksinya juga bergantung pada kemampuan 

bersaing pada komoditas yang sama terhadap negara pesaingnya. Kemampuan daya 

saing merupakan faktor penting perkembangan ekspor komoditas suatu negara. 

Perkembangan ekspor yang positif menunjukkan kemampuan ekspor komoditas 

negara tersebut baik, dan sebaliknya. Dinamika ekspor lada Indonesia dalam 

penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Constant Market Share 

(CMS). Adapun jangka waktu yang digunakan adalah tahun 2000-2015 yang secara 

lebih rinci dibagi pada lima rentang periode, yaitu periode tahun 2000-2003, 2004-

2007, 2008-2009, 2010-2013, dan 2014-2015. 
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4.2.4.1. Constant Market Share (CMS) Indonesia, Vietnam, dan Malaysia ke 

Pasar ASEAN Tahun 2000-2003 (Periode Penurunan Harga Ekspor 

Lada ASEAN) 

 

 Nilai rata-rata pertumbuhan ekspor lada Indonesia ke pasar ASEAN pada 

periode ini sebesar 4,42833, sedangkan nilai rata-rata pertumbuhan ekspor lada 

standar (dunia) sebesar -0,15750. Berdasarkan hasil perhitungan ini, pertumbuhan 

ekspor lada Indonesia ke pasar ASEAN memiliki nilai yang lebih besar daripada 

pertumbuhan ekspor lada dunia ke pasar ASEAN. Hal ini berarti pada periode ini 

dinamika ekspor lada Indonesia ke pasar ASEAN lebih baik daripada negara 

lainnya ke pasar yang sama. Demikian pula dengan Vietnam dan Malaysia yang 

memiliki nilai untuk pertumbuhan ekspor pada tahun 2000-2003 masing-masing 

mencapai 221,76648 dan 0,02966 yang keduanya memiliki nilai yang lebih besar 

daripada pertumbuhan ekspor lada dunia ke pasar ASEAN yang mengindikasikan 

ekspor lada Vietnam dan Malaysia ke pasar ASEAN lebih baik daripada negara 

lainnya ke pasar yang sama.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 5 

berikut ini. 
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Tabel 5.  Nilai CMS Ekspor Lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia Tahun 

2000-2003 

A. Indonesia         

Parameter 
Tahun 

Rata-rata 
2000 2001 2002 2003 

Pertumbuhan Ekspor Indonesia 17,01800 1,60200 -0,42500 -0,48170 4,42833 

Pertumbuhan Ekspor Standar (dunia) 0,13000 -0,50400 -0,13700 -0,11900 -0,15750 

Efek Komposisi Komoditas -0,00176 -0,00288 -0,00087 -0,00128 -0,00170 

Efek Distribusi Pasar 0,22845 0,01520 -0,00133 -0,00160 0,06018 

Efek Daya Saing -0,23423 -0,01474 0,00197 0,00202 -0,06125 

B. Vietnam          

Parameter 
Tahun 

Rata-rata 
2000 2001 2002 2003 

Pertumbuhan Ekspor Vietnam 880,72313 -0,71891 2,01376 5,04793 221,76648 

Pertumbuhan Ekspor Standar (dunia) 0,13000 -0,50400 -0,13700 -0,11900 -0,15750 

Efek Komposisi Komoditas -0,00286 -0,00875 -0,00182 -0,00162 -0,00376 

Efek Distribusi Pasar 19,34604 -0,00473 0,02067 0,02911 4,84777 

Efek Daya Saing -19,34699 0,00321 -0,02359 -0,02957 -4,84924 

C. Malaysia         

Parameter 
Tahun 

Rata-rata 
2000 2001 2002 2003 

Pertumbuhan Ekspor Malaysia 0,95443 -0,60516 -0,09941 -0,13124 0,02966 

Pertumbuhan Ekspor Standar (dunia) 0,13000 -0,50400 -0,13700 -0,11900 -0,15750 

Efek Komposisi Komoditas -0,00019 -0,00045 -0,00011 -0,00009 -0,00021 

Efek Distribusi Pasar 0,00122 -0,00011 0,00002 0,00000 0,00028 

Efek Daya Saing -0,00142 0,00004 -0,00018 -0,00003 -0,00040 

Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 

 

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa dinamika ekspor lada Indonesia 

pada tahun 2000-2003 yang terbaik terjadi pada tahun 2000, ditunjukkan dengan 

nilai pertumbuhan ekspor lada Indonesia yang lebih besar dari nilai pertumbuhan 

ekspor lada dunia, yaitu sebesar 17,01800 dan 0,13000. Kontribusi terbesar 

pertumbuhan ekspor lada Indonesia pada tahun 2000 adalah efek distribusi pasar 

dengan nilai sebesar 0,22845. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2000, efek 

distribusi pasar merupakan kekuatan utama pertumbuhan ekspor lada Indonesia. 

Sama halnya dengan Vietnam dan Malaysia yang di mana efek distribusi pasar 
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merupakan kekuatan utama pertumbuhan ekspor lada kedua negara tersebut dengan 

nilai masing-masing sebesar 19,34604 dan 0,00122. 

Pada periode penurunan harga ini, Indonesia mendapatkan nilai positif dari 

efek distribusi pasar yang mengartikan bahwa Indonesia mendistribusikan pasarnya 

ke pusat pertumbuhan permintaan (demand). Negara tujuan ekspor lada Indonesia 

pada periode ini dominan ke negara Singapura yang jumlah ekspornya di atas 

18.000 ton (Lampiran 8). Begitu pula dengan Vietnam dan Malaysia yang di mana 

pada periode penurunan harga ini mendapatkan nilai positif dari efek distribusi 

pasar yang mengartikan bahwa Indonesia mendistribusikan pasarnya ke pusat 

pertumbuhan permintaan (demand). Negara tujuan ekspor lada Vietnam dan 

Malaysia dominan ke negara Singapura yang jumlah ekspornya di atas 3.000 ton. 

4.2.4.2.Constant Market Share (CMS) Indonesia, Vietnam, dan Malaysia ke 

Pasar ASEAN Tahun 2004-2007 (Periode Kenaikan Harga Ekspor 

Lada ASEAN) 

 

Nilai rata-rata pertumbuhan ekspor lada Indonesia ke pasar ASEAN pada 

periode ini sebesar 1,43952, sedangkan nilai rata-rata pertumbuhan ekspor lada 

standar (dunia) sebesar 0,16000. Hal ini mengindikasikan bahwa pada periode ini 

dinamika ekspor lada Indonesia ke pasar ASEAN lebih baik daripada negara 

lainnya ke pasar yang sama. Demikian pula dengan Vietnam dan Malaysia yang 

memiliki nilai untuk pertumbuhan ekspor pada tahun 2004-2007 masing-masing 

mencapai 1,77167 dan 0,58480 yang keduanya memiliki nilai yang lebih besar 

daripada pertumbuhan ekspor lada dunia ke pasar ASEAN dan diartikan bahwa 

ekspor lada Vietnam dan Malaysia ke pasar ASEAN lebih baik daripada negara 

lainnya ke pasar yang sama.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 6 

berikut ini. 
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Tabel 6.  Nilai CMS Ekspor Lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia Tahun 

2004-2007 

A. Indonesia         

Parameter 
Tahun 

Rata-rata 
2004 2005 2006 2007 

Pertumbuhan Ekspor Indonesia 0,87651 -0,15806 4,55789 0,48173 1,43952 

Pertumbuhan Ekspor Standar (dunia) -0,50800 0,22400 0,68500 0,23900 0,16000 

Efek Komposisi Komoditas -0,01039 0,00115 0,00075 0,00010 -0,00210 

Efek Distribusi Pasar 0,00553 -0,00056 0,00543 0,00034 0,00268 

Efek Daya Saing -0,00572 0,00047 -0,00616 -0,00049 -0,00297 

B. Vietnam         

Parameter 
Tahun 

Rata-rata 
2004 2005 2006 2007 

Pertumbuhan Ekspor Vietnam -0,52565 -0,45788 6,70044 1,36975 1,77167 

Pertumbuhan Ekspor Standar (dunia) -0,50800 0,22400 0,68500 0,23900 0,16000 

Efek Komposisi Komoditas -0,00963 0,00213 0,00088 0,00019 -0,00161 

Efek Distribusi Pasar -0,00007 -0,00186 0,00992 0,00293 0,00273 

Efek Daya Saing 0,00198 0,00086 -0,00981 -0,00338 -0,00259 

C.  Malaysia         

Parameter 
Tahun 

Rata-rata 
2004 2005 2006 2007 

Pertumbuhan Ekspor Malaysia 0,42102 0,46356 1,57143 -0,11680 0,58480 

Pertumbuhan Ekspor Standar (dunia) -0,50800 0,22400 0,68500 0,23900 0,16000 

Efek Komposisi Komoditas -0,00057 0,00012 0,00007 0,00001 -0,00009 

Efek Distribusi Pasar 0,00020 0,00004 0,00011 -0,00005 0,00008 

Efek Daya Saing -0,00012 -0,00009 -0,00016 0,00015 -0,00005 

Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 

 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa dinamika ekspor lada Indonesia 

pada tahun 2004-2007 yang terbaik terjadi pada tahun 2006, ditunjukkan dengan 

nilai pertumbuhan ekspor lada Indonesia yang lebih besar dari nilai pertumbuhan 

ekspor lada dunia, yaitu sebesar 4,55789 dan 0,68500. Kontribusi terbesar 

pertumbuhan ekspor lada Indonesia pada tahun 2006 adalah efek distribusi pasar 

dengan nilai sebesar 0,00543. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2006, efek 

distribusi pasar merupakan kekuatan utama pertumbuhan ekspor lada Indonesia. 

Sama halnya dengan Vietnam dan Malaysia yang di mana efek distribusi pasar 
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merupakan kekuatan utama pertumbuhan ekspor lada kedua negara tersebut dengan 

nilai rata-rata masing-masing sebesar 0,00273 dan 0,00008. 

Namun, pada tahun 2005 dinamika ekspor lada Indonesia ke pasar ASEAN 

mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan nilai pertumbuhan ekspor yang 

negatif. Pada tahun berikutnya mulai membaik lagi pertumbuhan ekspornya dengan 

nilai di atas pertumbuhan ekspor lada dunia. Selain itu, pada tahun 2004-2007 hasil 

perhitungan CMS untuk nilai parameter daya saing dan komposisi komoditas 

menunjukkan nilai rata-rata yang negatif. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Antono (2010), di mana daya saing lada Indonesia terhadap produk ini memiliki 

dampak negatif (-0,22). Sementara dalam komposisi komoditas, Indonesia juga 

memiliki dampak negatif yaitu -0,18. Artinya produk yang diekspor tidak sesuai 

dengan tujuan pasar. 

Efek distribusi pasar pada tahun 2004-2007 menunjukkan nilai berfluktuasi 

dan nilai terbesar ditunjukkan pada tahun 2004 yang mencapai 0,00553. Hal ini 

mengindikasikan adanya peningkatan permintaan terhadap lada Indonesia. Namun, 

pada tahun 2007 mengalami penurunan terhadap nilai efek distribusi pasar yang 

artinya ada penurunan terhadap permintaan lada Indonesia.  

