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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Menurut OEC (2019), Indonesia merupakan negara dengan kinerja ekspor 

ke-25 terbesar di dunia dan ekonomi paling kompleks ke-71 menurut Economic 

Complexity Index (ECI). Perekonomian Indonesia memiliki Economic Complexity 

Index (ECI) -0,306 menjadikannya negara paling kompleks ke-71.

 
Gambar 1.1 

Ekspor Utama Indonesia (dalam Miliar USD) 

Sumber: OEC, 2019 

 Berdasarkan gambar 1.1, ekspor utama Indonesia adalah Briket Batubara 

sebesar (USD18,9 miliar), Minyak Kelapa Sawit sebesar (USD18,2 miliar), 

Petroleum Gas sebesar (USD8,99 miliar), Karet sebesar (USD5,68 miliar), dan 

Minyak Mentah sebesar (USD5,34 miliar), menggunakan revisi 1992 klasifikasi 

HS (Harmonized System). 
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Gambar 1.2 

Impor Utama Indonesia (dalam Miliar USD) 

Sumber: OEC, 2019 

 Berdasarkan gambar 1.2, impor utama Indonesia adalah Refined Petroleum 

sebesar (USD14,2 miliar), Minyak Mentah sebesar (USD7,44 miliar), Telepon 

sebesar (USD3,13 miliar), Suku Cadang Kendaraan sebesar (USD3,01 miliar), dan 

Petroleum Gas sebesar (USD2,71 miliar). 

 
Gambar 1.3 

Tujuan Ekspor Utama Indonesia (dalam Miliar USD) 

Sumber: OEC, 2019 

14.2

7.44

3.13

3.01

2.71

Impor Utama

Petroleum Gas Suku Cadang Kendaraan

Telepon Minyak Mentah

Refined Petroleum

25.8

19.9

19

15

14.4

Tujuan Ekspor Utama

Singapura India Jepang Amerika Serikat Cina

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH KINERJA PELABUHAN... ADELINE CAROLINA DE FRETES



3 

 

 

 

 Menurut OEC (2019), tujuan ekspor utama Indonesia adalah Cina sebesar 

(USD25,8 miliar), Amerika Serikat sebesar (USD19,9 miliar), Jepang sebesar 

(USD19 miliar), India sebesar (USD15 miliar), dan Singapura sebesar (USD14,4 

miliar) yang ditunjukkan pada gambar 1.3. 

 
Gambar 1.4 

Asal Impor Utama Indonesia (dalam Miliar USD) 

Sumber: OEC, 2019 

 Menurut OEC (2019), asal impor utama Indonesia adalah Cina sebesar 

(USD34,3 miliar), Singapura sebesar (USD17,9 miliar), Jepang sebesar (USD13,5 

miliar), Malaysia sebesar (USD9,1 miliar), dan Thailand sebesar (USD8,81 miliar) 

yang ditunjukkan pada gambar 1.4. 

 Pada tahun 2017, Indonesia memiliki neraca perdagangan positif USD35.1 

miliar dalam ekspor neto dibandingkan dengan neraca perdagangan pada tahun 

1995 ketika Indonesia masih memiliki neraca perdagangan positif sebesar 

USD11,7 miliar dalam ekspor neto yang akan ditunjukkan pada gambar 1.5. 
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Gambar 1.5 

Keseimbangan Ekspor Impor Indonesia Tahun 1995-2017 (dalam Miliar USD) 

Sumber: OEC, 2019 

  Hal tersebut menggambarkan bahwa seiring berjalannya waktu, 

perdagangan internasional bergerak mengikuti perkembangan, yaitu ketersediaan 

sumber daya alam, transportasi, teknologi, dan kemampuan negara dalam 

melakukan perdagangan sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan jumlah 

ekspor-impor Indonesia. 

