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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan terjadi karena seorang individu tidak mampu memenuhi

kebutuhannya sendiri. Perdagangan juga dapat terjadi dengan motif untuk

meningkatkan pendapatan suatu daerah/Negara karena perdagangan merupakan

suatu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu

Negara/daerah, dimana dengan adanya perdagangan akan mampu meningkatkan

pendapatan (Romer, 1994). Perdagangan dapat terjadi dari skala

individu/daerah/Negara. Dengan adanya perdagangan, maka ketersediaan barang

dan jasa pemuas kebutuhan akan melimpah. Kemelimpahan barang dan jasa

pemuas kebutuhan tersebut merupakan indikator kesejahteraan masyarakat

(Prapti, 2003).

Haberner (dalam Krugman, 2000) mengemukakan bahwa perdagangan

dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui beberapa efek yaitu (1)

perdagangan dapat menyebabkan full utilization sumber daya domestik yang

belum digunakan. (2) Ketika pasar meluas, perdagangan memungkinkan

terjadinya pembagian kerja dan penghematan skala ekonomi. (3) Perdagangan

merupakan suatu alat penyebaran ide-ide baru, teknologi baru, kemampuan

manajerial dan keterampilan lainnya. (4) Perdagangan mendorong dan

memfasilitasi masuknya aliran modal. (5) Perdagangan juga merupakan senjata

efektif untuk menghilangkan monopoli.

Kondisi perdagangan suatu daerah/Negara dengan mitra dagangnya dicatat

dalam neraca perdagangan yang menggambarkan kondisi ekspor dan impor suatu

daerah/Negara. Keseimbangan antara ekspor dengan impor sangat penting karena

neraca perdagangan bersifat vis-a-vis dimana ekspor suatu daerah merupakan

impor bagi mitra dagangnya. Dan sebaliknya, ekspor daerah mitra dagang adalah

impor bagi suatu daerah. Dalam mengelola neraca perdagangan terdapat 3

kemungkinan wujud neraca perdagangan. Pertama, wujud surplus neraca

perdagangan dimana nilai ekspor melebihi nilai impor. Neraca perdagangan yang



surplus dapat berdampak memunculkan dorongan inflasi. Kedua, wujud defisit

neraca perdagangan dimana nilai impor melebihi nilai ekspor. Kondisi neraca

perdagangan yang defisit berdampak menyebabkan terjadinya pengurasan

pendapatan asli daerah/devisa. Ketiga, wujud neraca perdagangan yang seimbang

dimana nilai ekspor sama dengan nilai impor. Wujud neraca perdagangan

seimbang ini merupakan wujud yang terbaik tapi sangat sulit untuk diperoleh.

Oleh karenanya, dari 3 kemungkinan wujud neraca perdagangan tersebut maka

neraca perdagangan yang seimbang adalah wujud yang ideal yang merupakan

tujuan setiap mengelola kegiatan perdagangan internasional (Prapti, 2003).

Jika suatu Negara melakukan perdagangan dengan Negara lain maka

disebut perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional terdapat

aktivitas ekspor dan impor. Perdagangan dapat juga terjadi pada skala antar

daerah, sehingga kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan adalah pergerakan

barang keluar/masuk antar daerah. Maka dalam penelitian ini, penggunaan istilah

ekspor dan impor selanjutnya merujuk pada pergerakan barang keluar/masuk pada

suatu daerah.

Pada era otonomi daerah saat ini, masing-masing daerah kabupaten/kota

menjadi lebih mandiri.Sehingga perdagangan antar daerah juga berlaku seperti

layaknya perdagangan internasional. Dimana terdapat kebijakan-kebijakan

pemerintah daerah yang berlaku pada masing-masing daerah. Pendapatan suatu

daerah akan mengalami peningkatan ketika net export dari suatu daerah adalah

positif. Net export yang positif adalah nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan

dengan nilai impornya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mendorong

volume ekspor suatu daerah. Sehingga penting untuk mengidentifikasi produk-

produk unggulan ekspor secara detil.

Produk ekspor unggulan tersebut dihasilkan oleh sektor unggulan (leading

sektor) tertentu yang memiliki komposisi tenaga kerja tersendiri.Sehingga

identifikasi produk unggulan tidak hanya berhenti pada jenis produk tertentu

analisis harus dilanjutkan secara mendalam sampai tingkat sektoral. Maka

dibutuhkan model Pemetaan Produk Daerah. Model Pemetaan Produk Daerah

yang akan dikembangkan oleh peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi produk

unggulan nasional dari suatu daerah tertentu, mengidentifikasi produktivitas dan



tenaga kerja sektor unggulan, mengukur kekuatan perdagangan antar daerah dan

neraca perdagangan daerah.

Model Pemetaan Produk Daerah meliputi dua indikator yang digunakan

untuk mencapai tujuan diatas. Indikator pertama, indeks Symmetric Location

Quotient (SLQ) yang membandingkan pangsa pasar relatif suatu daerah dengan

pangsa pasar daerah ditingkat atasnya, misalnya pangsa pasar daerah

Kabupaten/Kota dibandingkan dengan pangsa pasar daerah Propinsi. Indikator

yang kedua adalah Trade Balance Index (TBI) yang mengukur keseimbangan

neraca perdagangan daerah.

Dari hasil telaah teoritis dan fenomena empiris diatas konsep dari konstruk

implementasi SLQ dan TBI, masih diperoleh celah (research gap) yang penting

dan menarik untuk diteliti lebih lanjut menjadi temuan baru sehingga

menginspirasi peneliti sebagai berikut: Pertama, belum diketahui proporsi ekspor

suatu produk terhadap total ekspor domestik. Maka untuk menganalisis hal

tersebut dalam penelitian ini digunakan TBI (Trade Balance Index). Kedua,

belum adanya analisis pemetaan produk daerah yang sangat dibutuhkan untuk

menganalisis produk unggulan daerah mana yang menjadi produk pemimpin

ekspor (leading exported products). Leading exported products yaitu produk yang

memiliki proporsi ekspor yang tinggi terhadap total ekspor nasional. Ketiga,

belum adanya model Pemetaan Produk Daerah yang dapat menganalisis produk

unggulan suatu daerah, keseimbangan neraca perdagangan daerah secara holistik

serta menganalisis kecenderungan spesialisasi produk unggulan di masa

mendatang. Keempat, belum tersedianya perangkat lunak model Pemetaan Produk

Daerah yang terintegrasi yang memperkaya sistem informasi perdagangan serta

memudahkan analisis pemetaan produk. Kelima, belum tersedianya modul

Pemetaan Produk Daerah untuk membantu pengoperasian perangkat lunak model

Pemetaan Produk Daerah dan pengembangan keilmuan. Keenam, dibutuhkan

tutorial panduan prosedur operasional penggunaan program perangkat lunak

model Pemetaan Produk Daerah dalam bentuk video CD yang mudah dipahami

dan diikuti.



1.2. Penyelesaian Masalah

Peningkatan perekonomian suatu daerah membutuhkan kerjasama dengan

daerah yang lain yang dapat berupa perdagangan dengan daerah yang lain. Namun

untuk memenangkan kompetisi dalam perdagangan antar daerah, maka suatu

daerah seharusnya mengidentifikasi produk dan sektor unggulannya masing-

masing. Oleh karena itu, diperlukan model Pemetaan Produk Daerah yang mampu

untuk mengidentifikasi produk unggulan nasional dari suatu daerah tertentu,

mengidentifikasi produktivitas dan tenaga kerja sektor unggulan, mengukur

kekuatan perdagangan antar daerah dan neraca perdagangan daerah.

Definisi produk ekspor unggulan adalah produk yang memiliki

keunggulan yang tinggi dan produk yang memiliki nilai ekspor netto yang besar.

Untuk mengidentifikasi produk unggulan dan menganalisis tren produk unggulan

tersebut dimasa kini dan masa mendatang dibutuhkan analisis dengan model

Pemetaan Produk Daerah.

Model pemetaan produk biasanya digunakan untuk menganalisis produk

unggulan ekspor dalam perdagangan internasional. Dalam waktu tiga tahun ke

depan, tim pengembang berusaha mengembangkan model pemetaan produk ini

agar dapat digunakan untuk menganalisis perdagangan antar daerah pada era

otonomi daerah saat ini. Pengembangan model Pemetaan Produk Daerah sangat

penting untuk dilaksanakan guna mengindentifikasi produk ekspor antar daerah

yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perdagangan antar

daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan daerah-daerah yang

melakukan perdagangan. Selain itu model Pemetaan Produk Daerah akan

mengidentifikasi sektor unggulan (leading sector) disuatu daerah. Sehingga

dengan mengaplikasikan model Pemetaan Produk Daerah ini maka setiap daerah

yang berdagang akan mampu mengidentifikasi produk unggulan daerahnya,

produk unggulan daerah mitra dagangnya serta mengoptimalkan pembangunan

daerahnya dengan merujuk kepada sektor unggulan didaerah tersebut. Model

Pemetaan Produk Daerah yang akan dikembangkan belum tersedia didaerah

observasi dan diharapkan pemanfaatannya akan terus meluas didaerah lain secara

nasional.



Selain itu, analisis dengan model Pemetaan Produk Daerah cukup rumit

untuk dilakukan secara manual karena membutuhkan tiga program perangkat

lunak. Program pertama yaitu Microsoft excel untuk menghitung keunggulan

produk dan sektoral (dengan SLQ) dan menghitung proporsi ekspor netto (dengan

Trade Balance Index). Program kedua yang dibutuhkan perangkat lunak STATA

13 bagian Matrix Programme untuk menyajikan hasil posisi masing-masing

produk dalam 4 kategori pemetaan produk. Program yang terakhir yang

dibutuhkan yaitu e-Views 8 untuk menganalisis statistik deskriptif guna

mengetahui pergerakan pemetaan produk selama masa analisis dan menganalisis

kecenderungan tren produk tersebut dimasa mendatang. Maka pada tahun kedua,

peneliti bermaksud untuk mengembangkan perangkat lunak yang mengakomodir

analisis pemetaan produk dengan lebih praktis dan mudah. Agar analisis pemetaan

produk ini dapat menyentuh semua pihak yang melakukan aktivitas perdagangan

antar daerah dan antar Negara (perdagangan internasional). Pada tahun kedua

juga, peneliti akan menyusun modul Pemetaan Produk Daerah yang dapat menjadi

pegangan bagi para penggunanya agar pemahaman terhadap konsep model

pemetaan Produk Daerah lebih mendalam. Modul Pemetaan Produk Daerah

diharapkan dapat digunakan untuk kalangan umum bagi analitis maupun

mahasiswa sehingga model Pemetaan Produk Daerah mudah dipahami dan

diaplikasikan. Peneliti juga bermaksud untuk menyusun video tutorial model

pemetaan produk ini berbasis program Macromedia Flash yang memiliki

kapasitas ringan dan dapat digandakan dengan mudah namun program tersebut

sangat mampu mengakomodir gambar bergerak dan suara dengan baik.