Dinamika ekspor lada Vietnam ke pasar ASEAN mengalami fluktuasi dengan 

tren positif yang ditunjukkan dengan nilai pertumbuhan ekspor. Selain itu, pada 

tahun 2004-2007 hasil perhitungan CMS untuk nilai parameter efek komposisi 

komoditas menunjukkan nilai yang menurun. Efek distribusi pasar pada tahun 

2004-2007 menunjukkan nilai yang berfluktuasi dengan tren positif yang di mana 

pada tahun 2004-2005 mengalami penurunan, kemudian mengalami peningkatan 

kembali pada tahun 2006, dan kembali menurun pada tahun 2007 dengan nilai 
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sebesar 0,00293. Namun, efek daya saing Vietnam menunjukkan nilai yang 

mengalami penurunan. 

 Sementara itu, di Malaysia dinamika ekspor ladanya ke pasar ASEAN 

mengalami peningkatan pada tahun 2004-2006 dan kemudian menurun pada tahun 

2007 yang ditunjukkan dengan nilai pertumbuhan ekspor. Selain itu, pada tahun 

2004-2007 hasil perhitungan CMS untuk nilai parameter efek komposisi komoditas 

menunjukkan nilai yang menurun. Efek distribusi pasar pada tahun 2004-2007 

menunjukkan nilai yang berfluktuasi dengan tren negatif yang di mana pada tahun 

2004-2005 mengalami penurunan dan kemudian tahun berikutnya mengalami 

peningkatan dan kembali menurun tahun 2007. Namun, efek daya saing Malaysia 

menunjukkan nilai yang fluktuatif dengan tren positif. Berdasarkan analisis CMS 

dari ketiga negara ini, pada tahun 2004-2007 nilai rata-rata yang positif ditunjukkan 

pada parameter efek distribusi pasar dan mengindikasikan bahwa negara-negara 

tujuan merupakan pasar potensial bagi ketiga negara pengekspor ini. Nilai positif 

menunjukkan bahwa negara Indonesia, Vietnam, dan Malaysia mendistribusikan 

pasarnya ke pusat pertumbuhan permintaan (demand). Negara tujuan ekspor lada 

Indonesia, Vietnam, dan Malaysia dominan ke negara Singapura yang jumlah 

ekspornya di atas 1.000 ton (Lampiran 8). 

4.2.4.3. CMS Indonesia, Vietnam, dan Malaysia ke Pasar ASEAN Tahun 

2008-2009 (Periode Penurunan Harga Ekspor Lada ASEAN) 

 

 Nilai rata-rata pertumbuhan ekspor lada Indonesia ke pasar ASEAN pada 

periode ini sebesar 0,18760, sedangkan nilai rata-rata pertumbuhan ekspor lada 

standar (dunia) sebesar 0,02250. Hal ini mengindikasikan bahwa pada periode ini 

dinamika ekspor lada Indonesia ke pasar ASEAN lebih baik daripada negara 

lainnya ke pasar yang sama. Demikian pula dengan Vietnam dan Malaysia yang 
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memiliki nilai untuk pertumbuhan ekspor pada tahun 2008-2009 masing-masing 

mencapai 0,39218 dan 0,14505 yang keduanya memiliki nilai yang lebih besar 

daripada pertumbuhan ekspor lada dunia ke pasar ASEAN dan diartikan bahwa 

ekspor lada Vietnam dan Malaysia ke pasar ASEAN lebih baik daripada negara 

lainnya ke pasar yang sama.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 7 

berikut ini. 

Tabel 7.  Nilai CMS Ekspor Lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia Tahun 

2008-2009 

A. Indonesia     

Parameter 
Tahun 

Rata-rata 
2008 2009 

Pertumbuhan Ekspor Indonesia -0,21310 0,58830 0,18760 

Pertumbuhan Ekspor Standar (dunia) 0,12200 -0,07700 0,02250 

Efek Komposisi Komoditas -0,00008 0,00013 0,00003 

Efek Distribusi Pasar -0,00044 0,00087 0,00022 

Efek Daya Saing 0,00057 -0,00115 -0,00029 

B. Vietnam     

Parameter 
Tahun 

Rata-rata 
2008 2009 

Pertumbuhan Ekspor Vietnam 0,89189 -0,10752 0,39218 

Pertumbuhan Ekspor Standar (dunia) 0,12200 -0,07700 0,02250 

Efek Komposisi Komoditas -0,00013 0,00023 0,00005 

Efek Distribusi Pasar 0,00167 -0,00007 0,00080 

Efek Daya Saing -0,00123 0,00143 0,00010 

C. Malaysia     

Parameter 
Tahun   

Rata-rata 
2008 2009 

Pertumbuhan Ekspor Malaysia 0,10611 0,18399 0,14505 

Pertumbuhan Ekspor Standar (dunia) 0,12200 -0,07700 0,02250 

Efek Komposisi Komoditas -0,00001 0,00002 0,00000 

Efek Distribusi Pasar 0,00000 0,00004 0,00002 

Efek Daya Saing -0,00009 -0,00005 -0,00007 
Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 

 

 

Tabel 7 dapat diketahui bahwa dinamika ekspor lada Indonesia pada tahun 

2008-2009 yang terbaik terjadi pada tahun 2009, ditunjukkan dengan nilai 

pertumbuhan ekspor lada Indonesia yang lebih besar dari nilai pertumbuhan ekspor 
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lada dunia, yaitu sebesar 0,58830 dan -0,07700. Kontribusi terbesar pertumbuhan 

ekspor lada Indonesia pada tahun 2009 adalah efek distribusi pasar dengan nilai 

sebesar 0,00087. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2009, efek distribusi pasar 

merupakan kekuatan utama pertumbuhan ekspor lada Indonesia. Sama halnya 

dengan Vietnam dan Malaysia yang di mana efek distribusi pasar merupakan 

kekuatan utama pertumbuhan ekspor lada kedua negara tersebut dengan nilai rata-

rata masing-masing sebesar 0,00273 dan 0,00002. 

Pada tahun 2008, nilai pertumbuhan ekspor Indonesia jauh di bawah 

pertumbuhan ekspor kopi dunia yang bernilai sebesar 0,12200. Hal ini 

menunjukkan kinerja terburuk pada periode ini. Berdasarkan nilai parameter 

lainnya nilai parameter komposisi komoditi yang juga menunjukkan nilai yang 

negatif sebesar -0.0008, menunjukkan produk lada Indonesia kurang diminati pasar.  

Namun, daya saing lada Indonesia tidak menunjukkan daya saing yang kuat dengan 

nilai sebesar 0,00057. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Izzany (2015) yang 

menyatakan bahwa pada tahun 2008, nilai pertumbuhan ekspor Indonesia 0,1053 

dan jauh dibawah pertumbuhan ekspor kopi dunia yang bernilai sebesar 0,4313 dan 

menunjukkan kinerja terburuk pada periode ini. Begitu pula dengan nilai parameter 

komposisi komoditi yang juga menunjukkan nilai yang negatif sebesar -0.0221, 

menunjukkan produk kopi Indonesia kurang diminati pasar.  

Selain itu, pada tahun 2008-2009 hasil perhitungan CMS untuk nilai 

parameter efek komposisi komoditas menunjukkan peningkatan. Efek distribusi 

pasar pada tahun 2008-2009 menunjukkan peningkatan dan nilai terbesar 

ditunjukkan pada tahun 2009 yang mencapai 0,00087. Hal ini mengindikasikan 

adanya peningkatan permintaan terhadap lada Indonesia. Efek daya saing lada 
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Indonesia mengalami penurunan, hal itu terjadi pada tahun 2009 yang nilainya 

hanya -0,00115, mengindikasikan bahwa Indonesia pada tahun tersebut lemah 

dalam persaingan lada di pasar yang sama. 

Dinamika ekspor lada Vietnam ke pasar ASEAN mengalami penurunan yang 

ditunjukkan dengan nilai pertumbuhan ekspor. Selain itu, pada tahun 2008-2009 

hasil perhitungan CMS untuk nilai parameter efek komposisi komoditas 

menunjukkan nilai yang meningkat. Efek distribusi pasar pada tahun 2008-2009 

menunjukkan nilai yang menurun. Namun, efek daya saing Vietnam menunjukkan 

nilai yang mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa Vietnam pada tahun 

tersebut kuat dalam persaingan lada di pasar yang sama. 

 Sementara itu, di Malaysia dinamika ekspor ladanya ke pasar ASEAN 

mengalami peningkatan pada tahun 2008-2009 yang ditunjukkan dengan nilai 

pertumbuhan ekspor. Selain itu, pada tahun 2008-2009 hasil perhitungan CMS 

untuk nilai parameter efek komposisi komoditas menunjukkan nilai yang 

meningkat. Begitu pula dengan efek distribusi pasar pada tahun 2004-2007 

menunjukkan peningkatan. Efek daya saing Malaysia menunjukkan peningkatan, 

tetapi nilainya bertanda negatif dan mengindikasikan bahwa Malaysia lemah dalam 

persaingan lada.  

 Berdasarkan analisis CMS dari ketiga negara ini, pada tahun 2008-2009 hasil 

perhitungan CMS nilai parameter yang positif ditunjukkan pada nilai rata-rata 

parameter efek komposisi komoditas pada negara Indonesia, Vietnam, dan 

Malaysia yang mengidentifikasikan bahwa komposisi komoditas pada negara 

tersebut telah cukup memenuhi permintaan pasar (market demands) dan 

persyaratan pasar (market requirements) di pasar tujuan sehingga produk diminati 
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pasar. Kemudian, ketiga negara ini memiliki efek distribusi pasar yang sama-sama 

bernilai positif dan mengindikasikan bahwa negara-negara tujuan merupakan pasar 

potensial bagi ketiga negara pengekspor tersebut serta nilai positif juga 

menunjukkan bahwa negara Indonesia, Vietnam, dan Malaysia mendistribusikan 

pasarnya ke pusat pertumbuhan permintaan (demand). 

 Pada efek daya saing lada tahun 2008-2009, Indonesia dan Malaysia memiliki 

nilai yang negatif dan hal tersebut mengindikasikan bahwa kedua negara tersebut 

lemah dalam persaingan lada. Namun, berbeda pada Vietnam yang di mana pada 

tahun tersebut memiliki nilai efek daya saing yang positif dan mengindikasikan 

bahwa Vietnam kuat dalam persaingan lada di pasar yang sama. 