 Sejauh menyangkut perdagangan ekspor, struktur spasial, dan dinamika 

sistem produksi dan distribusi barang ke pusat-pusat, transportasi dapat memiliki 

dampak penting pada kinerja ekspor. Secara khusus, eksploitasi yang sesuai dari 

keunggulan komparatif suatu wilayah, dalam hal sumber daya alam, iklim, dan 

ketersediaan dan kedekatan dan akses ke koridor transportasi nasional dan 

internasional secara historis telah terbukti memiliki pengaruh yang kuat pada 

pertumbuhan jumlah dan nilai barang yang dipindahkan dari atau ke pasar luar 

negeri, relatif terhadap daerah lain (Ioannides, 2013). 
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 Pada era globalisasi yang serba maju ini, setiap negara berlomba-lomba 

meningkatkan eksistensinya dalam kegiatan ekspor. Ekspor merupakan cerminan 

aktivitas perdagangan internasional, sehingga negara yang sedang berkembang 

memiliki peluang untuk mencapai kemajuan perekonomian setara dengan negara-

negara yang lebih maju. Kegiatan ekspor dapat dilakukan dengan melakukan 

kerjasama internasional, yaitu kerjasama regional, bilateral, maupun multilateral 

untuk menciptakan kegiatan ekspor yang diinginkan dengan masing-masing 

negara mitra dagang. 

 Berdasarkan data dari Kemendag (2019), Indonesia memiliki trend 

perkembangan ekspor sebesar 4.40% tahun 2015 hingga 2019. Indonesia masih 

harus bersaing dengan negara-negara lain untuk dapat meningkatkan eksistensinya

dalam kegiatan ekspor, salah satu cara selain membudidayakan sumber daya alam, 

yaitu dengan peningkatan transportasi. 

 Indonesia merupakan negara kepulauan dimana ribuan pulau membentang 

di sepanjang khatulistiwa, dengan dua pertiga wilayah adalah lautan. Dengan 

populasi lebih dari 250 juta jiwa yang tersebar di ribuan pulaunya, konektivitas 

antar wilayah dan pemerataan pembangunan adalah keniscayaan yang harus 

diwujudkan. Pembangunan infrastruktur transportasi adalah jawabannya. 

Transportasi akan membuka keterisolasian, menekan disparitas harga, 

menumbuhkan perekonomian secara lebih merata, dan mengembangkan potensi 

masyarakat di berbagai kawasan secara lebih maksimal (Kemenhub, 2019). 

 Pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang

sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan, serta 

merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian 

dan pembangunan nasional karena merupakan bagian dari mata rantai dari sistem 

transportasi maupun logistik (Putra & Djalante, 2016). Indonesia membutuhkan 

sektor pelabuhan yang berkembang dengan baik dan dikelola secara efisien. Daya 

saing negara eksportir dan efisiensi distribusi barang antar negara sangat 

dipengaruhi oleh kinerja sektor pelabuhan. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Pelabuhan Strategis Menurut Pengelolanya 

Pengelola Jumlah Pelabuhan Strategis Menurut Pengelolanya 

2014 2015 

PT. Pelindo 111 111 

UPT 574 186 

Terminal Khusus 480 480 

TUKS 574 574 

Sumber: BPS, 2019 

 Tabel 1.1 menunjukkan jumlah pelabuhan strategis menurut pengelola. 

Pengelola tersebut, antara lain PT. Pelindo, Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik 

Kementerian Perhubungan, Terminal Khusus, dan Terminal Untuk Kepentingan 

Sendiri (TUKS). Menurut data yang tersedia di atas, tahun 2014 dan 2015 jumlah 

pelabuhan cenderung sama, kecuali menurut UPT pada tahun 2015 menunjukkan 

penurunan. Indonesia butuh pelabuhan yang strategis untuk menunjang 

konektivitas baik internasional maupun domestik, karena perekonomian global 

pada masa mendatang merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi. 

 

 

 

Gambar 1.6 

Konsep Pelabuhan dalam Perdagangan Internasional 

Sumber: Olahan Penulis, 2020 

 Berdasarkan gambar 1.6, dapat disimpulkan bahwa adanya pelabuhan 

strategis harus didukung dengan kinerja pelabuhan yang baik dan efektif untuk 

menunjang berjalannya perdagangan internasional. BPS (2018) mengatakan 

sistem pengangkutan dengan menggunakan moda transportasi laut yang terkelola 

dengan baik dan efisien merupakan faktor yang sangat penting. Namun, 

pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dianggap kurang efisien dan tidak dilengkapi 

atau dikelola dengan baik, hal itu adalah salah satu faktor signifikan yang 

menyebabkan rendahnya daya saing ekonomi Indonesia. 