Pengalaman peneliti yang telah dimuat dalam jurnal berskala internasional

dengan judul “The Product Mapping Analysis of Manufacturing Industry

Products in Bilateral Trade between Indonesia and China in 1995–2011” telah

mengungkap produk-produk unggulan Indonesia ke China serta konstruk

kebijakan perdagangan bilateral. Pengalaman tersebut membuat peneliti terdorong

untuk mengungkap produk unggulan dalam perdagangan daerah yang dipengaruhi

oleh kebijakan otonomi daerah. Peneliti juga pernah terlibat dalam

mengembangkan model pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) dengan aplikasi Computer Assisted Learning (CAL) membuat



peneliti yakin bahwa saat ini peneliti mampu mengembangkan model pemetaan

produk daerah, modul Pemetaan Produk Daerah, mengembangkan perangkat

lunak model pemetaan produk beserta video CD tutorialnya guna memperkaya

sistem informasi perdagangan.

1.3. Tujuan Khusus Penelitian Pengembangan Tahun Pertama

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan dalam waktu tiga tahun dan

bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi proporsi ekspor suatu produk terhadap total ekspor

domestik

2. Mengidentifikasi kecenderungan spesialisasi produk unggulan daerah

3. Menyusun materi model Pemetaan Produk Daerah yang sangat dibutuhkan

untuk menganalisis produk unggulan daerah yang menjadi produk pemimpin

ekspor (leading exported products)

4. Menyusun dan mengembangkan model Pemetaan Produk Daerah yang dapat

menganalisis produk unggulan suatu daerah, sektor unggulan daerah, tenaga

kerja dalam sektor unggulan daerah, dan keseimbangan neraca perdagangan

daerah secara holistik

1.4. Luaran Penelitian Pengembangan Tahun Pertama

1) Identifikasi proporsi ekspor suatu produk terhadap total ekspor domestik

2) Identifikasi kecenderungan spesialisasi produk unggulan daerah

3) Analisis Pemetaan Produk Daerah yang sangat dibutuhkan untuk

menganalisis produk unggulan daerah yang menjadi produk pemimpin ekspor

(leading exported products)

4) Pengembangan model Pemetaan Produk Daerah yang dapat menganalisis

produk unggulan suatu daerah, sektor unggulan daerah, tenaga kerja dalam

sektor unggulan daerah, dan keseimbangan neraca perdagangan daerah secara

holistik (validasi model dilaksanakan pada tahun pertama dan pada tahun

kedua akan dilaksanakan uji coba model pada kalangan terbatas)



5) Artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal berskala internasional

1.5. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka hasil penelitian ini akan memberikan

manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Peneliti

Penelitian ini sebagai suatu upaya pengembangan model Pemetaan Produk

Daerah yang berguna untuk menganalisis perdagangan daerah dengan cara

mengidentifikasi produk unggulan nasional dari suatu daerah tertentu,

mengidentifikasi produktivitas dan tenaga kerja sektor unggulan, mengukur

kekuatan perdagangan antar daerah dan neraca perdagangan daerah.

Pengembangan model Pemetaan Produk Daerah ini juga dilengkapi dengan yang

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Penelitian ini

diharapkan dapat mempermudah proses analisis perdagangan daerah dan

memberikan sumbangan penting bagi dunia keilmuan ekonomi dan perdagangan

yang akan membuat proses analisis dan praktis lebih inovatif dan menarik.

2. Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan penerapan model Pemetaan

Produk Daerah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga

pengembangan inovasi dalam kajian ekonomi dapat melengkapi sistem informasi

khususnya dalam bidang perdagangan. Lembaga pendidikan sebagai tempat

berkembangnya kajian keilmuan diharapkan dapat menghasilkan produk

perangkat lunak yang menggunakan analisis teoritis Pemetaan Produk Daerah

untuk kajian perdagangan secara pragmatis dan nyata dilapangan.

3. Bagi Penentu Kebijakan.

Penelitian pengembangan ini diharapkan mampu membuka cakrawala

berpikir bagi para penentu kebijakan, khususnya para pembuat kebijakan dalam

bidang perdagangan. Agar nantinya kebijakan yang diterapkan dapat sesuai

dengan sasaran dan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sehingga

perekonomian daerah dapat memenangkan kompetisi dalam perdagangan dan



pertumbuhan daerah bisa maju dengan pesat. Hal ini tentunya menjadi motor

pembangunan nasional yang kuat.

4. Bagi Para Pelaku Ekonomi

Para pelaku ekonomi (produsen, distributor dan konsumen) dapat

menggunakan perangkat lunak pemetaan produk ini untuk menganalisis

keunggulan komparatif produknya dan mengetahui neraca perdagangannya

dengan lebih mudah. Dengan adanya pemanfaatan perangkat lunak produk ini dari

kalangan akademis, pengambil kebijakan dan pelaku pasar maka diharapkan

aktivitas ekonomi lebih terarah dalam peningkatan kesejahteraan bersama.

5. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi sekaligus sumber motivasi

bagi masyarakat untuk senantisa memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi dalam bidang perdagangan (secara khusus) dan pada berbagai bidang

kehidupan (secara umum). Penelitian ini juga memberikan kesadaran bahwa

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dikembangan untuk

memudahkan kehidupan manusia dalam segala aspek, termasuk aspek

perdagangan dan peningkatan kesejahteraan perekonomian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1. Teori Perdagangan

Perdagangan akan terjadi bila kedua belah pihak yang melakukan

perdagangan tersebut mendapatkan manfaat atau keuntungan. Perdagangan dapat

terjadi pada dua orang individu, dua kelompok, dua daerah sampai pada tingkat

Negara. Dalam arti sempit, perdagangan merupakan suatu proses yang timbul

sehubungan dengan pertukaran komoditi antar daerah. Apabila perdagangan tidak

ada, maka masing-masing daerah harus mengkonsumsi hasil produksinya sendiri

(Salvatore, 1997). Padahal dalam kondisi tertentu, suatu daerah kadang belum

mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri, sehingga harus membeli barang

dan jasa dari luar daerahnya. Maka terjadilah perdagangan daerah.

Ada dua alasan melakukan perdagangan yaitu setiap negara mempunyai

keunggulan komparatif yang berbeda dan untuk tujuan skala ekonomis (economic

of scale). Pada dasarnya beberapa faktor yang mendorong timbulnya perdagangan

antar daerah bersumber dari keinginan memperluas pasaran komoditi ekspor,

memperbesar penerimaan daerah bagi kegiatan pembangunan, adanya perbedaan

penawaran dan permintaan antar daerah, serta akibat adanya perbedaan biaya

relatif dalam menghasilkan komoditi tertentu.

Secara teoritis, suatu daerah (misal daerah A) akan mengekspor suatu

komoditi ke daerah lain (misal daerah B) karena harga domestik di daerah A

lebih rendah jika dibandingkan dengan harga domestik di daerah B. Struktur harga

yang relatif rendah di daerah A tersebut disebabkan adanya kelebihan penawaran

(excess supply) yaitu produksi domestik yang melebihi konsumsi domestik.

Dalam hal ini faktor produksi di daerah A relatif berlimpah. Dengan demikian

daerah A mempunyai kesempatan menjual kelebihan produksinya ke daerah lain.

Di pihak lain, daerah B terjadi kekurangan penawaran karena konsumsi

domestiknya melebihi produksi domestik (excess demand) sehingga harga



menjadi tinggi. Dalam hal ini daerah B berkeinginan untuk membeli komoditi

daerah lain yang harganya relatif lebih murah. Jika kemudian terjadi komunikasi

antara daerah A dan daerah B, maka dapat terjadi perdagangan antara kedua

daerah tersebut dimana daerah A akan mengekspor komoditi ke daerah B

(Salvatore, 1997).

Gambar 2.1. Terjadinya Perdagangan

Grafik A Grafik B Grafik C
Pasar di daerah A Hubungan perdagangan Pasar di daerah B

Sumber: Salvatore, 1997

Sebelum terjadi perdagangan, keseimbangan di daerah A terjadi pada titik

Ea dengan jumlah produksi sebesar Qa1 dan harga yang terjadi adalah P1. Di

daerah B keseimbangan terjadi pada titik Eb dengan dengan jumlah produksi

sebesar Qb1 dan harga yang terjadi adalah sebesar P3. Harga di daerah A (P1) lebih

rendah daripada harga di daerah B (P3). Produsen di daerah A akan memproduksi

lebih banyak dari tingkat konsumsi domestik untuk harga di atas P1. Hal tersebut

akan menyebabkan terjadinya excess supply di daerah A. Sementara untuk harga

di bawah P3, Daerah B akan meminta lebih banyak dari tingkat produksi

domestiknya. Hal tersebut akan menyebabkan terjadinya excess demand di daerah

B. Kemudian terjadilah perdagangan antara daerah A dan daerah B. Penawaran

ekspor pada pasar interregional digambarkan oleh kurva Sw yang merupakan
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excess supply dari daerah A. Permintaan impor digambarkan oleh kurva Dw yang

merupakan excess demand dari daerah B. Keseimbangan di pasar dunia terjadi

pada titik Ew yang menghasilkan harga nasional sebesar P2 dimana daerah A

mengekspor sebesar (Qa2-Qa3) yang sama jumlahnya dengan yang diimpor daerah

B (Qb2-Qb3) jumlah ekspor dan impor tersebut ditunjukkan oleh volume

perdagangan sebesar Qw pada pasar nasional (Salvatore, 1997).

2.2. Pengembangan Model

Pengembangan model secara teoritis membutuhkan perumusan tujuan

yang jelas, penyusunan materi yang sesuai, penetapan metode dan media yang

dapat membantu transfer pengetahuan dengan baik.

2.2.1. Merumuskan Tujuan Model Pemetaan Produk Daerah

Perumuskan tujuan model Pemetaan Produk Daerah ini disesuaikan

dengan pendapat dari Leonardo (2002) yang menyarankan bahwa:

1. Tujuan pengembangan model Pemetaan Produk Daerah sebaiknya

merumuskan pernyataan untuk mengidentifikasi secara jelas tahapan dan

jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tahapan pengembangan

model Pemetaan Produk Daerah. Pernyataan tujuan pengembangan model

Pemetaan Produk Daerah yang jelas akan memudahkan dalam proses evaluasi.

Tujuan pengembangan model Pemetaan Produk Daerah terdiri dari:

(a) Tujuan umum yang dapat memberikan kontribusi pada organisasi

(b) Tujuan khusus yang berisi rumusan tujuan yang lebih spesifik (perubahan

yang dapat diobservasi setelah mengimplementasikan model Pemetaan Produk

Daerah

(c) Tujuan pokok bahasan yang berisi rincian bahasan implementasi

pengembangan model Pemetaan Produk Daerah berdasar pokok bahasan.

Supaya tujuan dapat tercapai, sebaiknya penetapan tujuan pokok bahasan

menggunakan kriteria SMART (S=specific, M=measurable, A=achievable,

R=realistic, T= time bond)



2. Perumusan tujuan pengembangan model Pemetaan Produk Daerah sebaiknya

berupa identifikasi tingkah laku khusus yang dapat diteliti dan diobservasi.