4.2.4.4. CMS Indonesia, Vietnam, dan Malaysia ke Pasar ASEAN Tahun 2010-

2013 (Periode Kenaikan Harga Ekspor Lada ASEAN) 

 

Nilai rata-rata pertumbuhan ekspor lada Indonesia ke pasar ASEAN pada 

periode ini sebesar -0,14828, sedangkan nilai rata-rata pertumbuhan ekspor lada 

standar (dunia) sebesar 0,39100. Hal ini mengindikasikan bahwa pada periode ini 

dinamika ekspor lada Indonesia ke pasar ASEAN lebih buruk daripada negara 

lainnya ke pasar yang sama. Sama halnya dengan Malaysia yang di mana nilai rata-

rata untuk pertumbuhan ekspor lebih kecil dari nilai rata-rata pertumbuhan ekspor 

lada standar (dunia) yaitu sebesar 0,11285. Berbeda halnya dengan Vietnam yang 

memiliki nilai rata-rata untuk pertumbuhan ekspor pada tahun 2010-2013 mencapai 

0,68386 dan memiliki nilai yang lebih besar daripada pertumbuhan ekspor lada 

dunia ke pasar ASEAN dan diartikan bahwa ekspor lada Vietnam ke pasar ASEAN 

lebih baik daripada negara lainnya ke pasar yang sama.  Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dalam Tabel 8 berikut ini. 
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Tabel 8.      Nilai CMS Ekspor Lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia Tahun 

2010-2013 

A. Indonesia         

Parameter 
Tahun 

Rata-rata 
2010 2011 2012 2013 

Pertumbuhan Ekspor Indonesia -0,01465 0,08770 -0,59801 -0,06814 -0,14828 

Pertumbuhan Ekspor Standar (dunia) 0,86300 0,09900 0,34100 0,26100 0,39100 

Efek Komposisi Komoditas 0,00056 -0,00023 0,00038 0,00066 0,00034 

Efek Distribusi Pasar -0,00090 -0,00003 -0,00134 -0,00104 -0,00083 

Efek Daya Saing 0,00220 -0,00078 0,00257 0,00015 0,00103 

B. Vietnam         

Parameter 
Tahun 

Rata-rata 
2010 2011 2012 2013 

Pertumbuhan Ekspor Vietnam 2,16228 -0,03886 0,70178 -0,08975 0,68386 

Pertumbuhan Ekspor Standar (dunia) 0,86300 0,09900 0,34100 0,26100 0,39100 

Efek Komposisi Komoditas 0,00218 -0,00034 0,00092 0,00078 0,00088 

Efek Distribusi Pasar 0,00525 -0,00050 0,00126 -0,00131 0,00117 

Efek Daya Saing -0,00853 0,00110 -0,00115 0,00199 -0,00165 

C. Malaysia         

Parameter 
Tahun 

Rata-rata 
2010 2011 2012 2013 

Pertumbuhan Ekspor Malaysia 0,57480 -0,21374 0,04555 0,04478 0,11285 

Pertumbuhan Ekspor Standar (dunia) 0,86300 0,09900 0,34100 0,26100 0,39100 

Efek Komposisi Komoditas 0,00010 -0,00002 0,00009 0,00005 0,00005 

Efek Distribusi Pasar -0,00005 -0,00007 -0,00010 -0,00005 -0,00007 

Efek Daya Saing -0,00001 0,00018 -0,00009 0,00006 0,00004 

Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 

 

 Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa dinamika ekspor lada Indonesia 

pada tahun 2010-2013 menunjukkan nilai pertumbuhan ekspor lada Indonesia yang 

lebih kecil dari nilai pertumbuhan ekspor lada dunia, yaitu dengan rata-rata sebesar 

-0,14828. Kontribusi terbesar pertumbuhan ekspor lada Indonesia pada tahun 2010-

2013 adalah efek daya saing dengan nilai sebesar 0,00103 atau bernilai positif. Hal 

ini mengindikasikan bahwa Indonesia kuat dalam persaingan lada. Sama halnya 

dengan efek komposisi komoditas yang nilainya sebesar 0,00034 atau bernilai 

positif dan mengindikasikan bahwa komposisi komoditas tersebut telah cukup 

memenuhi permintaan pasar (market demands) dan persyaratan pasar (market 
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requirements) di pasar tujuan sehingga produk diminati pasar. Namun, pada efek 

distribusi pasar nilai yang didapat sebesar -0,00083 yang artinya Indonesia bukan 

pasar potensial bagi negara pengekspor dan menunjukkan bahwa negara Indonesia 

mendistribusikan pasarnya bukan ke pusat pertumbuhan permintaan (demand). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nauly (2015), di mana kelompok produk 

yang ditelitinya, yaitu HS 15 yang memiliki nilai distribusi pasar yang negatif. Hal 

ini disebabkan ekspor CPO Indonesia mengalami penurunan di negara tersebut, 

terkait dengan penerapan pajak ekspor CPO di Indonesia. 

 Dinamika ekspor lada Vietnam ke pasar ASEAN mengalami fluktuasi dengan 

tren positif yang ditunjukkan dengan nilai pertumbuhan ekspor. Selain itu, pada 

tahun 2010-2013 hasil perhitungan CMS untuk nilai parameter efek komposisi 

komoditas menunjukkan nilai fluktuatif yang cenderung positif dengan rata-rata 

sebesar 0,00088 dan mengindikasikan bahwa komposisi komoditas tersebut telah 

cukup memenuhi permintaan pasar (market demands) dan persyaratan pasar 

(market requirements) di pasar tujuan sehingga produk diminati pasar. Efek 

distribusi pasar pada tahun 2010-2013 menunjukkan nilai yang berfluktuasi dengan 

tren positif yang di mana pada tahun 2010-2011 mengalami penurunan, kemudian 

mengalami peningkatan kembali pada tahun 2012, dan kembali menurun pada 

tahun 2013 dengan nilai rata-rata yang didapat sebesar 0,00117. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Vietnam merupakan pasar potensial bagi negara 

pengekspor dan nilai positif menunjukkan bahwa Vietnam mendistribusikan 

pasarnya ke pusat pertumbuhan permintaan (demand). Namun, efek daya saing 

Vietnam menunjukkan nilai rata-ratanya -0,00165 yang menandakan bahwa 

Vietnam lemah dalam persaingan lada pada tahun tersebut. 
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 Sementara itu, di Malaysia dinamika ekspor ladanya ke pasar ASEAN pada 

tahun 2010-2013 nilai pertumbuhan ekspor lada Malaysia lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai pertumbuhan ekspor standar (dunia). Selain itu, pada tahun 2010-2013 

hasil perhitungan CMS untuk nilai parameter efek komposisi komoditas 

menunjukkan nilai berfluktuatif yang cenderung positif. Efek distribusi pasar pada 

tahun 2010-2013 menunjukkan nilai yang menurun dengan nilai rata-rata sebesar -

0,00007. Hal ini menandakan bahwa Malaysia bukan merupakan pasar potensial 

bagi negara pengekspor pada tahun tersebut dan menunjukkan bahwa negara 

Malaysia tidak mendistribusikan pasarnya ke pusat pertumbuhan permintaan 

(demand). Namun, efek daya saing Malaysia menunjukkan nilai yang fluktuatif 

dengan tren positif dan menandakan bahwa Malaysia kuat dalam persaingan lada 

di pasar ASEAN. 

4.2.4.5. CMS Indonesia, Vietnam, dan Malaysia ke Pasar ASEAN Tahun 

2014-2015 (Periode Kenaikan Harga Ekspor Lada ASEAN) 

 

 Nilai rata-rata pertumbuhan ekspor lada Indonesia ke pasar ASEAN pada 

periode ini sebesar 3,99420 sedangkan nilai rata-rata pertumbuhan ekspor lada 

standar (dunia) sebesar 0,35050. Hal ini mengindikasikan bahwa pada periode ini 

dinamika ekspor lada Indonesia ke pasar ASEAN lebih baik daripada negara 

lainnya ke pasar yang sama. Sama halnya dengan Vietnam yang di mana nilai rata-

rata untuk pertumbuhan ekspor lebih besar dari nilai rata-rata pertumbuhan ekspor 

lada standar (dunia) yaitu sebesar 0,73785. Namun, berbeda halnya dengan 

Malaysia yang memiliki nilai rata-rata untuk pertumbuhan ekspor pada tahun 2014-

2015 mencapai 0,12388 dan memiliki nilai yang lebih kecil daripada pertumbuhan 

ekspor lada dunia ke pasar ASEAN dan diartikan bahwa ekspor lada Malaysia ke 
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pasar ASEAN lebih buruk daripada negara lainnya ke pasar yang sama. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 9 berikut ini. 

Tabel 9.  Nilai CMS Ekspor Lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia Tahun 

2014-2015 

A.  Indonesia     

Parameter 
Tahun 

Rata-rata 
2014 2015 

Pertumbuhan Ekspor Indonesia 8,75280 -0,76440 3,99420 

Pertumbuhan Ekspor Standar (dunia) 0,47100 0,23000 0,35050 

Efek Komposisi Komoditas 0,00145 0,00114 0,00129 

Efek Distribusi Pasar 0,02637 -0,00344 0,01147 

Efek Daya Saing -0,02768 0,00591 -0,01088 

B. Vietnam     

Parameter 
Tahun 

Rata-rata 
2014 2015 

Pertumbuhan Ekspor Vietnam -0,04410 1,51980 0,73785 

Pertumbuhan Ekspor Standar (dunia) 0,47100 0,23000 0,35050 

Efek Komposisi Komoditas 0,00231 0,00319 0,00275 

Efek Distribusi Pasar -0,00261 0,01253 0,00496 

Efek Daya Saing 0,00516 -0,01697 -0,00591 

C. Malaysia     

Parameter 
Tahun 

Rata-rata 
2014 2015 

Pertumbuhan Ekspor Malaysia 0,20668 0,04107 0,12388 

Pertumbuhan Ekspor Standar (dunia) 0,47100 0,23000 0,35050 

Efek Komposisi Komoditas 0,00013 0,00013 0,00013 

Efek Distribusi Pasar -0,00008 -0,00008 -0,00008 

Efek Daya Saing 0,00006 0,00009 0,00007 

Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 

 

 Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa dinamika ekspor lada Indonesia 

pada tahun 2014-2015 yang terbaik terjadi pada tahun 2014, ditunjukkan dengan 

nilai pertumbuhan ekspor lada Indonesia yang lebih besar dari nilai pertumbuhan 

ekspor lada dunia, yaitu sebesar 8,75280 dan 0,47100. Kontribusi terbesar 

pertumbuhan ekspor lada Indonesia pada tahun 2014 adalah efek distribusi pasar 

dengan nilai sebesar 0,02637. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014, efek 

distribusi pasar merupakan kekuatan utama pertumbuhan ekspor lada Indonesia. 
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Namun, pada tahun 2015 dinamika ekspor lada Indonesia ke pasar ASEAN 

mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan nilai pertumbuhan ekspor yang 

negatif. Selain itu, pada tahun 2014-2015 hasil perhitungan CMS untuk nilai 

parameter efek komposisi komoditas menunjukkan nilai yang menurun dengan nilai 

rata-rata sebesar 0,00129 atau bernilai positif. Hal ini menandakan bahwa 

komposisi komoditas tersebut telah cukup memenuhi permintaan pasar (market 

demands) dan persyaratan pasar (market requirements) di pasar tujuan sehingga 

produk diminati pasar. Efek distribusi pasar pada tahun 2014-2015 menunjukkan 

nilai yang menurun dengan rata-rata sebesar 0,01147 atau bernilai positif dengan 

artian bahwa adanya peningkatan permintaan  terhadap lada Indonesia. Namun, 

untuk efek daya saing Indonesia menunjukkan nilai yang meningkat tetapi nilai 

rata-ratanya sebesar -0,01088. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia lemah dalam 

persaingan lada di pasar ASEAN. 

 Dinamika ekspor lada Vietnam ke pasar ASEAN mengalami peningkatan 

yang ditunjukkan dengan nilai pertumbuhan ekspor. Selain itu, pada tahun 2014-

2015 hasil perhitungan CMS untuk nilai parameter efek komposisi komoditas 

menunjukkan nilai yang meningkat dengan rata-rata sebesar 0,00275 atau bernilai 

positif dan mengindikasikan bahwa komposisi komoditas tersebut telah cukup 

memenuhi permintaan pasar (market demands) dan persyaratan pasar (market 

requirements) di pasar tujuan sehingga produk diminati pasar. Efek distribusi pasar 

pada tahun 2014-2015 menunjukkan nilai yang meningkat dengan nilai rata-rata 

yang didapat sebesar 0,00496 atau bernilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa 

Vietnam merupakan pasar potensial bagi negara pengekspor dan nilai positif 

menunjukkan bahwa Vietnam mendistribusikan pasarnya ke pusat pertumbuhan 
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permintaan (demand). Namun, efek daya saing Vietnam menunjukkan nilai yang 

menurun dengan nilai rata-ratanya -0,00591 yang menandakan bahwa Vietnam 

lemah dalam persaingan lada pada tahun tersebut. 