Pelabuhan Strategis Kinerja Pelabuhan Perdagangan Internasional 
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 Berdasarkan Laporan Persaingan Global (The Global Competitiveness 

Report) tahun 2017/2018, kualitas infrastruktur pelabuhan Indonesia berada pada 

peringkat 72 dari 137 negara yang disurvei. Peringkat ini tergolong rendah bila 

dibandingkan dengan peringkat kualitas infrastruktur lainnya, seperti kualitas jalan 

(peringkat 64), bandar udara (peringkat 51), dan rel kereta api (peringkat 30). 

Secara keseluruhan, kualitas infrastruktur di Indonesia berada pada tingkat 52 dari 

137 negara yang disurvei (BPS, 2018). 

 Pentingnya transportasi laut dalam perdagangan barang global tidak salah 

lagi, terutama dalam hal tonase, karena menangani sekitar 90% dari perdagangan 

global. Dengan demikian, globalisasi adalah bidang pelayaran maritim dengan 

pelayaran kemas di garis depan proses (Rodrigue et al., 2016). 

 Bottasso et al. (2018) menemukan bahwa dampak positif dari infrastruktur 

pelabuhan terhadap perdagangan ditemukan lebih tinggi untuk aliran ekspor. 

Perkiraan menunjukkan bahwa investasi infrastruktur maritim yang direalisasikan 

selama periode 2009-2012 telah menghasilkan peningkatan sekitar 14% untuk 

ekspor. Penelitian ini mempertimbangkan ekspor dan impor dari 27 negara bagian 

Brazil, dari 30 mitra dagang terpenting Brazil. 

 Fauri dan Damuri (2015) menganalisis pengaruh kinerja dan pelayanan 

pelabuhan terhadap ekspor di Indonesia. Kinerja pelabuhan menjadi salah satu 

unsur yang penting dalam dunia perdagangan internasional mengingat 

sebagian besar perdagangan melalui jalur laut. Dengan melakukan peningkatan

efektivitas bongkar muat di dermaga sebesar 10% dapat meningkatkan nilai 

ekspor di tingkatan pelabuhan sebesar 1.17%. Melakukan efisiensi dengan 

menurunkan persentase kontainer di lapangan penumpukan dapat meningkatkan 

nilai ekspor di pelabuhan sebesar 0.34%. 

 Isdiana dan Aminata (2019) menganalisis mengenai ekspor Indonesia 

dengan anggota APEC melalui moda transportasi laut. Kenaikan GDP per kapita 

Indonesia sebesar 1 persen akan meningkatkan volume ekspor Indonesia-APEC 

sebesar 0.522 persen. Kenaikan Quality of Port Infrastructure sebesar 1 persen 

akan meningkatkan volume ekspor Indonesia-APEC melalui moda transportasi 

laut sebesar 0.298 persen. Kenaikan Container Port Traffic sebesar 1 persen akan 
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meningkatkan volume yang di ekspor Indonesia ke negara mitra dagang melewati 

moda transportasi laut sebesar 1.079 persen. Setiap kenaikan jarak ekonomi 

sebesar 1 persen akan menurunkan volume yang di ekspor sebesar 0.231 persen 

dan meningkatnya REER sebesar 1 persen (depresiasi rupiah) akan menurunkan 

volume yang diekspor Indonesia ke negara-negara tujuan dalam kawasan integrasi 

APEC sebesar 0.385 persen. GDP perkapita negara mitra dagang berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan. 

 Secara garis besar, berdasarkan penjelasan di atas menyebutkan bahwa 

kinerja pelabuhan sangat penting dan berpengaruh signifikan terhadap ekspor. 

Adapun hal yang menyangkut dengan akses dan konektivitas untuk mendukung 

ekspor yaitu peran logistik. Kabak et al. (2018) menyatakan ada hubungan yang 

jelas antara variabel logistik dan ekspor. Untuk meningkatkan tingkat ekspor suatu 

negara ke tingkat yang tinggi atau sangat tinggi, kinerja suatu negara dalam 

indikator logistik juga harus dalam tingkat yang tinggi atau sangat tinggi. Indikator 

logistik yang digunakan yaitu Logistics Performance Index (LPI). 