Secara teoritis, perumusan tujuan pengembangan model tersebut mengandung

3 aspek penting

(a) jenis tingkah laku yang spesifik

(b) kondisi tertentu

(c) tahap/tingkatan tertentu

Dalam implementasi model Pemetaan Produk Daerah terdapat tujuan untuk

pelatihan analisis ekonomi menggunakan model tersebut. Tujuan pelatihan

analisis tersebut ada 3 yaitu

(a) tujuan pelatihan bersifat pengembangan pengetahuan

(b) bersifat sikap/perilaku

(c) bersifat ketrampilan.

3. Faktor-faktor penting dalam penyusunan tujuan pelatihan analisis model

Pemetaan Produk Daerah adalah

(a) jenis tujuan

(b) pendalaman pemahaman

(c) sumberdaya yang tersedia

(d) waktu pelatihan

(e) peserta pelatihan analisis model Pemetaan Produk Daerah merupakan

seluruh stakehoder dalam kegiatan perdagangan

(f) metoda dan media berupa cara dan alat bantu yang dipergunakan untuk

memproses materi model Pemetaan Produk Daerah dalam mencapai tujuan

direncanakan yang dikembangkan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK) berupa perangkat lunak model Pemetaan Produk

Daerah

(g) ketersediaan sumber daya pelatihan analisis model Pemetaan Produk

Daerah dan evaluasi pelatihan analisis model Pemetaan Produk Daerah



2.2.2. Penyusunan Materi

Menurut Sangadji (2008), beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan

dalam penyusunan bahan pengembangan model Pemetaan Produk Daerah yaitu

(1) bahan atau materi model Pemetaan Produk Daerah yang perlu disampaikan

dan dianalisis untuk mempermudah analisis ekonomi secara holistik

(2) bahan materi model Pemetaan Produk Daerah sebaiknya didasarkan pada hasil

studi pendahuluan untuk mengetahui kebutuhan stakeholder

(3) Materi model Pemetaan Produk Daerah :

(a) baik untuk dipelajari

(b) bermanfaat untuk dipelajari dan harus dipelajari

(c) materi disusun sesuai waktu yang dibutuhkan

2.3. Studi Pendahuluan dan Hasilnya

Peneliti telah menganalisis konsep Pemetaan Produk perdagangan

internasional dalam disertasinya yang telah diuji dan menghasilkan jurnal “The

Product Mapping Analysis of Manufacturing Industry Products in Bilateral Trade

between Indonesia and China in 1995–2011”. Dalam jurnal tersebut telah

diungkap produk ekspor unggulan Indonesia ke China, kelemahan dan kelebihan

produk ekspor Indonesia serta tren produk unggulan ekspor Indonesia ke China.

Kitson dan timnya mengemukakan dalam laporan penelitiannya bahwa

focus organisasi dan pemerintah suatu daerah akan meningkat sebagai kunci

utama dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan. Maka

dimungkinkan untuk menderivatif ukuran produktivitas regional dari data usaha

mikro kecil menengah sampai data agregat regional yang memungkinkan

ketersediaan data standar hidup menurut waktu dan ukuran antar daerah. Sehingga

produktivitas regional merupakan indikatorpenting yang diistilahkan sebagai daya

saing regional. Meskipun terdapat beberapa masalah dalam pengukuran akurasi

dan interpretasinya sesuai dengan konsep dasar teorinya. Maka semua masalah

yang berkaitan dengan pengukuran dan interpretasinya didasarkan pada karakter

studi kasus nasional atau sektoral (Kitso, 2007).



Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya membahas

tentang kegiatan perdagangan internasional. Sedangkan dalam penelitian ini akan

dikembangkan model Pemetaan Produk Daerah dalam konteks perdagangan antar

daerah yang dipengaruhi oleh kondisi otonomi daerah Kabupaten/Kota. Sehingga

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi kebijakan

perdagangan daerah secara paripurna.

Analisis model Pemetaan Produk Daerah sangat dibutuhkan oleh pelaku

perdagangan dari Propinsi Jawa Timur (yang merupakan subyek penelitian)

karena sesuai dengan tujuan perdagangan antar daerah di Jawa Timur yaitu

1. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri melalui sistem distribusi

nasional yang efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan daya saing

produk-produk ekspor, mempertahankan tingkat harga yang wajar dan stabil

di dalam negeri antara lain memperluas pemasaran barang-barang produk

dalam negeri dan meningkatkan peranan pengusaha nasional khususnya pada

golongan ekonomi lemah.

2. Mendorong peningkatan peran dunia usaha, antara lain melakukan kebijakan

mengurangi dan menghapuskan berbagai aturan yang dianggap mengganggu

kegiatan usaha sehingga dunia usaha yang ada didaerah menjadi

berkembang.

3. Menyediakan pemuas kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya

yang disesuaikan dengan pola produksi dan konsumsi masyarakat didukung

olehsistem pembiayaan dan jasa transportasi dan jaringan distribusi yang

mantap (www.eastjava.com).

Untuk pencapaian tujuan perdagangan daerah tersebut, pemerintah juga

menyiapkan aparatur yang memadai. Sebagai upaya dalam peningkatan kualitas

dari aparat pelaksana maka dalam alam regulasi ini peranan aparat pemerintah

khususnya dalam bidang perdagangan dalam memberi perijinan harus dikurangi

dan dialihkan pada pemberian pelayanan, bimbingan dan dorongan yang sebaik-

baiknya kepada dunia usaha agar tujuan pembangunan perdagangan daerah dapat

tercapai dengan optimal (www.eastjava.com).

http://www.eastjava.com/


Adapun sasaran perdagangan dalam negeri adalah

1. Sasaran pembangunan perdagangan dalam negeri mencakup sistem distribusi

nasional yang efisien dan efektif yang dapat meningkatkan kelancaran barang

dan jasa antar daerah. Sehingga akan mendorong tersedianya barang dan jasa

dipasar dengan harga yang layak bagi produsen dan terjangkau oleh daya beli

rakyat banyak dengan kata lain dapat membantu meningkatkan kesejahteraan

rakyat baik sebagai produsen maupun konsumen akhir. Disamping itu juga,

perbedaan harga yang disebabkan oleh adanya perbedaan waktu dan daerah

dapat ditekan serendah mungkin (untuk melindungi kepentingan konsumen

dan produsen). Dengan semakin lancarnya pengadaan bahan baku dan bahan

penolong akan menjamin kelangsungan produksi dan meluasnya pasar dalam

negeri akan mendorong kegiatan dibidang produksi. Adanya distribusi yang

baik, komoditi yang dikendalikan akan mengurangi kegoncangan harga serta

tercapainya kemampuan lembaga yang lebih dinamis.

2. Dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah dapat melaksanakan iklim

usaha dengan lebih baik yang dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas

khususnya bagi dunia perdagangan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan

kuantitas pelaksana perdagangan daerah baik swasta, BUMN dan koperasi

(www.eastjava.com).

Dengan pengembangan model Pemetaan Produk Daerah ini diharapkan dapat

menganalisis perdagangan didaerah/daerah manapun yang diperlukan. Untuk

mempermudah dan memperkaya analisis perdagangan daerah dan internasional

maka dibutuhkan pengembangan perangkat lunak model Pemetaan Produk

Daerah.

http://www.eastjava.com/


BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimulai dengan identifikasi kondisi perdagangan antar

daerah di Jawa Timur, produk-produk yang diperdagangkan antar daerah,

menelusuri biaya birokrasi serta menelaah kebijakan-kebijakan daerah yang

berlaku pada masing-masing daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Maka

dibutuhkan data primer dan sekunder.

Kemudian dilanjutkan dengan mendesain dan mengembangkan sebuah

model Pemetaan Produk Daerah melalui diskusi dengan ahli, praktisi perdagangan

dan pengembang model Pemetaan Produk Daerah, dilanjutkan dengan uji coba

model Pemetaan Produk Daerah untuk mencari umpan balik dan penyempurnaan

model. Untuk mendukung kemudahan penerapan model Pemetaan Produk Daerah

dibutuhkan perangkat lunak yang inovatif yang sesuai, maka penelitian ini juga

bertujuan untuk mengembangkan perangkat lunak model Pemetaan Produk.

Pengembangan model ini akan dilaksanakan di Jawa Timur dengan objeknya

adalah pelaku aktivitas ekonomi dan mahasiswa yang mendalami ilmu ekonomi

regional dan internasional.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dijaring melalui beberapa

cara, yaitu studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik evaluasi data

yang akan digunakan dilakukan secara kualitatif dan sebagian data akan dianalisis

secara kuantitatif dengan metode statistik Uji Beda Dua Rata-rata untuk

mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan perangkat lunak model

Pemetaan Produk Daerah.

3.1. Skema Kegiatan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas maka skema kegiatan penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Tahap 1

Tah

Penelitian & Pengumpulaninformasi

Analisis Literatur (literature
analysis)

Temuan yg diharapkan
•Identifikasi kondisi perdagangan nasional
•Penguatan konsep Pemetaan Produk Daerah
•Potensi pengembangan model Pemetaan Produk
Daerah
•Potensi pengembangan perangkat lunak
Pemetaan Produk

Penelitian pendahuluan dari hasil
disertasi Ketua Peneliti yang telah

diuji dan disahkan

V

di

D

lunak

Im
se
Te
Konstruksi Model Awal :Manual Pengembangan Model Pemetaan Produk
ap 2

Daerah dan Perancangan Perangkat Lunaknya

alidasi Model Pemetaan Produk Daerah

Mengetahui aspek relevance,
appropriateness, understandability,
effectiveness dari model
Metode: workshop, pengamatan
intensif dan wawancara mendalam
Uji coba model Pemetaan Produk
Daerah terbatas, Perancangan
Perangkat Lunaknya serta awal
Penyusunan Modul

iseminasi Model Pemetaan Produk Daerah beserta perangkat lunaknya
Revisi Model Pemetaan Produk Daerah dan modulnya. Sementara itu akan

lakukan validasi Perangkat Lunaknya

plemetasi Model Pemetaan Produk Daerah, Modul
rta Perangkat Lunaknya pada Beberapa Kalangan
rbatas
Temuan yg diharapkan:

Prinsip2 pengembangan model
Pemetaan Produk Daerah

Prinsip2 pengembangan
perangkat lunak Pemetaan Produk

Fasilitas pendukung perangkat
Pengajuan HAKI



Prosedur pengembangan model Pemetaan Produk Daerah dan perangkat

lunaknya adalah sebagai berikut

1. Pada tahap pertama

a) Penelitian lapangan dan literatur untuk menghimpun data yang diperlukan

dan mengikuti perkembangan perangkat lunak yang dibutuhkan.

b) Konstruksi model awal guna menyusun model Pemetaan Produk Daerah

bagi perdagangan antar daerah yang berisi tentang langkah-langkah

analisis perdagangan daerah dengan menggunakan model Pemetaan

Produk Daerah.

c) Validasi model Pemetaan Produk Daerah.