 Sementara itu, di Malaysia dinamika ekspor ladanya ke pasar ASEAN pada 

tahun 2014-2015 nilai pertumbuhan ekspor lada Malaysia lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai pertumbuhan ekspor standar (dunia). Selain itu, pada tahun 2014-2015 

hasil perhitungan CMS untuk nilai parameter efek komposisi komoditas 

menunjukkan nilai yang konstan dan nilai rata-ratanya sebesar 0,00013 atau bernilai 

positif. Hal ini menandakan bahwa komposisi komoditas tersebut telah cukup 

memenuhi permintaan pasar (market demands) dan persyaratan pasar (market 

requirements) di pasar tujuan sehingga produk diminati pasar. Efek distribusi pasar 

pada tahun 2014-2015 menunjukkan nilai yang konstan dengan nilai rata-rata 

sebesar -0,00008 atau bernilai negatif. Hal ini menandakan bahwa Malaysia bukan 

merupakan pasar potensial bagi negara pengekspor pada tahun tersebut dan 

menunjukkan bahwa negara Malaysia tidak mendistribusikan pasarnya ke pusat 

pertumbuhan permintaan (demand). Namun, efek daya saing Malaysia 

menunjukkan nilai yang meningkat dan nilai rata-ratanya sebesar 0,00007 atau 

bernilai positif dan menandakan bahwa Malaysia kuat dalam persaingan lada di 

pasar ASEAN. 

Berdasarkan perhitungan CMS di atas dapat diambil kesimpulan yang dapat 

dilihat pada Tabel 10 berikut ini. 
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Tabel 10.   Nilai Parameter CMS Indonesia, Vietnam, dan Malaysia 

Komoditas Lada ke Pasar ASEAN Tahun 2000-2003, 2004-2007, 

2008-2009, 2010-2013, dan 2014-2015 

Parameter 
Negara Pengekspor 

Indonesia Vietnam  Malaysia 

Pertumbuhan Ekspor:    

2000-2003 4,42833 221,76648 0,02966 

2004-2007 1,43952 1,77167 0,58480 

2008-2009 0,18760 0,39218 0,14505 

2010-2013 -0,14828 0,68386 0,11285 

2014-2015 3,99420 0,73785 0,12388 

Pertumbuhan Ekspor Standar:    

2000-2003 -0,15750 -0,15750 -0,15750 

2004-2007 0,16000 0,16000 0,16000 

2008-2009 0,02250 0,02250 0,02250 

2010-2013 0,39100 0,39100 0,39100 

2014-2015 0,35050 0,35050 0,35050 

Efek Komposisi Komoditas    

2000-2003 -0,00170 -0,00376 -0,00021 

2004-2007 -0,00210 -0,00161 -0,00009 

2008-2009 0,02250 0,00005 0,00000 

2010-2013 0,39100 0,00088 0,00005 

2014-2015 0,00129 0,00275 0,00013 

Efek Distribusi Pasar    

2000-2003 0,06018 4,84777 0,00028 

2004-2007 0,00268 0,00273 0,00008 

2008-2009 0,00022 0,00080 0,00002 

2010-2013 -0,00083 0,00117 -0,00007 

2014-2015 0,01147 0,00496 -0,00008 

Efek Daya Saing    

2000-2003 -0,06125 -4,84924 -0,00040 

2004-2007 -0,00297 -0,00259 -0,00005 

2008-2009 -0,00029 0,00010 -0,00007 

2010-2013 0,00103 -0,00165 0,00004 

2014-2015 -0,01088 -0,00591 0,00007 
Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017  

 

 

Tabel 10 di atas dapat menggambarkan bahwa selama tahun 2000-2015 

Indonesia dominan kepada parameter efek distribusi pasar, menandakan bahwa 

Indonesia bertahan dalam mendistribusikan pasarnya ke pusat pertumbuhan 

permintaan (demand) yang lebih cenderung pada salah satu negara impor lada, yaitu 
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Singapura. Namun, pada periode 2010-2013 parameter tersebut bernilai negatif. 

Pada tahun 2008-2015 efek komposisi pasar mendominasi pada dinamika ekspor 

lada Indonesia. Lada Indonesia berdaya saing kuat pada periode 2010-2013.   

Untuk Vietnam selama tahun 2000-2015 didominasi oleh parameter efek 

distribusi pasar. Vietnam menjadi negara pesaing yang kuat untuk Indonesia dalam 

merebut pasar lada di ASEAN, karena dalam beberapa periode efek distribusi pasar 

yang paling dominan di Vietnam. Lada Vietnam mengalami daya saing yang kuat 

di antara negara yang lain (Indonesia dan Malaysia) terjadi pada periode 2008-

2009.  

Sementara itu, Malaysia selama tahun 2000-2015 didominasi oleh parameter 

efek distribusi pasar dan efek komposisi komoditas. Ada keseimbangan yang terjadi 

pada kedua efek tersebut. Dengan kata lain, Malaysia bertahan dalam 

mendistribusikan pasarnya ke pusat pertumbuhan permintaan (demand) dengan 

komposisi komoditas yang dimilikinya telah cukup memenuhi permintaan pasar 

(market demands) dan persyaratan pasar (market requirements) di pasar tujuan 

sehingga produk diminati pasar. Untuk parameter daya saing, lada Malaysia 

berdaya saing kuat pada tahun 2010-2015 

 

4.3. Perbedaan Daya Saing Ekspor Lada 

Untuk melihat adanya perbedaan pada analisis daya saing komparatif, 

kompetitif, posisi daya saing, dan dinamika daya saing dengan indikator RCA, ECI, 

ISP, dan CMS dalam analisis ini menggunakan uji beda dua rata-rata, yang di mana 

dapat dinyatakan dalam ke empat indikator tersebut bahwa Indonesia terhadap 

Vietnam dan Malaysia memiliki daya saing, tetapi dengan nilai yang berbeda-beda. 
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Mann Whitney U Test adalah uji non parametris yang digunakan untuk mengetahui 

perbedaan median kelompok bebas apabila skala data variable terikatnya adalah 

ordinal atau interval atau rasio, tetapi tidak berdistribusi normal. Pada penelitian ini 

telah dianalisis bahwa data yang akan diuji tidak berdistribusi normal. Pengujian 

ini menggunakan alat Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) (Hidayat, 

2014). Adapun dasar pengambilan keputusannya yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Jika nilai Sig atau Asymp. Sig. (2-tailed) < α (0,05), maka Ha diterima, berarti 

perbedaan daya saing ekspor lada Indonesia lebih besar dari Vietnam di pasar 

ASEAN serta perbedaan daya saing ekspor lada Indonesia lebih besar dari 

Malaysia di pasar ASEAN, berdasarkan RCA, ECI, ISP, dan CMS. 

2. Jika nilai Sig atau Asymp. Sig. (2-tailed) > α (0,05), maka Ha ditolak, berarti 

tidak terdapat perbedaan daya saing ekspor lada Indonesia dan daya saing 

ekspor lada Vietnam di pasar ASEAN serta tidak terdapat perbedaan daya 

saing ekspor lada Indonesia dan daya saing ekspor lada Malaysia di pasar 

ASEAN, berdasarkan RCA, ECI, ISP, dan CMS. 

 

4.3.1. Indonesia dan Vietnam 

Untuk melihat adanya perbedaan pada analisis daya saing komparatif, 

kompetitif, posisi daya saing, dan dinamika daya saing dengan indikator RCA, ECI, 

ISP, dan CMS antara Indonesia dan Vietnam yang dalam analisis ini menggunakan 

uji beda dua rata-rata. Dengan ketentuan negara 1 adalah Indonesia dan negara 2 

adalah Vietnam. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini. 
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Tabel 11. Hasil Uji Perbedaan Daya Saing Ekspor Lada Indonesia dan 

Vietnam 

Indikator Daya Saing 
Mean Hasil Uji Beda 

Indonesia Vietnam Sig. 

RCA 1,08943 1,15507 0,734 

ECI 1,02652 1,04481 0,880 

ISP 0,80253 0,40230 0,018 

CMS: a. Efek Komposisi Komoditas -0,00170 -0,00376 0,624 

 b. Efek Distribusi Pasar 0,06018 4,84777 0,546 

  c. Efek Daya Saing -0,06125 -4,84924 0,585 
 Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 

 

 

Pada Tabel 11 dapat menjelaskan berdasarkan hasil analisis uji, maka 

diperoleh nilai Sig. pada RCA sebesar 0,734 > 0,05. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima Ha ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa tidak terdapat perbedaan RCA antara Indonesia dan Vietnam. Nilai Sig. pada 

ECI sebesar 0,880 > 0,05, sebagaimana dasar pengambilan keputusan maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima Ha ditolak dan artinya adalah tidak terdapat 

perbedaan ECI antara Indonesia dan Vietnam. Nilai Sig. pada ISP sebesar 0,018 < 

0,05. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji mann-whitney, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak Ha diterima. Sehingga, dapat dikatakan bahwa 

perbedaan ISP Indonesia lebih besar dari Vietnam.  

Nilai Sig. pada CMS Efek Komposisi Komoditas sebesar 0,624 > 0,05. Sesuai 

dengan dasar pengambilan keputusan uji mann-whitney, maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 diterima Ha ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak 

terdapat perbedaan CMS Efek Komposisi Komoditas antara Indonesia dan 

Vietnam. Nilai Sig. pada CMS Efek Distribusi Pasar sebesar 0,546 > 0,05. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima Ha ditolak. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan CMS Efek Distribusi Pasar antara 



109 
 

Indonesia dan Vietnam. Hal yang serupa terjadi pada nilai Sig. pada CMS Efek 

Daya Saing sebesar 0,585 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima 

Ha ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan CMS 

Efek Daya Saing antara Indonesia dan Vietnam. 

Pada indikator RCA diharapkan suatu negara memiliki keunggulan 

komparatif dalam produksi dan ekspor pada komoditas lada. Indonesia dan Vietnam 

memiliki nilai RCA lebih besar dari satu, berarti kedua negara tersebut mempunyai 

keunggulan komparatif atau di atas rata-rata dunia dalam komoditas lada. Namun, 

nilai rata-rata RCA tertinggi terdapat pada negara Vietnam. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Vietnam cukup tangguh bersaing dalam ekspor lada di 

pasar ASEAN dibandingkan negara Indonesia. 

Keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu negara dapat dihitung 

dengan metode ECI. Apabila nilai ECI suatu komoditas lebih besar dari 1, berarti 

komoditas tersebut menghadapi tren daya saing yang meningkat. Hal ini dimiliki 

oleh negara Indonesia maupun Vietnam. Namun, lagi-lagi Vietnam yang memiliki 

nilai rata-rata tertinggi dalam daya saing ekspor lada pada indikator ECI. 