  Gani (2017) menganalisis pengaruh kinerja logistik dalam perdagangan 

internasional. Variabel inti yang menarik adalah LP-O. Tanda pada koefisien LP-

O positif dan signifikan secara statistik pada tingkat 1% untuk persamaan ekspor. 

Dalam hal impor, hasil menunjukkan bahwa koefisien LP-O memiliki tanda positif 

dan signifikan secara statistik pada tingkat 10%. 

 Penelitian ini juga menggunakan Real Effective Exchange Rate (REER) 

dan Gross Domestic Product Per Capita (GDPPC) untuk menganalisis 

pengaruhnya terhadap ekspor. Abidin et al. (2013) menyelidiki dampak faktor 

ekonomi terhadap ekspor bilateral antara Malaysia dan negara-negara anggota OIC 

(Organization of Islamic Cooperation). Ekspor Malaysia ke negara j berkurang 

0,24 % karena PDB per kapita negara j meningkat sebesar 1 %. Untuk nilai tukar, 

koefisien negatif menunjukkan bahwa apresiasi nilai tukar riil akan menghambat 

ekspor Malaysia ke negara j. Apresiasi nilai tukar riil sebesar 1 % akan 

mengurangi ekspor Malaysia ke negara j sebesar 1,03 %. 
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1.2 Kesenjangan Penelitian 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya penelitian ini 

mencoba melengkapi penelitian terdahulu dengan menganalisis beberapa variabel 

yang berdampak pada ekspor, antara lain Real Effective Exchange Rate (REER), 

GDP per capita (GDPPC), Logistics Performance Index (LPI) dan dua proksi 

indikator kinerja pelabuhan, yaitu muatan barang (loading) dan kunjungan kapal 

(ship call) secara bersama-sama terhadap nilai ekspor Indonesia ke 10 negara 

mitra dagang tujuan utama ekspor. 

 Sepuluh negara mitra dagang tujuan utama ekspor dipilih dengan harapan 

pengaruh masing-masing variabel bebas dapat terdistribusi dengan jelas terhadap 

variabel terikat. Kemudian, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu teknik regresi data panel.

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan diadakannya penelitian ini 

adalah: 

1. Melihat pengaruh variabel Real Effective Exchange Rate (REER), GDP per 

capita (GDPPC), Logistics Performance Index (LPI), loading, dan ship call 

yang dianalisis secara bersama-sama terhadap nilai ekspor Indonesia ke 10 

negara mitra dagang tujuan utama ekspor, yaitu Cina, Jepang, Amerika 

Serikat, India, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan 

Australia. 

2. Melihat signifikansi pengaruh masing-masing indikator kinerja pelabuhan 

terhadap nilai ekspor Indonesia ke 10 negara mitra dagang tujuan utama 

ekspor. 

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian 

 Model REM terpilih menjadi model terbaik yang akan digunakan pada

penelitian ini. Hasil regresi data panel model tersebut menggunakan tingkat 

signifikansi 𝛼 = 10%. 

 Berdasarkan model estimasi yang dihasilkan dari hasil regresi, 

memperlihatkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Variabel GDPPC memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai ekspor, 
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ketika GDPPC masing-masing negara mengalami peningkatan sebesar 1% maka 

akan meningkatkan 0.0015% nilai ekspor. 

 Variabel loading memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

ekspor, ketika muatan barang (loading) di pelabuhan Indonesia mengalami 

peningkatan sebesar 1% maka akan meningkatkan 0.11% nilai ekspor. 

 Variabel ship call memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai 

ekspor, ketika jumlah kunjungan kapal (ship call) di pelabuhan strategis Indonesia 

meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan 0.35%  nilai ekspor. 

 Variabel REER dan LPI pada penelitian ini tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai ekspor karena nilai probabilitas dari hasil regresi menunjukkan nilai 

yang lebih besar dari tingkat signifikansi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang penelitian yang relevan dengan masalah, 

kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan hasil penelitian, serta 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat teori-teori terkait penelitian, penelitian sebelumnya, serta 

hipotesis. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional 

variabel, jenis dan sumber data, model analisis, dan teknik analisis. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat gambaran umum mengenai subjek dan objek penelitian, deskripsi 

hasil penelitian, analisis model dan pembuktian hipotesis, serta pembahasan. 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, keterbatasan penelitian, beserta saran praktis dan akademis. 
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