Validasi ini dilakukan oleh para ahli pengembangan model dan praktisi

calon pengguna model Pemetaan Produk Regional dalam analisisnya

2. Pada tahap kedua

a) Uji coba model Pemetaan Produk Daerah pada obyek penelitian

(limited field testing) dan perancangan perangkat lunaknya untuk

mengetahui aspek relevance, appropriateness, understandability, dan

effectiveness dari model. Metode yang dilaksanakan adalah workshop,

pengamatan intensif dan wawancara mendalam.

b) Model dissemination terhadap model Pemetaan Produk Daerah dan

perangkat lunaknya

c) Revisi model Pemetaan Produk Daerah dan modulnya sesuai dengan

saran dan kritik dari para ahli pengembangan model dan ahli modul.

d) Penyusunan dan validasi modul Pemetaan Produk Daerah

e) Perancangan Perangkat Lunak Pemetaan Produk Daerah

f) Validasi Perangkat Lunak Pemetaan Produk Daerah oleh tim ahli

g) Revisi Perangkat Lunak Pemetaan Produk Daerah sesuai dengan saran

dan kritik dari para ahli pengembangan perangkat lunak

h) Implementasi model Pemetaan Produk Daerah dan perangkat lunaknya

yang telah direvisi pada kalangan terbatas

i) Penyusunan panduan Perangkat Lunak Pemetaan Produk Daerah.

Panduan ini dibutuhkan karena terdapat analisis yang unik pada

perdagangan antar daerah yang berbeda dengan perdagangan internasional.



Panduan berisi antara lain kisi-kisi data-data produk antar daerah,

gambaran umum, profil daerah, struktur ekonomi, anggaran pembiayaan

daerah, struktur tenaga kerja, investasi daerah dan materi-materi pelengkap

lainnya untuk mendukung analisis model Pemetaan Produk Daerah

menggunakan Perangkat Lunak Pemetaan Produk Daerah.

3.2. Proses Pengembangan Model Pemetaan Produk Daerah

Proses pengembangan model Pemetaan Produk Daerah membutuhkan

perumusan tujuan yang jelas, penyusunan materi yang sesuai, penetapan metode

dan media yang dapat membantu pengembangan pengetahuan serta transfer

pengetahuan dengan baik.

3.2.1. Perumusan Tujuan Model Pemetaan Produk Daerah

Perumusan tujuan model Pemetaan Produk Daerah ini merupakan aplikasi

dari teori yang telah dikemukakan pada bab terdahulu yaitu

1. Tujuan pengembangan model Pemetaan Produk Daerah adalah mempermudah

analisis perdagangan antar daerah karena dalam model menggunakan

indikator-indikator yang dapat memetakan produk unggulan daerah sehingga

akan dihasilkan data dan analisis produk unggulan yang sangat berguna untuk

memperkaya informasi perdagangan daerah. Tujuan pengembangan model

Pemetaan Produk Daerah terdiri dari:

(a) Tujuan umum yang dapat memberikan kontribusi pada lembaga pendidikan

untuk memperkaya khasanah keilmuan khususnya dalam bidang Ekonomi

Pembangunan

(b) Tujuan khusus yang berisi rumusan tujuan yang lebih spesifik (perubahan

yang dapat diobservasi setelah mengimplementasikan model Pemetaan Produk

Daerah

 Model ini mempermudah analisis produk unggulan sektoral

 Model ini mempermudah analisis kekuatan tenaga kerja sektoral

 Model ini mempermudah analisis pendapatan sektoral



 Model ini mempermudah analisis pemetaan produk perdagangan

daerah

(c) Tujuan pokok bahasan disesuaikan dengan materi pengembangan model

Pemetaan Perdagangan Daerah

2. Perumusan tujuan pengembangan model Pemetaan Produk Daerah sebaiknya

berupa identifikasi tingkah laku khusus yang dapat diteliti dan diobservasi.

Perumusan tujuan pengembangan model tersebut mengandung 3 aspek

(a) kemudahan analisis dalam perdagangan daerah karena disertai penggunaan

media berbasis teknologi informasi

(b) perdagangan daerah yang dianalisis diawali dari kondisi perekonomian

daerah yang otonom

(c) terdapat dua tahap dalam pengembangan model Pemetaan Produk Daerah.

Pertama, tahap observasi dan perancangan model. Kedua, tahap implementasi

model Pemetaan Produk Daerah beserta perangkat lunaknya dikalangan

terbatas.

Dalam implementasi model Pemetaan Produk Daerah terdapat tujuan untuk

pelatihan analisis ekonomi menggunakan model tersebut. Tujuan pelatihan

analisis tersebut ada 3 yaitu

(a) tujuan pelatihan analisis model Pemetaan Produk Daerah bersifat

pengembangan pengetahuan untuk mempermudah mendalami analisis ekonomi

Serta tranfer pengetahuan secara berkesinambungan

(b) terjadi perubahan perilaku bagi para analisator dan pelaku ekonomi

perdagangan antar daerah yang lebih efisien dan efektif

(c) meningkatnya keterampilan dalam menganalisis model Pemetaan Produk

Daerah menggunakan perangkat lunak berbasis teknologi informasi dan

mengimplementasikan hasil analisis tersebut secara riil dalam perdagangan

daerah

3. Faktor-faktor penting dalam penyusunan tujuan pelatihan analisis model

Pemetaan Produk Daerah adalah

(a) jenis tujuan yaitu untuk mempermudah analisis ekonomi secara holistik

(b) pendalaman pemahaman mengenai kegiatan ekonomi khususnya

perdagangan daerah



(c) sumber daya yang tersedia berupa tenaga ahli, model Pemetaan Produk

Daerah yang telah dikembangkan beserta perangkat lunaknya

(d) waktu pelatihan sebaiknya sesegera mungkin setelah peyempurnaan

pengembangan model Pemetaan Produk Daerah selesai dengan baik

(e) peserta pelatihan analisis model Pemetaan Produk Daerah merupakan

seluruh stakehoder dalam kegiatan perdagangan

(f) metoda dan media berupa cara dan alat bantu yang dipergunakan untuk

memproses materi model Pemetaan Produk Daerah dalam mencapai tujuan

direncanakan yang dikembangkan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK) berupa perangkat lunak model Pemetaan Produk

Daerah

(g) ketersediaan sumber daya pelatihan analisis model Pemetaan Produk

Daerah dan evaluasi pelatihan analisis model Pemetaan Produk Daerah

3.2.2. Penyusunan Materi Pemetaan Produk Daerah Beserta

Interpretasinya

Penyusunan bahan pengembangan model Pemetaan Produk Daerah

disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan yaitu

(1) pendahuluan

(2) pemahaman konsep PDRB dan PDB, tenaga kerja, SLQ, TBI, dan identifikasi

pemetaan produk daerah yang dilengkapi dengan contoh kasus dan hasil

inpterpretasi analisis

(3) kebutuhan stakeholder saat ini adalah

(a) ahli ekonomi: kemudahan menganalisis fenomena ekonomi khususnya

dalam bidang perdagangan daerah untuk mengetahui trend perdagangan

dan pergerakan perdagangan sehingga dapat mengembangkan khasanah

keilmuan

(b) produsen: dapat diramalkan secara rasional pergerakan perdagangan

dimasa mendatang sehingga produsen dapat memproduksi produk

unggulan

(c) distributor



(d) konsumen

(e) pembuat kebijakan

(4) Materi model Pemetaan Produk Daerah :

(a) PDRB dan PDB

(b) Tenaga kerja

(c) SLQ

(d) TBI

(e) Pemetaan produk daerah

3.2.3. Evaluasi Model Pemetaan Produk Daerah pada Tahun Pertama

Sebelum Model Pemetaan Produk Daerah diimplementasikan ke kalangan

luas, dalam proses pengembangan Model Pemetaan Produk Daerah perlu

dievaluasi dua kali dan evaluasi untuk uji coba perangkat lunak satu kali. Pada

masing-masing evaluasi akan dilakukan revisi sesuai dengan saran dan masukan

dari ahli pengembangan model dan media. Hal ini dilakukan untuk pengembangan

Model Pemetaan Produk Daerah yang optimal yang mudah diaplikasikan sesuai

kebutuhan pengguna.

Pada tahap evaluasi tersebut diharapkan memperoleh umpan balik positif

untuk meningkatkan kualitas Model Pemetaan Produk Daerah. Tahap evaluasi

hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan serta efektivitas Model

Pemetaan Produk Daerah dalam memperkaya informasi sistem perdaganagn dan

analisis dalam bidang perdagangan.

(2) Evaluasi dalam proses pengembangan Model Pemetaan Produk Daerah

dilakukan untuk mengukur perubahan perilaku analisis dan mengukur efektivitas

penyelenggaraan perdagangan

(3) Evaluasi Model Pemetaan Produk Daerah dapat dilakukan dengan

menggunakan lembar wawancara pra dan pasca pengembangan model, serta

kuesioner pasca pengembangan model yang mempertimbangkan pendapat,

perasaan dan penilaian ahli pengembangan model perdagangan (sebagai validator)

terhadap Model Pemetaan Produk Daerah



(4) Pertanyaan evaluasi dalam kuesioner meliputi:

a. Pendapat validator ahli tentang kebutuhan dan urgensi akan pengembangan

model Pemetaan Produk Daerah

b. Pendapat validator ahli tentang kualitas dan efektivitas model Pemetaan

Produk Daerah yang telah dikembangkan

c. Komentar validator ahli tentang pengalaman dalam menggunakan model

3.3. Analisis Data

Pada penelitian pengembangan ini semua aspek yang ingin dilihat,

didengar, dan dianalisis berkaitan dengan pengembangan model diperoleh dari

informan yang responnya diolah berdasarkan fakta secara riil. Maka setelah

melalui proses analisis dan interpretasi atas hasil analisis, besaran-besaran nilai

variabel yang diamati dapat menjadi bermakna serta dapat dijadikan pijakan

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penelitian pengembangan.

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan model

Pemetaan Produk Daerah untuk memperkaya sistem informasi perdagangan. Oleh

karena itu, analisis data dilakukan dengan dua macam cara, yaitu:

(a) Perekaman proses analisis model Pemetaan Produk Daerah yang

mencerminkan optimlisasi kefektivan implemetasi model

(b) Penyimpulan keberhasilan penelitian pengembangan yang didasarkan atas

evaluasi validator ahli terhadap mahasiswa untuk menentukan sejauh mana

perbaikan, perubahan dan peningkatan ke arah yang lebih baik dalam analisis

perdagangan antar daerah.

Analsis data dapat dilakukan dengan dua cara berdasarkan karakteristik datanya,

yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif.

3.4.1. Analisis Data Kuantitatif

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data

mengenai sesuatu hal, baik mengenai sampel ataupun populasi, diperlukan ukuran

deskriptif yang merupakan wakil kumpulan data tersebut. Beberapa macam



ukuran data tersebut antara lain: nilai rata-rata sampel, mean/rata-rata (nilai

tengah), modus (nilai yang paling sering muncul), deviasi standar (simpangan

baku) sampel, serta varians data sampel.