Keunggulan kompetitif yang dimiliki Vietnam lebih tinggi dalam memproduksi dan 

menjual produk dalam pasar ASEAN yang bukan hanya dipengaruhi kelimpahan 

faktor produksi tapi juga dipengaruhi oleh infrastruktur, kelembagaan, transportasi, 

sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia dan 

Vietnam sama-sama bernilai positif dalam CMS pada efek distribusi pasar, tetapi 

Vietnam lebih unggul pada indikator tersebut. 

Untuk melihat kecenderungan suatu negara menjadi negara pengekspor atau 

pengimpor serta dapat mengetahui posisi daya saing suatu negara terhadap 
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komoditas tertentu sesuai dengan siklus hidup produk dapat diketahui dengan nilai 

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP). Dalam hal ini, Indonesia memiliki nilai ISP 

yang lebih unggul dari Vietnam, walaupun kedua negara tersebut bernilai positif 

yang diindikasikan sebagai negara yang cenderung mengekspor lada. Selain itu, 

Indonesia juga memiliki keunggulan dalam indikator CMS Efek Komposisi 

Komoditas dan CMS Efek Daya Saing. Dari penjelasam tersebut dapat diketahui 

bahwa Indonesia dan Vietnam pada dasarnya sama-sama memiliki daya saing yang 

relatif sama. 

 

4.3.2. Indonesia dan Malaysia 

Untuk melihat adanya perbedaan pada analisis daya saing komparatif, 

kompetitif, posisi daya saing, dan dinamika daya saing dengan indikator RCA, ECI, 

ISP, dan CMS antara Indonesia dan Malaysia yang dalam analisis ini menggunakan 

uji beda dua rata-rata. Dengan ketentuan negara 1 adalah Indonesia dan negara 3 

adalah Malaysia. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini. 

Tabel 12. Hasil Uji Perbedaan Daya Saing Ekspor Lada Indonesia dan 

Malaysia 

Indikator Daya Saing 
Mean Hasil Uji Beda 

Indonesia Malaysia Sig. 

RCA 1,08943 1,14972 0,706 

ECI 1,02652 0,97664 0,598 

ISP 0,80253 0,26400 0,000 

CMS: a. Efek Komposisi Komoditas -0,00170 -0,00021 0,485 

 b. Efek Distribusi Pasar 0,06018 0,00028 0,706 

  c. Efek Daya Saing -0,06125 -0,00040 0,955 
 Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 

 

 

Pada Tabel 12 dapat menjelaskan berdasarkan hasil analisis uji, maka 

diperoleh nilai Sig. pada RCA sebesar 0,706 > 0,05. Oleh karena itu, sebagaimana 
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dasar pengambilan keputusan uji mann-whitney, maka dapat disimpulkan bahwa 

H0 diterima Ha ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 

perbedaan RCA antara Indonesia dan Malaysia. Nilai Sig. pada ECI sebesar 0,598 

> 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima Ha ditolak dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan ECI antara Indonesia dan Malaysia. Nilai 

Sig. pada ISP sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak Ha 

diterima, artinya perbedaan ISP Indonesia lebih besar dari Malaysia. 

Nilai Sig. pada CMS Efek Komposisi Komoditas sebesar 0,485 > 0,05. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima Ha ditolak. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan CMS Efek Komposisi Komoditas 

antara Indonesia dan Malaysia. Nilai Sig. pada CMS Efek Distribusi Pasar sebesar 

0,706 > 0,05 yang artinya H0 diterima Ha ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa tidak terdapat perbedaan CMS Efek Distribusi Pasar antara Indonesia dan 

Malaysia. Nilai Sig. pada CMS Efek Daya Saing sebesar 0,955 > 0,05. Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima Ha ditolak yang artinya tidak terdapat 

perbedaan CMS Efek Daya Saing antara Indonesia dan Malaysia. 

Pada dasarnya, diharapkan suatu negara memiliki keunggulan komparatif 

dalam produksi dan ekspor pada komoditas lada yang digambarkan dalam indikator 

RCA. Indonesia dan Malaysia memiliki nilai RCA lebih besar dari satu, berarti 

kedua negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif atau di atas rata-rata 

dunia dalam komoditas lada. Namun, nilai rata-rata RCA tertinggi terdapat pada 

negara Malaysia. Hal ini mengindikasikan bahwa Malaysia cukup tangguh bersaing 

dalam ekspor lada di pasar ASEAN dibandingkan negara Indonesia. Selain itu, 

Malaysia juga memiliki keunggulan dalam indikator CMS Efek Komposisi 
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Komoditas dan CMS Efek Daya Saing. 

Keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu negara dapat dihitung 

dengan metode ECI. Apabila nilai ECI suatu komoditas lebih besar dari satu, berarti 

komoditas tersebut menghadapi tren daya saing yang meningkat. Hal ini dimiliki 

oleh negara Indonesia tetapi berbeda dengan Malaysia. Malaysia memiliki nilai ECI 

lebih kecil dari satu, maka komoditas lada pada negara tersebut mengalami 

penurunan daya saing yang melemah. Keunggulan kompetitif yang dimiliki 

Indonesia lebih tinggi dibandingkan Malaysia dalam memproduksi dan menjual 

produk dalam pasar ASEAN yang bukan hanya dipengaruhi kelimpahan faktor 

produksi tapi juga dipengaruhi oleh infrastruktur, kelembagaan, transportasi, 

sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia dan 

Malaysia sama-sama bernilai positif pada CMS pada efek distribusi pasar, tetapi 

Indonesia lebih unggul pada indikator tersebut. 

Untuk melihat kecenderungan suatu negara menjadi negara pengekspor atau 

pengimpor serta dapat mengetahui posisi daya saing suatu negara terhadap 

komoditas tertentu sesuai dengan siklus hidup produk yang dapat diketahui dengan 

nilai Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP). Dalam hal ini, Indonesia memiliki nilai 

ISP yang lebih unggul dari Malaysia, walaupun kedua negara tersebut bernilai 

positif yang diindikasikan sebagai negara yang cenderung mengekspor lada. Dari 

penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia dan Malaysia pada dasarnya 

sama-sama memiliki daya saing yang relatif sama. 
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4.4. Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia, Vietnam, dan Malaysia 

memiliki daya saing dalam ekspor lada di pasar ASEAN. Produksi lada yang selalu 

berfluktuasi serta adanya persaingan ekspor antar negara produsen, mengakibatkan 

perkembangan lada Indonesia mengalami hambatan dan tantangan yang lebih berat 

dalam sistem perdagangan internasional di era globalisasi ini. Walaupun Indonesia 

memiliki daya saing yang kuat dalam ekspor lada di ASEAN ini, tetapi Indonesia 

perlu memperhatikan perkembangan negara-negara pesaingnya agar Indonesia 

memiliki kesempatan untuk mempertahankan maupun meningkatkan keunggulan 

yang dimiliki. Ancaman yang cukup serius bagi pengembangan komoditas lada 

Indonesia adalah adanya pesaing luar negeri, seperti Malaysia yang menjadi 

pesaing potensial dan berambisi menjadi produsen utama pada tahun 2010, 

sedangkan Vietnam dengan segala fasilitasnya berupaya menjadi negara penghasil 

utama lada dan demikian juga dengan negara berkembang lainnya. Ancaman 

tersebut menuntut produk Indonesia untuk lebih dapat bersaing baik dalam hal 

harga maupun mutu (Balitro, 2002). 

Indikator daya saing adalah pangsa pasar dan harga yang lebih kompetitif. 

Dengan demikian, meningkatnya penawaran ekspor lada Indonesia yang 

menyebabkan peningkatan pangsa pasar lada Indonesia, serta menjadikan harga 

lada Indonesia lebih kompetitif (akibat dari peningkatan penawaran ekspor lada 

tersebut), akan menjadikan lada Indonesia lebih berdaya saing di pasar lada 

ASEAN. Strategi yang tepat memerlukan dukungan agar dapat berjalan dengan 

baik. Adapun upaya-upaya atau kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan guna 

mendukung strategi yang telah ditetapkan, antara lain: 
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1. Meningkatkan produktivitas tanaman lada, diantaranya dapat dicapai melalui 

penanggulangan serangan hama dan penyakit pada tanaman lada, menjamin 

ketersediaan dan kemudahan akses pupuk (misalnya: harga pupuk yang lebih 

murah/terjangkau oleh petani), dan penggunaan teknologi yang efektif dan 

efisien. 

2. Mencegah alih fungsi dan menambah luasan lahan tanaman lada, yang 

keduanya harus diiringi oleh upaya peningkatan produktivitas tanaman lada. 

3. Menjaga mutu lada Indonesia serta diversifikasi produk olahan guna 

meningkatkan nilai tambah ekspor lada Indonesia. 

 

Untuk point 1 dan 2 merupakan upaya meningkatkan produksi lada putih 

Indonesia untuk meningkatkan penawaran ekspornya. Sementara itu, point 3 

merupakan upaya agar lada Indonesia tetap memiliki positioning yang baik di pasar 

negara importir. Dengan melihat prospek ekspor lada Indonesia di pasar ASEAN 

yang cukup baik seperti ditunjukkan pada hasil analisis di atas, maka apabila 

program-program tersebut berjalan baik akan lebih memberikan pengaruh positif 

bagi peningkatan daya saing lada Indonesia di pasar ASEAN bahkan internasional. 

Untuk mempertahankan keberlanjutan daya saing (competitive sustainability) 

ekspor lada Indonesia di pasar ASEAN, upaya-upaya terobosan harus dilakukan 

untuk mengembangkan ekspor ke pasar baru yang potensial, tanpa meninggalkan 

pasar tradisional. Mengaktifkan upaya pendekatan kepada pihak-pihak yang 

memiliki saluran distribusi yang baik ke luar negeri merupakan salah satu cara 

konvensional yang tetap patut ditempuh.  
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V. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan ekspor lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia di pasar 

ASEAN tahun 2000-2015: 

a. Rata-rata perkembangan ekspor lada Indonesia meningkat sebesar 14,54 

persen untuk volume ekspor dan rata-rata nilai ekspor juga meningkat 

sebesar 22,95 persen yang di mana hal ini didorong oleh peningkatan 

harga ekspor sebesar 11,46 persen. 

b. Rata-rata perkembangan ekspor lada Vietnam meningkat sebesar 10,03 

persen untuk volume ekspor dan rata-rata nilai ekspor juga meningkat 

sebesar 14,64 persen yang di mana hal ini didorong oleh peningkatan 

harga ekspor sebesar 10,34 persen. 

c. Rata-rata perkembangan ekspor lada Malaysia menurun sebesar -2,99 

persen untuk volume ekspor tetapi rata-rata nilai ekspor meningkat 

sebesar 8,55 persen yang di mana hal ini didorong oleh peningkatan harga 

ekspor sebesar 10,40 persen. 

