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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya ekonomi dan teknologi serta ilmu pengetahuan merubah 

perilaku konsumen dan produsen dalam perdagangan sehingga menimbukan 

terbentuknya fase baru dalam perkembangan dunia yang disebut The New 

Globalization  (Baldwin, 2016) . Fase ini menyebabkan fenomena di mana 

perkembangan ekonomi didorong oleh media yang disebut internet. Contoh 

bahwa internet merubah siklus perdagangan  terdapat di median informasi berupa 

surat kabar dan majalah. Dengan internet, pemasok produk dapat lebih mudah 

menemukan informasi tentang pasar baru dan dapat beriklan kepada banyak 

pembeli sekaligus, sehingga mengurangi biaya tetap untuk masuk ke pasar yang 

baru. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa biaya informasi menjadi 

salah satu penghalang pada perdagangan internasional karena informasi yang 

tidak memadai pada perdagangan internasional berpengaruh penting bagi sebagian 

besar perdagangan barang dan jasa. Gagasan ini membantu  menjelaskan Mystery 

of the Missing Trade atau biaya yang hilang dari suatu perdagangan  (Trefler 

1995), dan biaya-biaya lain dalam perdagangan internasional (Anderson dan Van 

Wincoop 2003) 

Information and Communication Technologies (ICT) berkontribusi pada 

usaha perusahaan untuk masuk pasar perdagangan internasional dengan 

mengurangi biaya transaksi terkait dengan ketidakpastian (Abramovsky dan 

Grifth, 2006) dan meningkatkan efisiensi proses logistik (World Bank, 2016). Hal 

ini menghasilkan biaya perdagangan yang lebih rendah dan arus perdagangan 

yang lebih tinggi. Untuk melihat relevansi antara ICT dan perdagangan di era 

globalisasi dilihat dengan data jumlah pengguna dan nilai ekspor impor di Benua 

Asia periode 2000-2017 yang ditampilkan pada gambar 1.1 dan gambar 1.2. 
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Sumber:World Bank, diolah 

Gambar 1.1 

Jumlah Pengguna Internet Benua Asia Periode 2000-2017 

Sumber: UN Comtrade, diolah 

Gambar 1.2 

Nilai Ekspor-Impor Benua Asia Periode 2000-2017 
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Data pada gambar 1.1 dan gambar 1.2  diatas menunjukan perkembangan 

pengguna internet dalam satuan persentase total penduduk dan nilai ekspor impor 

dalam satuan persentase terhadap Gross Domestic Bruto (GDP) di Benua Asia 

periode 2000-2017. Bisa dilihat bahwa nilai perdagangan meningkat 58,92% 

terhadap GDP sementara pengguna internet meningkat 28,26% terhadap total 

jumlah populasi dengan rasio perkembangan menunjukkan 2:1 dengan setiap 

kenaikan 1 persen pengguna internet meningkatkan perdagangan sebesar 2 persen. 

Rasio tersebut menjadi alasan betapa pentingnya ICT terhadap perkembangan 

perdagangan terutama perkembangan di benua Asia yang berperan sebagai roda 

pertumbuhan ekonomi dunia (World Bank, 2017). 

Baik ICT dan perdagangan adalah faktor yang berkembang dengan 

perubahan ekonomi, dan dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Pada tahun 1969, 

Arrow berpendapat bahwa individu dan bangsa tidak memiliki peluang yang sama 

untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan. Berbeda dengan temuan Arrows 

(1969), Globalisasi baru dicirikan tidak hanya oleh pertumbuhan arus 

perdagangan, tetapi juga oleh hilangnya biaya transfer ilmu pengetahuan secara 

total, karena adanya perkembangan ICT (Baldwin, 2016). Akibatnya, ilmu 

pengetahuan semakin dibutuhkan dalam proses produksi, akan tetapi tingkat ilmu 

pengetahuan di setiap negara memiliki perbedaan (Hausmann, 2014). Oleh karena 

itu tidak hanya peningkatan dalam perdagangan, proses di mana ilmu pengetahuan  

membentuk spesialisasi perdagangan setiap negara menjadi faktor penting dalam 

perkembangan ekonomi. 

Perbedaan dalam tingkat ilmu pengetahuan antar negara memiliki 

keterkaitan dengan tingkat spesialisasi antar negara lainnya. Adanya perbedaan 

lintas negara mempengaruhi produktivitas dan menjadi mendasar bagi 

pemahaman tentang pola perdagangan (Trefler, 1993; Caselli dan Coleman, 

2001). Namun, literatur yang membahas efek ICT pada perdagangan  (Freund dan 

Weinhold, 2004; Vemuri dan Siddiqi, 2009; Lin, 2015) belum 

mempertimbangkan perbedaan antar negara dalam tingkat ilmu pengetahuan. 