Data sampel dalam penelitian ini adalah data produk ekspor dan impor

Provinsi Jawa Timur yang dihitung berdasarkan indeks perdagangan. Maka

analisis statistik deskriptif yang akan disajikan adalah nilai-nilai rata-rata, modus,

median, deviasi standar, dan varians dari indeks perdagangan tersebut.

3.4.1.1. Rata-rata SLQ dan TBI

Rata-rata aritmatika merupakan penjumlahan dari semua nilai SLQ dan

TBI yang dibagi dengan jumlah total sampel. Rata-rata SLQ tersebut

diformulasikan sebagai berikut

ௌܺொ
തതതതതത=

∑ ோௌ

సభ



Sedangkan rata-rata TBI dapat diformulasikan sebagai berikut

்ܺூതതതതതത=
∑ ்ூ

సభ



Dimana ௌܺொ
തതതതതതadalah nilai rata-rata SLQ, ்ܺூതതതതതതadalah nilai rata-rata TBI, i adalah

kategori produk tertentu, dan n adalah jumlah kategori produk. Nilai rata-rata SLQ

dan TBI dihitung dalam waktu tertentu. Dengan harapan bahwa meningkatnya

nilai rata-rata SLQ berarti menunjukkan penguatan keunggulan komparatif

industri manufaktur Indonesia seiring waktu. Dan peningkatan nilai rata-rata TBI

berarti menunjukkan naiknya besaran proporsi ekspor industri manufaktur

Indonesia seiring waktu.

Terdapat argumen dalam Widodo (2010) bahwa nilai median juga bisa

digunakan sebagai pengukuran kecenderungan sentral jika distribusinya non-

symmetric (skewed). Gambar berikut menunjukkan kemungkinan pergeseran nilai

rata-rata seiring waktu.



Gambar 3.1. Dinamika Rata-rata SLQ dan TBI

Sumber: Widodo, 2010.

Pada panel (a) mewakili penurunan nilai rata-rata dimana rata-rata tahun

1995 lebih besar daripada rata-rata tahun 2011, panel (b) menunjukkan bahwa

perubahan waktu tidak mengubah nilai rata-rata karena rata-rata tahun 1995 sama

dengan rata-rata tahun 2011, dan panel (c) menunjukkan bahwa terdapat kenaikan

nilai rata-rata seiring perubahan waktu dimana rata-rata tahun 1995 lebih kecil

daripada rata-rata tahun 2011.

3.4.1.2. Standar Deviasi SLQ dan TBI

Standar deviasi adalah pengukuran penyebaran statistik. Standar deviasi

mengukur bagaimana nilai set data menyebar dari nilai rata-rata. Jika sebaran nilai

data dekat dengan rata-rata maka standar deviasi akan mendekati nol. Namun jika

sebaran nilai data jauh dengan rata-rata maka standar deviasi akan menjauhi nol.

Sehingga jika semua nilai data sama maka standar deviasinya adalah nol.

Formulasi standar deviasi adalah

݀ݐݏ ௌொ݁ݒ = ට
∑ (ோௌି ೃೄಲതതതതതതതതത)మ
సభ



Dimana stdevSLQ adalah standar deviasi SLQ kategori produk i dan n merupakan

jumlah observasi (Widodo, 2010).

Pengukuran standar deviasi dalam konteks perdagangan internasional

menganalisis dispersi nilai SLQ dan TBI. Menurut Balassa (dalam Widodo, 2010)

Panel (a) Panel (b)

X95 X95
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SLQ
1995

X 11
SLQ
2011

X 03 SLQ
2011

X 95 >X11 X 95 =X11

Panel (c)

X95
SLQ
1995

SLQ
2011

X 95 <X11



standar deviasi nilai keunggulan komparatif akan mencerminkan keunikan produk

ekspor pada masing-masing negara. Negara yang tingkat teknologinya masih

berkembang akan mengekspor produk dengan tingkat teknologi yang lebih rendah

bila dibandingkan dengan produk ekspor dari negara maju. Karena negara maju

menghasilkan produk yang berteknologi tinggi.

3.4.1.3. Skewness SLQ dan TBI

Skewness mengacu pada bentuk distribusi SLQ dan TBI. Sebuah variabel

dikatakan memiliki distribusi yang simetris jika nilai rata-rata (mean), nilai tengah

(median) dan nilai terbanyaknya (modus) sama, maka distribusinya (skewness)

akan memiliki bentuk yang sama dikedua sisi dari sumbu pusat. Sebagaimana

distribusinya menjadi asimetris jika nilai rata-rata, nilai tengah dan nilai

terbanyaknya berbeda. Distribusi skewness yang positif secara aritmatika adalah

posisi modus dan median yang tertinggi. Sebaliknya, distribusi skewness yang

negatif secara aritmatika adalah posisi modus dan median yang terendah.

Kemungkinan distribusi skewness ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambar 3.2. Dinamika Skewness

Sumber: Widodo, 2010.

Pada gambar diatas tampak bahwa jika sebaran nilainya tidak beragam

atau dengan kata lain nilai = median = modusnya maka skewness akan berada di

tengah seperti yang tampak pada panel (a). Pada panel (b) modus terletak pada

bagian kanan median sehingga distribusi skewnessnya positif. Sedangkan pada

Panel (a)
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panel (c) skewness terdistribusi negatif karena modus terletak pada sebelah kanan

median.

Formulasi koefisien skewness dari Karl Person untuk SLQ adalah

ܵ݇ ௌொ =
ଷ൫ ೄಽೂି ௗೄಽೂ൯

௦௧ௗ௩ೄಽೂ

Dan formulasi koefisien skewness TBI adalah

ܵ݇ ்ூ=
ଷ( ಳି  ௗಳ)

௦௧ௗ௩ಳ

Dimana SkSLQ adalah skewness SLQ, SkTBI adalah skewness TBI, stdevSLQ adalah

standar deviasi RSCA, dan stdevTBI adalah standar deviasi TBI.

Nilai skewness SLQ pada tahun tertentu yang positif menunjukkan bahwa

negara tersebut lebih terkonsentrasi pada produk dengan keunggulan komparatif

rendah. Sedangkan nilai skewness TBI yang positif menunjukkan bahwa negara

tersebut lebih terkonsentrasi pada produk impor netto. Maka nilai skewness SLQ

yang negatif menunjukkan bahwa negara tersebut lebih terkonsentrasi pada

produk dengan keunggulan komparatif tinggi. Sedangkan nilai skewness TBI

yang negatif menunjukkan bahwa negara tersebut lebih terkonsentrasi pada

produk ekspor netto. Dengan mencermati nilai skewnes per tahun dapat dianalisis

arah spesialisasi atau pergeseran SLQ dan TBI. Balassa, 1977 (dalam Widodo,

2010) mengemukakan tentang bagian produk intensif, struktur keunggulan

komparatif pada masing-masing negara, serta perkembangan spesialisasi dan

diversifikasi ekspor manufaktur. Pada bagian perkembangan spesialisasi dan

diversifikasi ekspor manufaktur, Balassa (dalam Widodo, 2010) secara umum

menyatakan bahwa negara besar cenderung memiliki diversifikasi produk ekspor

yang luas karena berkembangnya industrialisasi. Negara yang tingkat

teknologinya sudah maju cenderung memiliki spesialisasi pada produk hasil

penelitian yang intensif.

3.4.2. Analisis Kualitatif

Penelitian pada hakekatnya merupakan salah satu rangkaian kegiatan

ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data, menarik kesimpulan atas gejala-

gejala tertentu dari gejala empirik. Atas dasar uraian tersebut maka dalam sebuah



penelitian dapat menggunakan berbagai metode pengumpulan data, salah satunya

dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian yang memanfaatkan metode pengamatan perlu alat bantu karena

pengamatan manusia pada hakekatnya sangat terbatas. Adapun alat bantu dalam

penelitian pengembangan model pembelajaran ini adalah seperangkat modul,

catatan harian, jurnal tugas kuliah. Khususnya dalam menarik kesimpulan analisis

kualitatif ini akan digunakan seperangkat angket isian/kuisioner yang terdiri dari

pertanyaan/pernyataan yang bersifat terbuka/tertutup.

Berdasarkan kuisioner tersebut, jawaban dari responden yang bersifat

kuantitatif dapat dapat dijabarkan secara kualitatif. Hal ini karena alternatif

jawaban yang terbobotkan dari nilai sangat setuju, setuju, dan seterusnya sampai

dengan tidak setuju, tergradasi berdasarkan tingkat persepsi responden yang

menunjukkan kualitas tertentu dari sebuah variabel berdasarkan kualitas persepsi

mereka masing-masing.

3.5. Pengembangan Validitas Penilaian

Validitas data merupakan usaha untuk memperoleh data yang valid atau

sahih. Menurut Sutopo (2002), cara yang paling umum digunakan bagi

peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif adalah trianggulasi. Trianggulasi

yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Trianggulasi data (trianggulasi sumber)

Cara ini mengarahkan pada peneliti agar dalam pengumpulan data,

wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya, data untuk

sample yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali

dari beberapa sumber data yang berbeda.

2. Trianggulasi metode

Jenis trianggulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan

mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode

pengumpulan data yang berbeda, yaitu melalui: observasi yang lebih bersifat

kualitatif, dan content analysis yang lebih bersifat kuantitatif. Di sini yang

ditekankan adalah penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda, untuk



diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapan

informasinya (Sutopo, 2002).

3.5. Lokasi

Lokasi pengembangan model Pemetaan Produk Daerah meliputi wilayah

Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Wilayah

penelitian dan pengembangan yang luas ini dibutuhkan oleh pengembang dalam

mengobservasi kebutuhan dan menguji coba model Pemetaan Produk Daerah

beserta perangkat lunaknya.

3.6. Roadmap Penelitian

Kajian tentang Pemetaan Produk Internasional muncul pada tahun 2011.

Tim pengembang telah menekuni penelitian tentang Pemetaan Produk dari tahun

2014 pada berbagai lingkup dan telah dipublikasikan dalam jurnal internasional,

diseminarkan dalam skala nasional dan skala internasional

1. Penelitian tentang Analisis Perdagangan Bilateral Indonesia-China dalam

disertasi Ketua Tim Pengembang yang dipublikasikan secara internasional

2. Penelitian tentang Pemetaan Produk Perdagangan Internasional ASEAN yang

diseminarkan pada Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XVII

3. Penelitian tentang Pemetaan Produk Manufaktur Kategori Kayu yang

diseminarkan pada ASEAN Consortium on Department of Economics

Conference (ACDEC) III

4. Publikasi pada jurnal berskala internasional yaitu International Review of

Social Sciences, Volume 3, October 2015 dengan artikel dari hasil

pengembangan model Pemetaan Produk Daerah pada tahun pertama dengan

judul ”Development of Regional Product Mapping Model to Enrich Trade

Analysis in East Java”

5. Pelatihan Metode Penelitian tentang Produk Ramah Lingkungan (Green

Product) yang diselenggarakan Economy and Environment Program for

Southeast Asia (EEPSEA) di Filiphina tanggal 2-19 November 2015.