2. Indonesia, Vietnam, dan Malaysia sama-sama memiliki daya saing ekspor 

lada di pasar ASEAN yang dilihat dari indikator daya saing yang digunakan, 

yaitu dari RCA, ECI, ISP, dan CMS (Efek Komposisi Komoditas, Efek 

Distribusi Pasar, dan Efek Daya Saing) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Pada indikator RCA, ketiga negara ini memiliki nilai lebih dari satu 

yang menandakan bahwa negara-negara tersebut memiliki keunggulan 

komparatif, tetapi nilai tertinggi terdapat pada negara Vietnam. 

b. Pada indikator ECI, Indonesia dan Vietnam memiliki nilai ECI lebih 

dari satu yang menandakan bahwa kedua negara tersebut memiliki 

keunggulan kompetitif atau mengahadapi tren daya saing yang 

meningkat, sedangkan Malaysia memiliki nilai ECI kurang dari satu 

yang menandakan bahwa negara tersebut tidak memiliki keunggulan 

kompetitif atau mengahadapi tren daya saing yang melemah. 

c. Pada indikator ISP, ketiga negara tersebut sama-sama memiliki nilai 

positif. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia, Vietnam, dan Malaysia 

cenderung sebagai negara pengekspor untuk komoditas lada di pasar 

ASEAN. 

d. Pada tahun 2000-2015, efek distribusi pasar yang mendominasi negara 

Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Hal ini menandakan bahwa ketiga 

negara ini mendistribusikan ladanya ke pusat pertumbuhan permintaan 

(demand) dan negara-negara tujuannya merupakan pasar potensial bagi 

ketiga negara tersebut. 

3. Tidak terdapat perbedaan daya saing komparatif, daya saing kompetitif, efek 

komposisi komoditas, efek distribusi pasar, dan efek daya saing antara 

Indonesia dan Vietnam. Namun, perbedaan pada posisi daya saing Indonesia 

lebih besar daripada Vietnam.  

4. Tidak terdapat perbedaan daya saing komparatif, daya saing kompetitif, efek 

komposisi komoditas, efek distribusi pasar, dan efek daya saing antara 
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Indonesia dan Malaysia. Namun, perbedaan pada posisi daya saing Indonesia 

lebih besar daripada Malaysia.  

 

5.2. Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil analisis daya saing ekspor lada 

Indonesia terhadap Vietnam dan Malaysia di pasar ASEAN, yaitu:  

1. Untuk meningkatkan daya saing lada Indonesia maupun Vietnam dan 

Malaysia, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dari penjualan lada 

dengan mengembangkan dan meningkatkan ekspor lada dalam bentuk olahan 

(diversifikasi) sehingga dapat meningkatkan volume dan nilai ekspor lada. 

Selain itu, ada beberapa cara dapat dilakukan, yaitu dengan memberikan 

pelatihan dan bimbingan kepada petani dan industri pengolahan lada, 

penyediaan fasilitas, serta meningkatkan penelitian yang berkaitan dengan 

teknik dan proses pengolahan lada. 

2. Peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung informasi 

perdagangan lada ASEAN bahkan dunia. Perubahan pada harga komoditas 

yang ditawarkan akan memengaruhi besarnya permintaan ekspor dari 

masing-masing negara tujuan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya mengenai ekspor lada, perlu dilakukan metode 

perhitungan daya saing lainnya terhadap ekspor lada Indonesia, Vietnam, dan 

negara ASEAN lainnya dan melihat bagaimana daya saing ekspor lada saat 

kebijakan ASEAN Economic Community (AEC) sedang berlangsung. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1.  Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian 

Menurut Sub Sektor di Indonesia Tahun 2012-2015 

No. Sub Sektor 
Tahun 

2012 2013 2014 2015*) 

1. Tanaman Pangan 

 Nilai (US$ 000)     

 a. Ekspor 161.743 185.960 205.531 162.165 

 b. Impor 8.273.709 7.484.128 7.690.127 8.092.880 

 c. Neraca -8.111.966 -7.298.168 -7.484.596 -7.930.715 

2. Hortikultura 

 Nilai (US$ 000)     

 a. Ekspor 473.300 434.385 522.985 439.983 

 b. Impor 1.755.392 1.529.823 1.637.067 1.086.982 

 c. Neraca -1.282.092 -1.095.438 -1.114.082 -646.999 

3. Perkebunan 

 Nilai (US$ 000)     

 a. Ekspor 32.453.237 29.476.882 29.722.438 20.292.867 

 b. Impor 4.656.498 42.421.366 4.028.569 2.506.818 

 c. Neraca 27.796.739 25.235.516 25.693.869 17.786.049 

4. Peternakan 

 Nilai (US$ 000)     

 a. Ekspor 572.930 592.692 587.798 328.723 

 b. Impor 2.871.083 3.175.011 3.798.795 2.198.907 

 c. Neraca -2.298.153 -2.582.319 -3.210.997 -1.870.184 

Pertanian 

 Nilai (US$ 000)     

 a. Ekspor 33.661.210 30.689.919 31.038.752 21.223.738 

 b. Impor 17.556.682 54.610.328 17.154.558 13.885.587 

 c. Neraca 16.104.528 14.259.591 13.884.194 7.338.151 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Pusdatin, 2015  

Keterangan: *) Tahun 2015 kumulatif sampai TW.III 
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Lampiran 2.  Nilai Ekspor Komoditas Primer Perkebunan di Indonesia 

Tahun 2010-2015 

Komoditas 
Nilai (US$ 000.000) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kelapa Sawit 13.469,0 17.261,0 17.602,2 15.838,9 17.464,9 15.385,3 

Karet 7.326,6 11.135,8 7.861,9 6.907,0 4.741,6 3.701,5 

Kakao 1.64,7 1.172,0 1.053,5 1.151,5 1.244,5 1.307,8 

Kopi 814,3 963,4 1.249,5 1.174,0 1.039,6 1.197,7 

Kelapa 702,6 1.060,7 1.245,3 762,4 1.347,3 1.110,7 

Lada 245,9 195,9 423,5 347,0 323,8 531,6 

Tembakau 195,6 137,5 159,6 199,6 181,3 156,8 

Teh 178,5 152,1 156,8 157,5 134,6 126,1 

Jambu  Mete 71,6 67,7 95,4 90,8 108,4 62,1 

Tebu 69,2 60,1 46,2 67,6 113,4 85,2 

Cengkeh 12,6 15,1 24,8 25,4 33,8 46,5 

Kapas 1,0 1,0 37,5 45,6 46,4 1,5 
Sumber: UN COMTRADE, 2017 
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Lampiran 3. Luas Lahan dan Produksi Lada Indonesia Menurut Status 

Pengusahaan Tahun 2000-2015 

Tahun 

Luas Lahan Produksi 

(Ha) (Ton) 

PR PBS Jumlah PR PBS Jumlah 

2000 150.213 318 150.531 68.963 124 69.087 

2001 185.704 318 186.022 81.968 110 82.078 

2002 203.772 296 204.068 90.097 84 90.181 

2003 204.128 236 204.364 90.644 96 90.740 

2004 201.248 236 201.484 76.959 49 77.008 

2005 191.801 191 191.992 78.272 56 78.328 

2006 192.572 32 192.604 77.521 12 77.533 

2007 189.050 4 189.054 74.129 1 74.130 

2008 183.078 4 183.082 80.149 1 80.150 

2009 185.937 4 185.941 82.833 1 82.834 

2010 179.314 4 179.318 83.662 2 83.664 

2011 177.486 4 177.490 87.087 2 87.089 

2012 177.783 4 177.787 87.839 2 87.841 

2013 171.916 4 171.920 91.037 2 91.039 

2014 162.747 4 162.751 87.445 2 87.447 

2015*) 163.312 4 163.316 88.294 2 88.296 
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), 2015 

Keterangan: *) Angka Sementara   
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Lampiran 4.  Perkembangan Konsumsi Lada di Indonesia Tahun 2010-2015 

Tahun 
Konsumsi per kapita Pertumbuhan 

(Ton) (%) 

2010 0,00014  

2011 0,00016 14,89% 

2012 0,00013 -19,75% 

2013 0,00014 8,46% 

2014 0,00013 -7,80% 

2015*) 0,00012 -7,69% 

Rata-rata Pertumbuhan 
-2,38 

(%/ Tahun) 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Pusdatin, 2015 

Keterangan: *) Angka Sementara   
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Lampiran 5.   Spesifikasi Syarat Mutu Lada Putih dan Lada Hitan Mutu I dan  

Mutu II serta Konsep Standar Mutu Lada IPC 

No. Parameter 

SNI Lada Konsep IPC 

Putih (SNI 01-0004-

1995) 

Hitam (SNI 01-0005-

1995) Putih Hitam 

I II I II 

1. 

Whole insect, 

live dead 

(seluruh 

serangga hidup 

atau mati)  

Bebas 

dari 

serangga 

hidup 

maupun 

mati, 

serta 

bagian 

yang 

berasal 

dari 

binatang 

Bebas 

dari 

serangga 

hidup 

maupun 

mati, 

serta 

bagian 

yang 

berasal 

dari 

binatang 

Bebas 

dari 

serangga 

hidup 

maupun 

mati, 

serta 

bagian 

yang 

berasal 

dari 

binatang 

Bebas 

dari 

serangga 

hidup 

maupun 

mati, 

serta 

bagian 

yang 

berasal 

dari 

binatang 

Dalam 

prakteknya 

harus 

bebas 

Dalam 

prakteknya 

harus 

bebas 

2. 
Mamalia atau 

kotorannya 

    Dalam 

prakteknya 

harus 

bebas 

Dalam 

prakteknya 

harus 

bebas 

3. 

Insect defiled 

berries (biji 

berserangga, % 

b/b, maks) 

    1 1 

4. 

Moudy berries 

(biji berkapang, 

% b/b, maks) 

1 1 1 1 1 1 

5. 

Extranous/ for 

eign matter 

(benda asing, % 

b/b maks) 

1 2 1 1 1 1 

6. 

Ligt berries (biji 

enteng, % b/b 

maks) 

1 2 2 3 1 2 

7. 
Bulk density (g/ 

min) 

    600 550 

8. 

Black/ grey 

berries (biji 

kehitam-

hitaman) 

1 2   1  

9. 

