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PENGARUH VERTICAL INTRA-INDUSTRY TRADE TERHADAP INOVASI : 

STUDI KASUS PADA SEKTOR ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA 

ASEAN-5 DENGAN TIONGKOK. 

ISI  : 

Globalisasi menciptakan peluang dan tantangan. Untuk mengoptimalkan benefit 

dan meminimalkan resiko dari globalisasi, inovasi mutlak diperlukan. Cara untuk 

meningkatkan inovasi adalah melalui pembangunan terfokus pada industri 

prioritas yang mampu memberikan efek spillover teknologi, dan perdagangan 

internasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh langsung 

vertical intra industry trade industri elektronik dan telematika terhadap inovasi di 

ASEAN-5 dan Tiongkok. 

Penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu : (1) menghitung intensitas 

perdagangan inter industri dan intra industri elektronik-telematika, dan (2) 

membangun model menggunakan variabel yang inter industri dan intra industri 

serta TFP sebagai proxy inovasi. Tahap pertama dilakukan dalam dua sub 

tahapan, yaitu  sub tahap pertama menghitung intensitas perdagangan inter 

industri dan intra industri menggunakan metode Gruble Llyod (GL); dan sub 

tahap kedua menghitung persentase perdagangan tipe horizontal intra industry 

trade, low vertical intra industri trade¸dan high vertical intra industry trade 

menggunakan metode indeks Product Quality Vertical(PQV).  Tahap kedua 

melakukan estimasi menggunakan model data panel dengan variabel moderator 

kesenjangan TFP. Hasil penelitian menyimpulkan : (1)Perdagangan intra industri, 

maupun perdagangan intra industri vertikal produk elektronik-telematika ASEAN 

5 dan Tiongkok berpusat pada negara-negara yang memiliki kinerja inovasi 

tinggi, dan (2) tidak ditemukan cukup bukti statistik untuk menyimpulkan 

pengaruh langsung vertical intra industry trade terhadap inovasi karena 

keterbatasan data. 

Kata kunci : perdagangan inter industri, perdagangan intra industri, horizontal 

intra industry trade, low vertical intra industry, high vertical intra industry 
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