BAB IV

JADWAL PELAKSANAAN

Penelitian pengembangan pada tahun pertama ini dilaksanakan selama

sembilan (9) bulan dengan 3 tahapan kegiatan yaitu: tahap persiapan, tahap

pelaksanaan dan tahap penyusunan laporan. Rincian kegiatan masing-masing

tahap diperlihatkan dari bar-chart berikut ini.

No Uraian Kegiatan Bulan ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. Tahap Persiapan

1. Menyiapkan literatur (studi pustaka)

2. Menyiapkan software alat analisis

B. Tahap Pelaksanaan

1. Pengurusan Izin Penelitian

2. Pengumpulan Data Lapangan

3. Tabulasi data dan pengolahan data

4. Analisis data hasil penelitian

5. Penyusunan Draf Laporan

C. Tahap Penyusunan Laporan

1. Penyusunan Laporan Akhir

2. Seminar hasil penelitian

3. Publikasi hasil penelitian



BAB V

PENGEMBANGAN MODEL PEMETAAN PRODUK DAERAH

5.1. Konsep Model Pemetaan Produk Daerah

Konsep Model Pemetaan Produk Daerah berasal dari persamaan identitas

makroekonomi untuk perekonomian yang terbuka adalah

Y = C+I+G+(X-M) ............. (5.1)

dimana Y adalah output, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah

pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Maka tampak

bahwa keseimbangan neraca perdagangan (yaitu X-M) adalah salah satu sumber

pertumbuhan output (Y). Dari sudut pandang tersebut, terbentuk suatu konsep

bahwa semakin tinggi proporsi ekspor suatu produk terhadap total ekspor

domestik maka semakin signifikan kontribusi produk tersebut terhadap

perekonomian domestik. Produk ekspor tersebut merupakan penghasil devisa

yang tinggi bagi perekonomian domestik.

5.2. Distribusi spasial kegiatan ekonomi

Secara geografis, ciri paling mencolok dari aktivitas ekonomi adalah

konsentrasi dan ketimpangan (uneveness) antara daerah yang mudah dijangkau

(seperti daerah pantai) dengan daerah yang terpencil. Daerah yang mudah

dijangkau memiliki keuntungan tersendiri sebagai daerah perdagangan.

Sedangkan daerah pegunungan memiliki keuntungan sebagai daerah yang subur

dengan hasil alam yang melimpah. Sehingga pada daerah-daerah dengan karakter

geografis tertentu dapat terkonsentrasi pada sector ekonomi tertentu. Maka

konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial dalam suatu negara dapat dipandang

dari dimensi geografis.

Melalui sudut pandang ini, industrialisasi dan perdagangan merupakan

suatu proses selektif yang terjadi karena letak geografisnya. Misalnya di

Surabaya, yang memiliki struktur pantai yang strategis sebagai pelabuhan besar



sehingga Surabaya telah menjadi daerah pusat perdagangan di Jawa Timur sejak

jaman Hindia Belanda.

Pada beberapa daerah yang lain, mayoritas industri manufaktur telah

lama terkonsentrasi pada suatu lokasi yang dikenal dengan sabuk manufaktur

(manufacturing belt). Daerah sabuk manufaktur adalah kumpulan dari produsen

sector manufaktur pada kawasan tertentu untuk memperolah eksternalitas positif.

Konsentrasi spasial yang serupa juga ditemukan di kawasan industri axial belt di

Inggris. Sementara itu, di kebanyakan negara berkembang, distribusi industri dan

perdagangan cenderung mengelompok di sekitar ibu kota negara seperti Bangkok,

New Delhi, Mexico City, Sao Paulo, dan Jakarta, yang menandai suatu sistem

spasial berdasarkan akumulasi modal dan tenaga kerja dalam aglomerasi

perkotaan.

Teori-teori lokasi yang tradisional, seperti Teori Weber (Henderson dan

Parsons, 1948), berpendapat bahwa pengelompokkan (clustering) aktivitas

ekonomi muncul terutama akibat minimalisasi biaya transportasi atau biaya

produksi. Pendekatan lain yang dikenal sebagai interdependensi lokasi

mendasarkan diri pada teori duopoli. Teori ini mencoba menerangkan bahwa

lokasi merupakan upaya perusahaan untuk menguasai area pasar terluas lewat

maksimisasi penjualan atau penerimaan. Teori umum mengenai lokasi pabrik

menyatakan bahwa faktor lokasi dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

permintaan, biaya, dan murni pertimbangan pribadi.

Penjelasan klasik konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial biasanya

merujuk pada dua macam eksternalitas ekonomi, yang dinamakan sebagai

localisation economies dan urbanization economies. Kedua macam bentuk

ekonomi ini sering disebut sebagai agglomeration economies, yang secara implisit

memperlihatkan hubungan antara industrialisasi dan urbanisasi dalam proses

pembangunan.

Localisation economies terjadi jika biaya produksi perusahaan pada suatu

industri menurun ketika produksi total dari industri tersebut meningkat. Dengan

kata lain, dengan berlokasi di dekat perusahaan lain dalam industri yang sama,

suatu perusahaan dapat menikmati beberapa manfaat. Penghematan lokalisasi,

yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki aktivitas yang



berhubungan satu sama lain, telah memunculkan fenomena kluster industri, atau

sering disebut industrial clusters atau industrial districts. Kluster industri pada

dasarnya merupakan kelompok aktivitas produksi yang amat terkonsentrasi secara

spasial dan biasanya berspesialisasi pada hanya satu atau dua industri utama saja.

Inilah yang dinamakan Marshallian industrial district.Urbanization economies

terjadi bila biaya produksi suatu perusahaan menurun ketika produksi seluruh

perusahaan dalam wilayah perkotaan yang sama meningkat. Penghematan karena

berlokasi di wilayah perkotaan ini terjadi akibat skala perekonomian kota yang

besar, dan bukan akibat skala suatu jenis industri. Dengan demikian, penghematan

urbanisasi ini memberi manfaat bagi semua perusahaan di seluruh kota, tidak

hanya perusahaan dalam suatu industri tertentu saja.

5.3. Region sebagai Unit Ekonomi

Pada beberapa dekade terakhir, subunit spasial dari suatu negara, yang

kerap disebut dengan region, menjadi pemain utama dalam perdagangan dan

perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi di beberapa perekonomian seperti

China ataupun India sangatlah tergantung kepada beberapa kota atau region saja.

Ohmae, K (2005) memperkenalkan konsep borderless nation dan kemudian

dilengkapi dengan borderless region, menyatakan bahwa region adalah unit

spasial sesungguhnya yang memiliki sifat borderless.

Hal ini tidak terlepas dari kemajuan ekonomi dan teknologi yang

memungkinkan satu unit spasial di suatu negara tidak harus tergantung kepada

perekonomian pusat di negara tersebut, seperti yang terjadi pada Batam. Orientasi

Batam bukanlah Jakarta sebagai pusat perekonomian negara, akan tetapi

Singapura. Karena itu, region harus lebih dipahami sebagai unit ekonomi

dibandingkan unit administrasi ataupun politis. Hal ini berbeda dengan

perekonomian nasional, yang dengan beragam komplikasinya memenuhi syarat

sebagai unit politis dibandingkan sebagai unit ekonomi. Untuk negara sebesar

Indonesia, hal tersebut menjadi jauh lebih relevan. Tidak seluruh bagian Indonesia

memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Satu atau dua region sangat tepat

untuk menjadi unit ekonomi tersebut. Dalam fungsinya sebagai unit ekonomi,



region dapat menjadi sumbu perbaikan kesejahteraan masyarakat. Yang harus

diperhatikan adalah bahwa region tersebut harus memiliki cukup pemain ekonomi

dengan kualitas yang baik, seperti pemerintah, pekerja, rumah tangga dengan daya

belinya, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, Ohmae, K (2005) mengidentifikasi empat hal yang

diperlukan agar region dapat menjadi unit ekonomi yang mampu memanfaatkan

dinamika ekonomi internasional untuk meningkatkan kesejahteraan. Keempat hal

tersebut ialah:

1. Region tersebut harus memiliki pasar yang cukup besar agar dapat menarik

penanaman modal. Pasar yang besar dengan daya beli yang tinggi merupakan

potensi permintaan yang dapat mendorong dunia usaha untuk mau

menyediakan barang dan jasa.

2. Region tersebut harus memiliki keterbukaan kepada dunia luar. Keterbukaan di

sini berarti bahwa region tersebut secara fisik dekat dengan dunia luar,

didukung oleh keberadaan sistem dan jalur transportasi yang dapat

memindahkan orang dan barang dengan efektif dan efisien.

3. Region tersebut harus membuang jauh-jauh sikap anti asing. Kesediaan

merangkul dunia internasional merupakan modal awal bagi region yang

bersangkutan untuk dapat memanfaatkan dinamika ekonomi global. Sikap

tidak anti asing ini tidak saja harus tercermin dalam kehidupan sosial budaya,

namun yang lebih penting ialah bahwa ia juga harus tercermin dalam sistem

dan berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Region tersebut harus dapat menjadi tempat yang menarik untuk melakukan

bisnis. Hal ini tidak semata terkait dengan tempat dengan sumber daya murah

yang berkelanjutan, namun yang lebih penting ialah bahwa tempat tersebut

harus dapat menjadi tempat yang menarik untuk bekerja dan membesarkan

keluarga. Faktor yang terakhir ini memegang peranan yang tidak kecil dalam

keberlanjutan pembangunan ekonomi regional.



5.4. Elemen daya saing ekonomi

Untuk meningkatkan daya saing regional, diperlukan berbagai factor

pendukung, di antaranya adalah sumber daya manusia. Tidak hanya pada sisi

jumlah, sumber daya manusia yang dapat mendukung terciptanya daya saing yang

tinggi adalah yang kualitasnya memadai. Faktor kedua adalah kekuatan

perekonomian domestik, dalam arti kondisi perekonomian makro harus

mendukung melalui indikator-indikator seperti pertumbuhan perekonomian,

koefisien ICOR (incremental capital output ratio), kestabilan inflasi dan nilai

tukar, tingkat pengangguran, cost of doing business, dan indikator lainnya.

Faktor selanjutnya adalah internasionalisasi, yaitu seberapa jauh suatu

perekonomian melakukan perdagangan internasional. Hal ini sangat perlu

didukung oleh kondisi ekonomi makro yang stabil, infrastruktur, dan efisiensi

dalam hal teknis administrasi guna memperlancar proses perdagangan.

5.5. Model Pemetaan Produk Daerah

Pemetaan produk internasional (international trade product mapping)

hanya mampu membantu proses analisis untuk menentukan produk tertentu yang

memimpin ekspor internasional (internationally leading exported products)

karena data yang dapat digunakan dalam model ini hanya data produk saja.