Moisture content 

(kadar air, %, 

v/b) 

13 14 12 13,5 14 12 

Sumber: Barirah Marlinda, 2008 
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Lampiran 6.  Produksi, Luas Lahan, dan Produktivitas Komoditas Lada 

Indonesia, Vietnam, dan Malaysia Tahun 2000-2015 

Tahun 

Indonesia Vietnam Malaysia 

Produksi Luas Lahan Produktivitas Produksi Luas Lahan Produktivitas Produksi Luas Lahan Produktivitas 

(Ton) (Ha) (Ton/Ha) (Ton) (Ha) (Ton/Ha) (Ton) (Ha) (Ton/Ha) 

2000 69.087 100.000 0,69 51.000 14.900 3,42 25.111 13.084 1,92 

2001 82.078 120.000 0,68 57.700 17.500 3,30 28.598 13.468 2,12 

2002 90.181 130.000 0,69 80.800 25.100 3,22 24.000 13.600 1,76 

2003 90.740 144.303 0,63 89.180 30.600 2,91 21.000 13.800 1,52 

2004 77.008 135.000 0,57 95.420 36.200 2,64 20.000 13.500 1,48 

2005 78.328 115.000 0,68 104.390 39.400 2,65 19.000 13.400 1,42 

2006 77.534 192.604 0,40 102.570 40.500 2,53 19.092 12.128 1,57 

2007 80.420 189.054 0,43 116.090 41.100 2,82 20.145 13.023 1,55 

2008 80.420 183.082 0,44 128.000 42.400 3,02 22.218 13.487 1,65 

2009 82.834 185.941 0,45 140.000 44.200 3,17 23.210 13.608 1,71 

2010 83.700 186.296 0,45 105.400 44.300 2,38 24.227 11.012 2,20 

2011 87.100 179.000 0,49 111.964 45.070 2,48 25.600 11.130 2,30 

2012 87.841 178.600 0,49 120.276 48.519 2,48 26.000 10.833 2,40 

2013 91.000 171.900 0,53 125.023 50.998 2,45 26.500 9.835 2,69 

2014 87.400 162.700 0,54 151.761 58.527 2,59 27.500 10.414 2,64 

2015 94.392 175.716 0,54 163.902 63.209 2,59 29.700 11.247 2,64 

Rata-rata 83.754 159.325 0,54 108.967 40.158 2,79 23.869 12.348 1,97 

Sumber: FAO, 2017 
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Lampiran 7. Harga Ekspor Lada (US$/ Ton) di ASEAN Tahun 2000-2015 

No. Negara 
Tahun 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Vietnam 3.961,02 2.009,65 1.875,84 2.088,42 1.993,07 1.993,07 1.610,31 3.005,74 3.109,36 2.496,18 3.508,39 5.489,49 6.075,56 5.749,30 7.234,78 9.036,22 

2. Indonesia 3.264,16 1.952,34 1.280,26 2.174,50 1.992,41 2.133,06 2.447,45 3.755,42 3.863,58 2.975,54 3.994,22 6.199,00 6.309,31 7.040,47 9.299,42 8.838,03 

3. Malaysia 3.679,41 1.573,53 1.398,80 1.452,57 1.360,69 1.472,98 2.078,54 2.963,86 3.263,33 2.856,34 3.790,52 6.213,77 6.389,36 6.851,71 8.501,85 9.045,92 

4. Singapura 3.385,14 1.972,82 1.768,93 2.298,61 1.775,56 1.877,56 2.243,37 2.474,03 3.150,55 2.591,96 3.850,32 5.598,64 5.492,39 8.140,06 10.970,83 11.288,25 

5. Filipina 1.122,39 3.762,55 950,60 4.278,40 9.947,01 3.340,21 2.626,98 5.133,85 2.786,46 3.334,32 4.310,81 6.149,99 7.317,11 10.640,11 9.776,26 13.921,76 

6. Thailand 1.887,09 4.462,18 2.863,42 899,67 3.116,15 630,25 1.586,87 2.388,31 4.584,21 3.802,72 3.906,18 1.512,09 11.320,63 5.046,81 2.879,04 3.758,18 

 Negara ASEAN lainnya 0 0 2.220,34 602,59 0 0 0 0 0 8.565,00 15.592,50 5.682,48 6.393,81 5.904,97 12.692,75 10.174,60 

Rata-Rata Harga ASEAN 
2.471,31 2.247,58 1.765,46 1.970,68 2.883,56 1.635,30 1.799,08 2.817,32 2.965,35 3.803,15 5.564,70 5.263,64 7.042,60 7.053,35 8.764,99 9.437,57 

(US$/ Ton) 

Pertumbuhan (%)  -9,05 -21,45 11,62 46,32 -43,29 10,01 56,60 5,25 28,25 46,32 -5,41 33,80 0,15 24,27 7,67 

Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 
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Lampiran 8.  Volume Ekspor Lada (Ton) Indonesia ke Negara ASEAN Tahun 2000-2015 

No. Negara 

Tahun Rata-rata 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Ton) 

1. Singapura 22.741,32 21.594,75 33.331,49 18.080,98 9.132,63 10.048,27 9.023,10 5.062,53 4.430,66 2.745,10 4.654,22 3.916,13 3.399,70 5.936,05 8.069,99 6.631,09 10.549,88 

2. Vietnam 0 39,3 52,09 1.419,83 378,64 306,51 1.156,13 2.073,20 4.137,18 5.030,10 13.585,73 4.448,18 16.632,94 11.648,38 5.914,52 22.644,75 5.591,72 

3. Malaysia 815,08 602 548,83 100,2 33,82 68,8 371,74 584,46 412,97 576,89 1.440,32 936,83 896,97 694,48 636,05 749,76 591,83 

4. Filipina 37,3 76,12 219,44 108,89 53,81 0 1,15 56,43 268,39 222,4 265,25 431,84 131,16 195,25 223,93 346 164,84 

 Negara ASEAN lainnya 521,47 254,48 328,15 64,1 0 0 0,26 0,18 6,74 2,79 0,27 0,79 34,67 14,4 0,9 8,12 77,33 

Jumlah 24.115,17 22.566,65 34.479,99 19.774,00 9.598,90 10.423,59 10.552,38 7.776,81 9.255,94 8.577,28 19.945,78 9.733,77 21.095,44 18.488,55 14.845,39 30.379,72 16.975,59 

Pertumbuhan (%)   -6,42 52,79 -42,65 -51,46 8,59 1,24 -26,3 19,02 -7,33 132,54 -51,2 116,72 -12,36 -19,7 104,64 14,54 

Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 
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Lampiran 9.  Volume Ekspor Lada (Ton) Vietnam ke Negara ASEAN Tahun 2000-2015 

No. Negara 

Tahun Rata-rata 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Ton) 

1. Singapura 13.273,00 9.868,21 5.803,62 3.835,47 3.414,74 1.911,97 5.910,96 3.403,10 4.490,76 6.075,99 2.656,00 4.173,70 6.575,14 11.095,83 15.144,99 9.295,37 6.683,05 

2. Malaysia 244 169,12 276,96 333,73 836,12 1.467,81 2.856,87 977,51 1.308,54 2.682,96 1.740,00 679,5 632,4 758,29 1.457,58 889,63 1.081,94 

3. Filipina 266 677,11 368,48 661,78 797,38 1.051,22 1.072,89 1.183,02 1.312,22 2.104,46 1.962,00 1.664,11 2.389,74 2.535,46 2.431,62 2.788,90 1.454,15 

4. Indonesia 314 1.289,87 804,02 372,92 467,82 329,42 377,5 206,1 380,21 3.422,49 2.549,00 1.141,98 104 82 4.473,00 785 1.068,71 

 Negara ASEAN lainnya 422 214,83 65,68 39,43 34,12 0 100 110,5 45,6 53,07 1.813,00 1.016,06 1.055,17 1.926,70 2.232,52 2.166,88 705,97 

Jumlah 14.519,00 12.219,14 7.318,76 5.243,34 5.550,19 4.760,42 10.318,22 5.880,23 7.537,32 14.338,97 10.720,00 8.675,35 10.756,45 16.398,28 25.739,70 15.925,78 10.993,82 

Pertumbuhan (%)  -15,84 -40,1 -28,36 5,85 -14,23 116,75 -43,01 28,18 90,24 -25,24 -19,07 23,99 52,45 56,97 -38,13 10,03 

Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 
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Lampiran 10.  Volume Ekspor Lada (Ton) Malaysia ke Negara ASEAN Tahun 2000-2015 

No. Negara 

Tahun Rata-rata 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Ton) 

1. Singapura 7.957,57 7.788,75 4.986,83 3.534,69 3.241,58 2.679,92 2.297,71 2.554,92 1.549,74 1.563,46 1.614,02 1.396,47 769,48 1.375,33 1.996,38 1.772,58 2.942,46 

2. Vietnam 0 0 0 0 0 0 163,00 795,54 513,70 598,00 914,10 734,52 579,10 410,61 609,60 1.400,17 419,90 

3. Indonesia 1,31 2,38 1,00 0 260,73 164,04 31,98 71,05 377,65 315,00 330,04 465,44 495,73 570,04 165,50 120,08 210,75 

4. Filipina 14,00 70,05 99,31 71,27 175,89 279,35 405,00 445,48 220,25 200,52 216,16 188,70 260,08 177,42 242,91 268,99 208,46 

 Negara ASEAN lainnya 14,81 178,00 187,30 296,25 1,35 1,00 0,00 0,01 4,05 11,58 17,58 183,59 113,80 168,95 47,67 76,68 81,41 

Jumlah 7.987,70 8.039,18 5.274,44 3.902,21 3.679,55 3.124,30 2.897,69 3.867,00 2.665,39 2.688,55 3.091,90 2.968,72 2.218,20 2.702,35 3.062,06 3.638,50 3.862,98 

Pertumbuhan (%)  0,64 -34,39 -26,02 -5,71 -15,09 -7,25 33,45 -31,07 0,87 15,00 -3,98 -25,28 21,83 13,31 18,83 -2,99 

Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 
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Lampiran 11. Nilai Ekspor Lada (US$) Vietnam, Indonesia, dan Malaysia ke ASEAN Tahun 1999-2015 

No. Negara 

Tahun 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Vietnam 52.909.200 57.510.000 24.556.132 13.728.791 10.950.271 11.061.895 9.487.833 16.615.549 17.674.417 23.436.241 35.792.700 37.609.980 47.623.236 65.351.468 94.278.567 186.221.047 143.908.918 

2. Indonesia 111.979.567 78.715.652 44.057.783 44.143.435 42.998.511 19.124.945 22.234.134 25.826.403 29.205.167 35.761.037 25.522.087 79.667.789 60.339.613 133.097.700 130.168.045 138.053.560 268.496.831 

3. Malaysia 29.677.610 29.390.034 12.649.851 7.377.893 5.668.246 5.006.735 4.602.030 6.022.968 11.461.276 8.698.032 7.679.397 11.719.880 18.446.931 14.172.858 18.515.713 26.033.218 32.913.571 

Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 
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Lampiran 12. Nilai Ekspor Total (US$) Vietnam, Indonesia, dan Malaysia ke ASEAN Tahun 2000-2015 

No. Negara 

Tahun 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Vietnam 2.408.320.800 2.617.740.000 2.555.484.396 2.437.325.965 2.958.152.120 4.056.102.543 5.755.873.869 6.421.866.221 8.125.862.816 10.396.604.579 8.860.704.283 10.417.515.624 13.668.968.897 17.460.935.318 18.631.318.948 19.170.076.599 18.195.134.264 

2. Indonesia 8.278.174.238 10.906.287.225 9.560.298.890 9.972.568.920 10.768.397.495 13.022.460.988 15.859.198.550 18.511.497.180 22.299.580.719 27.256.566.928 24.786.927.807 33.522.782.721 42.319.005.997 42.089.266.049 40.876.229.714 39.921.528.304 33.793.476.070 

3. Malaysia 20.130.881.609 26.060.119.134 22.129.318.123 24.311.561.768 25.968.226.037 31.657.797.802 36.850.546.781 41.888.135.516 44.975.017.061 51.012.462.268 40.447.715.955 50.501.267.156 56.065.576.866 60.928.778.230 63.945.990.709 65.335.835.407 56.322.065.264 

Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 
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Lampiran 13. Nilai Ekspor Lada (US$) dari Dunia ke ASEAN Tahun 1999-2015 

No. Negara 

Tahun 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Vietnam 614 541.378 152.176 458.622 2.773.713 1.315.712 713.274 5.492.522 13.015.920 24.624.690 21.977.010 69.497.351 66.796.427 113.672.914 103.470.728 98.907.865 249.228.063 

2. Indonesia 56.127 1.011.322 2.631.278 1.511.921 783.630 1.470.487 1.238.059 6.880.995 10.195.748 8.023.079 12.743.088 12.556.343 13.657.511 5.490.125 5.116.001 49.895.338 11.755.435 