Studi-studi menemukan efek positif dari ICT pada perdagangan tanpa segmentasi 
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negara; dengan demikian, mereka tidak mempertimbangkan kesenjangan dalam 

distribusi teknologi dan memperlakukan ICT sebagai general purpose 

technologies (GPT), yang digunakan  seperti yang diusulkan oleh Helpman dan 

Trajtenberg (1998). Para penulis tersebut menyatakan bahwa menjadikan ICT 

sebagai GPT memerlukan tingkat adopsi yang rendah di fase awal. Selain itu, 

penelitian tentang distribusi ICT menunjukkan perbedaan dalam distribusi ICT 

antar negara (Baliamoune-Lutz, 2003; ITU, 2017), hal ini menjadi pertimbangan 

ketika menganalisis efek ICT pada perdagangan. Dalam kontribusi terbaru, 

Yushkova (2014)  estimasi menunjukkan bahwa penyebaran ICT oleh sektor 

bisnis yang diukur oleh tingkat penggunaan Internet bisnis memiliki hubungan 

positif dengan arus ekspor antara negara-negara yang dianalisis dalam penelitian 

ini. Ekspor yang lebih tinggi, pada gilirannya, dapat berkontribusi pada 

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. 

Hasil estimasi menunjukkan bahwa ekspor pada umumnya dipicu oleh 

penggunaan internet oleh pelaku bisnis baik di negara pengekspor dan pengimpor. 

Dengan meningkatnya penggunaan  internet di negara-negara rekan dagang dapat 

meningkatan kinerja ekspor dalam jangka menengah, menunjukkan bukti bahwa 

perbedaan teknologi dan pengetahuan penting dalam menjelaskan efek ICT pada 

perdagangan (Arrow, 1969). 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas yang  menunjukkan  bukti nyata 

efek ICT terhadap perdagangan menjadikan pentingnya ilmu pengetahuan untuk 

menjelaskan perbedaan lintas negara dalam penerapan teknologi dan juga faktor 

lain dalam efek ICT terhadap perdagangan. Untuk melihat efek tersebut maka 

dibuatlah penelitian ini dengan judul “Analisis Pengaruh Penerapan 

Information and Communication Technology pada Ekpos Bilateral di 

Negara ASEAN Periode 2008-2017”. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Berangkat dari penelitian Crespo dan  Zarzoso (2019) tujuan dari penelitian 

ini adalah menyoroti efek ICT pada perdagangan di  10 negara ASEAN, 7 negara 

Asia dan 5 negara di setiap benua dengan angka bilateral export tertinggi. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memasukkan jarak antar Negara dan 

indeks pengetahuan menggunakan Economy Complexity Index (ECI) yang 

diperkirakan oleh Hausmann (2014), dimasukkan juga variable inovasi 

menggunakan Global Innovation Index (GII), tingkat riset suatu Negara dengan 

Research & Development Expenditure (RDE), dan tingkat pendidikan dengan 

Tertiary School Enrolment (TSE) untuk memperluas lingkup penelitian dan 

sebagai nilai tambah penelitian dan melihat pengaruh variable-variabel tersebut 

terhadap  tingkat implementasi ICT di suatu Negara sehingga berdampak terhadap 

bilateral export.  Untuk itu peneliti menggunakan model gravitasi struktural dari 

perdagangan bilateral menggunakan estimator yang diusulkan oleh Larch (2018), 

dengan jumlah Negara yang diobservasi terdiri dari  10 negara ASEAN, 7 negara 

Asia dan 5 negara di setiap benua dengan angka bilateral export terbesar selama 

periode 2007-2017, dan dengan penggunaan internet sebagai proksi untuk ICT. 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bagian, dimana 

pembahasannya terkait, yakni bagian pertama yaitu bab 1 berisi tentang 

penjelasan latar belakang permasalahan serta topik masalah, kesenjangan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bagian kedua yaitu bab 2 berisi tentang landasan teori tentang perdagangan dan 

ICT. Bagian ketiga yaitu bab 3 berisi tentang pendekatan penelitian yang 

digunakan, identifikasi variable, definisi operasional, jenis dan sumber data serta 

Teknik analisis yang digunakan. Bagian keempat yaitu bab 4 berisi tentang 

penjelasan gambaran umum subyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis 

dan pengujian hipotesis pembahasan. Bagian kelima yaitu bab 5 berisi 

pembahasan kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian dan saran 

yang diberikan dapat menjadi masukan untuk penelitian yang akan datang. Bagian 

terakhir yaitu bagian keeman daftar pustaka dan lampiran. 
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1.3 Research Gap 

Menurut Sutton dan Trefler (2016) penggunaan ECI sebagai ukuran 

kompleksitas produk lebih melihat bagaimana ECI membantu membuka pasar 

untuk produk ekspor yang potensial dari setiap negara. Tetapi dalam penelitian 

Minondo, A. dan Silvente, F. (2013) serta Timmer (2014)  menjelaskan bahwa 

tingkat kompleksitas ekonomi pada akhirnya digunakan oleh negara untuk 

membuka produksi produk di negara lain. 

Menurut Criscuolo P. dan Narula R. (2008) menunjukkan bahwa inovasi 

teknologi adalah indikator yang dapat diukur secara langsung menggunakan 

tingkat dana riset dan penelitian (R&D), output (paten) dan pengaruh inovasi 

teknologi yang diukur lewat produktivitas yang lebih tinggi. Sedangkan menurut 

Keller (2004) menunjukkan bahwa inovasi teknologi adalah sesuatu yang tidak 

berwujud yang sulit untuk diukur secara langsung dan bahwa tiga pendekatan 

tidak langsung yang dapat digunakan adalah pengukuran output produk yang 

dihasilkan. 
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