Sedangkan model Pemetaan Produk Daerah yang dikembangkan oleh peneliti

mampu untuk mengidentifikasi produk unggulan nasional dari suatu daerah

tertentu, mengidentifikasi produktivitas dan tenaga kerja sektor unggulan,

mengukur kekuatan perdagangan antar daerah dan keseimbangan neraca

perdagangan daerah secara holistik. Karena indikator-indikator yang digunakan

dalam model Pemetaan Produk Daerah ini dapat mengakomodir analisis dengan

data nilai masing-masing produk yang diperdagangkan, data tenaga kerja dan data

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) maupun data PDB (Produk Domestik

Bruto).



5.5.1. Symmetric Location Quotient (LQ)

Pada teori ekonomi regional terdapat indikator LQ yang dapat dijadikan

acuan untuk menentukan sektor basis/sektor unggulan. Location Quotient adalah

indikator yang berusaha mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan sektor ekonomi

dengan menghitung kontribusi sektor ekonomi tersebut di wilayah tertentu dan

membandingkan peranannya dalam sektor ekonomi yang sama dengan wilayah

yang lebih luas (McCann, 2001). Misalnya peranan sektor pertanian di Jawa

Timur dibandingkan dengan peranan sektor pertanian secara nasional. Sehingga

metode LQ tersebut merupakan perbandingan antara proporsi produktivitas/tenaga

kerja didaerah tertentu dengan proporsi produktivitas/tenaga kerja pada sektor

yang sama pada tingkat nasional. Atau secara umum merupakan perbandingan

antara proporsi produktivitas/tenaga kerja pada daerah tertentu (wilayah j) yang

lebih rendah, dengan proporsi produktivitas/tenaga kerja sektor yang sama (sektor

i) pada wilayah daerah yang lebih di atas.

ܳܮ =
௩

௩ൗ



ൗ

ܽݐܽ ݑ ܳܮ =


ൗ



ൗ

.............(5.2)

Dimana vi ( li ) adalah jumlah PDRB (tenaga kerja) sektor i pada wilayah j, vt ( lt )

adalah total PDRB (tenaga kerja) pada wilayah j, Vi ( Li ) adalah jumlah PDRB

(tenaga kerja) sektor i pada tingkat nasional (wilayah yang lebih atas), Vt ( Lt )

adalah total PDRB (tenaga kerja) pada tingkat nasional (wilayah yang lebih atas).

Ketentuan yang digunakan :

1. Jika hasil perhitungan LQ  1, maka dapat disimpulkan bahwa sektor

tersebut merupakan sektor basis/sektor unggulan bagi daerah tersebut

dibandingkan dengan wilayah daerah diatasnya. Karena sektor tersebut

selain memenuhi permintaan dari wilayah (domestic demand) juga

memenuhi permintaan dari luar wilayah (mengekspor).

2. Jika hasil perhitungan LQ < 1, maka dapat disimpulkan bahwa sektor

tersebut merupakan sektor nonbasis/bukan sektor unggulan bagi daerah

tersebut bila dibandingkan dengan wilayah daerah diatasnya. Karena

sektor tersebut belum mampu memenuhi permintaan dari dalam daerahnya

(domestic demand).



Perhitungan dengan formulasi LQ diatas menghasilkan besaran nilai antara

nol sampai tak terhingga sehingga tidak dapat dibandingkan dengan TBI. Maka

kelemahan indeks LQ yang konvensional tersebut harus diatasi dengan

membentuk indeks LQ yang simetrik ketika akan digunakan dalam analisa Model

Pemetaan Produk Regional. Oleh karena itu, digunakan indeks Symmetric

Location Quotient (SLQ) yang didapatkan dari formula sebagai berikut:

ܳܵܮ =
(ொିଵ)

(ொାଵ)
………….. (5.3)

Nilai yang didapat dari indeks SLQ ini berkisar antara -1 sampai 1.

Adapun interpretasi hasil nilai indeks LQ dan indeks SLQ adalah sama.

Pengubahan indeks LQ menjadi indeks SLQ memudahkan analisis data dalam

Model Pemetaan Produk Regional.

Perhitungan SLQ tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan data

tenaga kerja sektoral dan data PDRB/PDB. Hasil perhitungan SLQ menggunakan

data tenaga kerja dapat digunakan untuk menganalisis produktivitas sektoral pada

sektor tertentu. Sedangkan hasil perhitungan SLQ menggunakan data PDRB/PDB

harga berlaku maupun harga konstan dapat digunakan untuk menganalisis sektor

unggulan (leading sektor) pada suatu wilayah. Selain menggunakan data tenaga

kerja dan PDRB, perhitungan SLQ dapat juga dilakukan dengan menggunakan

data produk yang diperdagangkan sehingga akan membantu analisis produk

unggulan suatu daerah.

Sehingga model Pemetaan Produk Daerah yang dikembangkan oleh

peneliti diharapkan mampu untuk mengidentifikasi produk unggulan nasional dari

suatu daerah tertentu, mengidentifikasi produktivitas dan tenaga kerja sektor

unggulan, mengukur kekuatan perdagangan antar daerah dan keseimbangan

neraca perdagangan daerah secara holistik. Karena indikator-indikator yang

digunakan dalam model Pemetaan Produk Daerah ini dapat mengakomodir

analisis dengan data nilai masing-masing produk yang diperdagangkan, data

tenaga kerja dan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) maupun data

PDB (Produk Domestik Bruto).



5.5.2. Trade Balance Index (TBI)

Lafay (1992) mengemukakan konsep Trade Balance Index (TBI) yang

digunakan untuk menganalisis kekhususan suatu daerah dalam ekspor (sebagai

net-exporter jika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impornya) atau dalam

impor (sebagai net-importer jika nilai impor lebih besar daripada nilai ekspornya)

untuk kelompok produk yang spesifik menurut SITC (Standart International

Trade Classification). Nilai TBI juga bisa didapatkan menggunakan data

PDRB/PDB. Formulasi TBI adalah sebagai berikut

ܫܤܶ = ൫ݔ− ݉ ൯/൫ݔ+ ݉ ൯ .............(5.4)

Dimana

TBI : trade balance index suatu daerah i untuk kelompok produk j

xij : ekspor kelompok produk j dari daerah i

mij : impor kelompok produk j dari daerah i

Nilai TBI berkisar antara -1 sampai +1. Jika TBI sama dengan -1 maka

suatu daerah hanya mengimpor (net-importer). Dan sebaliknya, jika nilai TBI

sama dengan +1 maka suatu daerah hanya mengekspor (net-exporter).

Gambar 5.1. Kuadran Pemetaan Produk Daerah
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Trade Balance Index (TBI)

Sumber: Pengembangan model

Pengembang menggunakan beberapa indikator penting yang memudahkan

analisis identifikasi sebagai berikut



a. Symmetric Location Quotient

Seperti yang telah dikemukakan pada Bab 2, indeks SLQ mengidetifikasi

produk unggulan dan analisis kekuatan sektor unggulan. Analisis tersebut

bisa menggunakan data produk, PDRB dan tenaga kerja dalam sektor

unggulan. Sehingga analisis indeks SLQ tidak terbatas pada identifikasi

produk unggulan, tetapi juga besarnya kontribusi sektor unggulan dalam

komposisi PDRB, serta produktivitas tenaga kerja dalam sektor ekonomi.

b. Trade Balance Index

Indeks Keseimbangan Perdagangan digunakan bersama dengan indeks SLQ

membentuk suatu pemetaan produk daerah yang meranking produk-produk

yang diperdagangkan antar daerah untuk memetakan keunggulan dan

kelemahan produk serta potensi kecenderungan spesialisasi/despesialisasi

produk.

Grup A adalah produk-produk unggulan yang berada pada kuadran 1 yaitu

produk yang memiliki keunggulan dengan nilai indeks SLQ positif dan

spesialisasi ekspor dengan nilai TBI positif. Grup B terdiri dari produk yang

berada pada kuadran 2 yaitu produk yang memiliki keunggulan nilai indeks SLQ

positif namun tidak memiliki spesialisasi ekspor maka nilai TBInya negatif. Grup

C terdiri dari produk yang berada di kuadran 3 yaitu produk yang memiliki

spesialisasi ekspor dengan nilai TBI positif, namun tidak memiliki keunggulan

maka nilai indeks SLQnya negatif. Grup D adalah produk-produk yang sama

sekali tidak memiliki keunggulan dalam perdagangan antar daerah karena pada

grup D terdiri dari produk yang berada di kuadran 4 yaitu produk yang tidak

memiliki keunggulan dengan nilai indeks SLQ negatif, maupun spesialisasi

ekspor maka nilai TBInya juga negatif.

5.6. Hasil Validasi Pada Tahapan Pertama

Pada tahun pertama ini dilakukan pengujian validitas model Pemetaan

Produk Daerah kepada 3 validator model perdagangan yang berasal dari kalangan

dosen dan praktisi (ahli ekonomi). Kemudian dari data tersebut, dianalisis oleh



tim pengembang sebagai bahan untuk revisi model Pemetaan Produk Daerah.

Berikut ini akan dijabarkan analisis data dari ketiga validator tersebut

5.6.1. Penyajian Data Validator

Hasil data validasi yang diperoleh dari validator ahli berupa penilaian

model yang telah dikembangkan sesuai metode demonstrasi dan role playing.

Penilaian yang dilakukan didasarkan pada pernyataan yang ada pada lembar

validasi yang telah diisi oleh validator. Selain kriteria penilaian, validator juga

menilai dengan memberikan saran dan komentar sebagai tambahan untuk

penilaian model yang dikembangkan. Ketiga validator model Pemetaan Produk

Daerah yang berpartisipasi pada proses pengembangan model tersebut adalah

a. Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Dari Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang

Tabel 5.1. Penilaian Validasi oleh Validator Ahli I

No Pernyataan ଵݔ
1 Tujuan model jelas 4
2 Isi model sesuai dengan kebutuhan mahasiswa 4
3 Isi model sesuai dengan kebutuhan dosen 4
4 Isi model sesuai dengan kebutuhan peneliti/praktisi 2
5 Kegiatan yang dirumuskan pada model sesuai dengan tujuan

pembelajaran.
4

6 Kegiatan yang dirumuskan pada model sesuai dengan tujuan
penelitian.

4

7 Soal dan bahan studi kasus disajikan secara akurat. 3
8 Masalah kontekstual yang disajikan dapat dijangkau oleh

kemampuan mahasiswa.
3

9 Adanya keterkaitan antara sub materi pokok sehingga
mahasiswa dan peneliti lebih mudah dalam mempelajari
materi dan pemahaman terhadap materi yang disampaikan
akan lebih terarah

2

10 Informasi, perintah, pertanyaan dan simbol-simbol jelas dan
mudah dipahami oleh mahasiswa dan peneliti.

4

11 Bahasa yang digunakan dalam model sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia.

4

12 Bahasa menarik, jelas, tepat sasaran, tidak menimbulkan
makna ganda dan lazim dalam bidang ilmu ekonomi sehingga

3



medorong mahasiswa dan peneliti untuk mempelajari model
secara tuntas.