3. Singapura 146.282.508 156.683.683 75.212.113 66.413.273 56.029.178 23.692.375 29.897.148 40.012.161 42.782.947 41.479.440 30.798.736 38.668.639 55.991.648 71.447.221 134.263.645 225.098.986 196.649.817 

4. Malaysia 3.386.063 6.617.827 2.613.008 2.353.248 2.044.397 2.905.123 4.251.821 10.933.271 9.656.291 10.680.875 12.646.093 19.915.065 15.658.358 16.371.562 17.104.612 20.639.846 21.487.482 

5. Kamboja 0 622 27 152 637 37.680 96 159.982 685 136.916 4.277 11.651 674 1.380 821 4.707 4.374 

6. Thailand 169.839 3.083.425 1.322.271 1.333.280 997.535 150.225 171.703 193.159 705.771 785.576 630.590 8.786.461 8.714.844 8.605.939 15.677.643 18.879.822 25.508.829 

7. Filipina 2.115.234 2.799.620 2.905.069 1.560.397 2.219.851 2.364.399 2.822.932 2.215.795 5.177.009 5.842.707 5.691.921 7.895.292 12.287.075 15.509.444 16.749.578 17.005.257 23.892.309 

8. Brunei Darussalam 40.060 42.537 48.994 32.390 35.279 21.660 31.174 26.122 49.376 78.523 70.438 128.799 168.648 142.943 252.750 258.071 400.091 

9. Laos 0 439.280 4 6.153 0 0 0 18.561 700 492 0 2.219 0 95.651 800 4.744 297.313 

10. Myanmar 304.295 961.302 559.383 31.290 31.395 4.296 3.625 979 95.262 25.240 37.371 169.650 20.293 975.465 309.496 353.500 809.713 

11. Timor-Leste 0 36 459 242 58 0 3 176 8 0 772 148 2.932 69.809 7.044 5.067 11.699 

Total (US$) 152.354.740 172.181.032 85.444.782 73.700.968 64.915.673 31.961.957 39.129.835 65.933.723 81.679.717 91.677.538 84.600.296 157.631.618 173.298.410 232.382.453 292.953.118 431.053.203 530.045.125 

Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 
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Lampiran 14. Nilai Ekspor Total (US$) dari Dunia ke ASEAN Tahun 1999-2015 

No. Negara 

Tahun 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Vietnam 10.900.779.193 13.914.991.229 14.629.815.887 17.855.107.207 22.912.782.642 29.742.385.390 33.917.224.890 42.018.483.370 59.465.233.961 74.913.475.537 71.318.493.430 91.889.770.329 115.914.400.328 125.915.962.382 156.772.398.547 178.972.605.508 192.098.910.639 

2. Indonesia 21.705.191.509 31.658.308.051 29.587.884.676 31.664.958.142 52.431.004.257 64.295.374.510 73.559.483.511 79.747.273.199 97.021.156.386 123.473.313.205 99.060.145.961 137.685.648.222 176.012.049.467 192.020.986.913 189.426.423.973 182.861.527.498 143.254.947.878 

3. Singapura 96.669.190.931 119.412.103.946 102.137.299.056 104.334.548.410 112.580.341.517 138.171.784.535 159.653.381.639 187.698.865.284 213.011.739.771 250.600.682.493 202.340.947.694 251.160.254.884 296.988.996.197 306.598.820.509 313.276.309.555 319.403.442.026 276.091.344.763 

4. Malaysia 63.779.428.771 81.031.508.411 71.734.626.781 76.485.572.048 84.568.716.980 97.800.174.018 105.846.663.350 124.115.525.258 140.300.896.782 158.033.015.875 128.384.032.574 169.951.715.243 194.467.291.436 206.679.083.420 219.418.980.428 216.197.797.940 185.106.018.135 

5. Kamboja 1.460.599.789 1.994.827.930 2.077.910.394 2.334.925.705 2.678.556.593 3.263.997.346 3.896.000.259 5.094.877.575 5.930.676.437 7.561.630.544 6.368.735.155 9.974.439.535 11.850.241.910 14.072.965.746 15.570.488.487 15.984.324.603 16.600.671.984 

6. Thailand 42.210.253.330 52.763.329.902 49.920.585.013 53.141.231.446 61.269.166.790 800.643.199.335 92.337.528.966 102.609.561.492 115.113.615.757 134.692.711.628 105.632.381.112 149.760.374.482 175.719.361.882 196.267.325.095 195.640.927.348 184.442.473.650 170.988.185.642 

7. Filipina 35.977.155.268 43.277.402.105 37.659.501.856 37.624.163.183 42.059.134.845 48.211.646.482 49.203.063.392 54.382.688.923 61.918.517.158 69.122.678.304 57.319.906.812 76.491.715.127 84.476.013.381 91.932.057.814 96.950.567.329 105.028.762.364 98.479.181.779 

8. Brunei Darussalam 1.298.986.780 1.411.781.091 1.187.018.484 1.523.301.710 1.672.473.140 1.490.363.108 1.489.233.191 1.815.879.248 3.595.582.582 2.401.146.642 2.337.199.546 2.910.640.976 5.801.868.800 5.918.193.322 7.792.971.387 6.577.132.207 4.801.672.921 

9. Laos 562.930.688 606.461.110 649.451.626 641.971.538 721.889.920 974.088.238 1.134.591.363 1.478.175.004 1.886.252.763 2.532.128.026 2.615.356.020 3.264.512.546 4.243.705.412 5.810.789.888 6.681.456.855 7.258.113.164 6.572.479.840 

10. Myanmar 2.275.238.894 2.738.351.801 2.442.087.985 2.659.196.785 2.909.026.257 3.101.535.419 3.214.823.766 3.502.746.908 5.028.475.776 6.304.118.360 6.397.956.440 9.096.054.693 12.549.762.822 15.586.979.776 18.879.601.400 22.381.757.498 22.337.902.344 

11. Timor Leste 99.948 60.373.725 79.967.002 121.619.320 137.903.078 88.027.827 91.653.666 110.468.557 114.183.878 336.785.789 367.872.906 908.616.547 605.514.830 693.672.408 527.459.831 661.973.961 612.275.750 

Total ASEAN (US$) 276.839.855.101 348.869.439.301 312.106.148.760 328.386.595.494 383.940.996.019 1.187.782.576.208 524.343.647.993 602.574.544.818 703.386.331.251 829.971.686.403 682.143.027.650 903.093.742.584 1.078.629.206.465 1.161.496.837.273 1.220.937.585.140 1.239.769.910.419 1.116.943.591.675 

Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 
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Lampiran 15. Nilai Impor Lada (US$) Vietnam, Indonesia, dan Malaysia ke ASEAN Tahun 2000-2015 

No. Negara 

Tahun 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Vietnam 191.606 103.816 294.355 2.771.981 1.258.941 711.508 3.905.731 11.227.642 17.590.805 17.169.356 60.563.849 41.602.395 105.735.302 84.134.047 74.629.475 205.827.090 

2. Indonesia 1.005.368 2.605.355 1.509.811 780.652 1.414.161 995.337 3.223.109 6.459.489 3.216.270 12.479.882 11.549.388 11.495.038 4.957.989 4.805.445 47.657.379 8.585.804 

3. Malaysia 5.742.341 2.008.814 1.990.423 1.716.011 2.526.880 3.437.645 5.929.727 6.294.564 6.776.124 9.636.195 11.254.190 11.391.474 12.933.882 11.568.539 18.987.442 20.134.805 

Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 
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Lampiran 16.  Nilai Indeks RCA Lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia Tahun 2000-2015 

No. Negara 
Tahun 

Rata-Rata 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Indonesia 0,59496 1,15108 1,17166 1,19742 2,31097 0,34422 0,67870 0,88454 1,05317 0,69897 1,63997 0,65180 1,78102 0,83968 0,74941 1,68335 1,08943 

2. Vietnam 1,11508 0,78851 0,71504 0,87235 4,62919 0,21794 1,07052 0,79213 1,08954 1,59600 0,63504 1,04841 0,86266 1,12736 1,32480 0,59653 1,15507 

3. Malaysia 0,85303 0,91376 0,64759 0,95475 4,55257 0,28473 0,78525 1,67001 0,70340 0,99173 0,86851 1,54026 0,56773 1,03794 0,94965 1,07455 1,14972 

Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 
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Lampiran 17.  Nilai ECI Lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia Tahun 2000-2015 

No. Negara 
Tahun 

Rata-Rata 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Indonesia 0,62200 1,12788 1,16160 1,10589 0,90336 0,94961 0,68936 0,91283 1,09094 0,77339 1,67531 0,68892 1,64497 0,77578 0,72079 1,58168 1,02652 

2. Vietnam 0,96180 0,86043 0,64816 0,90556 2,05173 0,70059 1,03932 0,85867 1,18139 1,65500 0,56395 1,15177 1,02336 1,14436 1,34240 0,62847 1,04481 

3. Malaysia 0,87628 0,86733 0,67618 0,87225 1,79400 0,75079 0,77671 1,53609 0,67614 0,95675 0,81908 1,43169 0,57296 1,03631 0,95555 1,02819 0,97664 

Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 
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Lampiran 18.   Nilai Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) Lada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia Tahun 2000-2015 

Tahun 
Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) 

Indonesia Vietnam Malaysia 

2000 0,97478 0,99336 0,67310 

2001 0,88833 0,99158 0,72592 

2002 0,93386 0,95802 0,57507 

2003 0,96434 0,59599 0,53522 

2004 0,86230 0,79564 0,32917 

2005 0,91430 0,86048 0,14483 

2006 0,77810 0,61935 0,00780 

2007 0,63777 0,22306 0,29099 

2008 0,83497 0,14248 0,12420 

2009 0,34320 0,35164 -0,11301 

2010 0,74677 -0,23381 0,02027 

2011 0,67996 0,06748 0,23646 

2012 0,92817 -0,23604 0,04571 

2013 0,92879 0,05686 0,23092 

2014 0,48676 0,42780 0,15650 

2015 0,93803 -0,17704 0,24089 

Rata-rata per tahun 0,80253 0,40230 0,26400 
Sumber: UN COMTRADE (data diolah), 2017 
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Lampiran 19.  Hasil Uji Signifikan pada Indikator Daya Saing Ekspor Lada Indonesia dan Vietnam di Pasar ASEAN Tahun 2000-2015 

 RCA ECI ISP CMS1 CMS2 CMS3 

Mann-Whitney U 119.000 124.000 65.000 115.000 112.000 113.500 

Wilcoxon W 255.000 260.000 201.000 251.000 248.000 249.500 

Z -.339 -.151 -2.374 -.490 -.603 -.547 

Asymp. Sig. (2-tailed) .734 .880 .018 .624 .546 .585 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .752a .897a .017a .642a .564a .590a 

Sumber: Data diolah, 2017      
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Lampiran 20.  Hasil Uji Signifikan pada Indikator Daya Saing Ekspor Lada Indonesia dan Malaysia di Pasar ASEAN Tahun 2000-2015 

 RCA ECI ISP CMS1 CMS2 CMS3 

Mann-Whitney U 118.000 114.000 11.000 109.500 118.000 126.500 

Wilcoxon W 254.000 250.000 147.000 245.500 254.000 262.500 

Z -.377 -.528 -4.410 -.698 -.377 -.057 

Asymp. Sig. (2-tailed) .706 .598 .000 .485 .706 .955 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .724a .616a .000a .491a .724a .956a 

Sumber: Data diolah, 2017      

      

 

 