13 Bahasa yang digunakan pada model sesuai dengan tingkat
perkembangan intelektual mahasiswa

4

14 Bahasa yang digunakan efektif dan efisien. 4
15 Kalimat di dalam model tidak ambigu/membingungkan. 4
16 Jenis huruf dan ukuran huruf dapat terbaca dengan baik. 4
17 Pengaturan tata letak isi yang proposional, yaitu pengaturan

antara tulisan, gambar, dan tempat menulis jawaban harus
proporsional dan tidak tumpang tindih.

4

18 Ilustrasi, warna, grafik, gambar dan foto sesuai dengan topik
yang disajikan.

4

19 Tersedianya tempat yang cukup untuk menulis kegiatan
mahasiswa, dosen dan peneliti.

4

Keterangan :

:ଵݔ validator ahli

Saran dan komentar dari validator ahli adalah sebagai berikut:

1. Kesan:

Model Pemetaan Produk Daerah dapat memprediksi kecenderungan

spesialisasi produk di masa mendatang. Hal ini tidak ditemukan pada

model-model perdagangan sebelumnya.

Model Pemetaan Produk Daerah tersebut bersifat analisis kuantitatif

karena yang melihat angka sehingga harus dianalisis lebih lanjut kondisi

riil yang mempengaruhi interpretasi dibalik angka-angka yang disajikan.

Model Pemetaan Produk Daerah mirip dengan metode Tipologi Klassen

yang berasal dari Boston Consultant Group (BCG).

2. Perbedaan model Pemetaan Produk Daerah ini dengan model/metode lain:

Variabel yang digunakan dalam model Pemetaan Produk Daerah berbeda

dengan variabel pada Tipologi Klassen.

3. Keunggulan model Pemetaan Produk Daerah ini?

Variabel yang dikembangkan cukup memberikan gambaran besaran yang

ingin diukur berkenaan dgn produk unggulan yang dihubungkan dgn

persaingan pasar yang lebih global daripada model sebelumnya (yaitu

Input-Output)

4. Saran untuk model Pemetaan Produk Daerah:



Menambahkan analisis lebih lanjut yang mampu melihat kondisi yang

lebih riil dan dinamika yang terjadi dilapangan misalkan model yg

diimplementasikan dalam Forum Group Discussion.

b. Dr. Diah Wahyuningsih, S.E., M.Si

Dari Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo, Malang

Tabel 5.2. Penilaian Validasi oleh Validator Ahli II

No Pernyataan ଵݔ
1 Tujuan model jelas 3
2 Isi model sesuai dengan kebutuhan mahasiswa 4
3 Isi model sesuai dengan kebutuhan dosen 4
4 Isi model sesuai dengan kebutuhan peneliti/praktisi 3
5 Kegiatan yang dirumuskan pada model sesuai dengan tujuan

pembelajaran.
3

6 Kegiatan yang dirumuskan pada model sesuai dengan tujuan
penelitian.

4

7 Soal dan bahan studi kasus disajikan secara akurat. 3
8 Masalah kontekstual yang disajikan dapat dijangkau oleh

kemampuan mahasiswa.
4

9 Adanya keterkaitan antara sub materi pokok sehingga
mahasiswa dan peneliti lebih mudah dalam mempelajari
materi dan pemahaman terhadap materi yang disampaikan
akan lebih terarah

4

10 Informasi, perintah, pertanyaan dan simbol-simbol jelas dan
mudah dipahami oleh mahasiswa dan peneliti.

2

11 Bahasa yang digunakan dalam model sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia.

4

12 Bahasa menarik, jelas, tepat sasaran, tidak menimbulkan
makna ganda dan lazim dalam bidang ilmu ekonomi sehingga
medorong mahasiswa dan peneliti untuk mempelajari model
secara tuntas.

2

13 Bahasa yang digunakan pada model sesuai dengan tingkat
perkembangan intelektual mahasiswa

3

14 Bahasa yang digunakan efektif dan efisien. 3
15 Kalimat di dalam model tidak ambigu/membingungkan. 3
16 Jenis huruf dan ukuran huruf dapat terbaca dengan baik. 4
17 Pengaturan tata letak isi yang proposional, yaitu pengaturan

antara tulisan, gambar, dan tempat menulis jawaban harus
proporsional dan tidak tumpang tindih.

4

18 Ilustrasi, warna, grafik, gambar dan foto sesuai dengan topik
yang disajikan.

3

19 Tersedianya tempat yang cukup untuk menulis kegiatan 4



mahasiswa, dosen dan peneliti.

Keterangan :

:ଵݔ validator ahli

Saran dan komentar dari validator ahli adalah sebagai berikut:

1. Kesan:

Model pemetaan produk daerah menggunakan sektor unggulan dapat

dianalisis menggunakan SLQ. Produk unggulan di suatu daerah pasti

hasilnya melimpah dan akan diperdagangkan ke daerah lain, sehingga

keseimbangan neraca perdagangan akan mengalami surplus. Sedangkan

suatu daerah yang tidak mempunyai keunggulan pada produk tersebut,

maka akan mendatangkan dari daerah lain.

2. Perbedaan model Pemetaan Produk Daerah ini dengan model/metode lain:

Bila dibandingkan dengan mengunakan Inter Regional Input-Output

(IRIO), maka terdapat persamaan pada aspek pembahasan keterkaitan

antar satu daerah dengan daerah lain yang bisa dilihat berapa besar angka

pengganda outputnya. Perbedaannya adalah analisis pada model Pemetaan

Produk Daerah tidak hanya menggunakan satu indikator, tetapi ada dua

indikator yang saling melengkapi yaitu SLQ dan TBI.

3. Keunggulan model Pemetaan Produk Daerah ini?

Secara terinci bisa dilihat sektor dan sub sektor apa saja yang menjadi

unggulan pada daerah dan dapat dilihat berapa besar surpus atau defisit di

suatu daerah.

4. Saran untuk model Pemetaan Produk Daerah:

Model Pemetaan Produk Daerah sebaiknya diuji-cobakan pada beberapa

daerah yang memiliki perbedaan karakteristik agar bisa memunculkan

fenomena unik berdasarkan karakter masing-masing daerah.

c. Agni Alam Awirya, S.E., M.Si

Dari Bank Indonesia.



Tabel 5.3. Penilaian Validasi oleh Validator Ahli III

No Pernyataan ଵݔ
1 Tujuan model jelas 4
2 Isi model sesuai dengan kebutuhan mahasiswa 4
3 Isi model sesuai dengan kebutuhan dosen 4
4 Isi model sesuai dengan kebutuhan peneliti/praktisi 2
5 Kegiatan yang dirumuskan pada model sesuai dengan tujuan

pembelajaran.
4

6 Kegiatan yang dirumuskan pada model sesuai dengan tujuan
penelitian.

3

7 Soal dan bahan studi kasus disajikan secara akurat. 2
8 Masalah kontekstual yang disajikan dapat dijangkau oleh

kemampuan mahasiswa.
3

9 Adanya keterkaitan antara sub materi pokok sehingga
mahasiswa dan peneliti lebih mudah dalam mempelajari
materi dan pemahaman terhadap materi yang disampaikan
akan lebih terarah

3

10 Informasi, perintah, pertanyaan dan simbol-simbol jelas dan
mudah dipahami oleh mahasiswa dan peneliti.

3

11 Bahasa yang digunakan dalam model sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia.

4

12 Bahasa menarik, jelas, tepat sasaran, tidak menimbulkan
makna ganda dan lazim dalam bidang ilmu ekonomi sehingga
medorong mahasiswa dan peneliti untuk mempelajari model
secara tuntas.

3

13 Bahasa yang digunakan pada model sesuai dengan tingkat
perkembangan intelektual mahasiswa

3

14 Bahasa yang digunakan efektif dan efisien. 4
15 Kalimat di dalam model tidak ambigu/membingungkan. 4
16 Jenis huruf dan ukuran huruf dapat terbaca dengan baik. 4
17 Pengaturan tata letak isi yang proposional, yaitu pengaturan

antara tulisan, gambar, dan tempat menulis jawaban harus
proporsional dan tidak tumpang tindih.

4

18 Ilustrasi, warna, grafik, gambar dan foto sesuai dengan topik
yang disajikan.

3

19 Tersedianya tempat yang cukup untuk menulis kegiatan
mahasiswa, dosen dan peneliti.

3

Keterangan :

:ଵݔ validator ahli

Saran dan komentar dari validator ahli adalah sebagai berikut:

1. Kesan:

Model dapat digunakan, namun masih menggunakan metode konvensional



2. Perbedaan model Pemetaan Produk Daerah ini dengan model/metode lain:

Pembagian menurut tipologi memang banyak digunakan untuk

mengelompokkan unit analisis. Penggunaan indeks Trade Balance dapat

menjadi nilai tambah pada model yang dikembangkan

3. Keunggulan model Pemetaan Produk Daerah ini?

Proses penghitungan yang relatif sederhana dan berbasis data yang tersedia

di seluruh daerah tingkat dua di Indonesia membuat model ini dapat

diaplikasikan di seluruh Indonesia.

4. Saran untuk model Pemetaan Produk Daerah:

Model masih bertumpu pada metode konvensional sehingga kurang

menjual apabila ditawarkan pada pengambil kebijakan.

5.6.2. Penyajian Analisis Data Hasil Validasi

Berikut hasil analisis penilaian keseluruhan model Pemetaan Produk

Daerah dari validator

a. Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Dari Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang

Tabel 5.4. Analisis Penilaian Total oleh Validator Ahli I

No. Aspek Skor ΣX ΣXi % Keterangan

1 Tujuan model jelas 4 69 76 90,8 Sangat
Valid2 Isi model sesuai dengan kebutuhan

mahasiswa
4

3 Isi model sesuai dengan kebutuhan dosen 4

4 Isi model sesuai dengan kebutuhan
peneliti/praktisi

2

5 Kegiatan yang dirumuskan pada model
sesuai dengan tujuan pembelajaran.

4

6 Kegiatan yang dirumuskan pada model
sesuai dengan tujuan penelitian.

4

7 Soal dan bahan studi kasus disajikan
secara akurat.

3

8 Masalah kontekstual yang disajikan dapat
dijangkau oleh kemampuan mahasiswa.

3



9 Adanya keterkaitan antara sub materi
pokok sehingga mahasiswa dan peneliti
lebih mudah dalam mempelajari materi
dan pemahaman terhadap materi yang
disampaikan akan lebih terarah

2

10 Informasi, perintah, pertanyaan dan
simbol-simbol jelas dan mudah dipahami
oleh mahasiswa dan peneliti.

4

11 Bahasa yang digunakan dalam model
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.

4

12 Bahasa menarik, jelas, tepat sasaran, tidak
menimbulkan makna ganda dan lazim
dalam bidang ilmu ekonomi sehingga
medorong mahasiswa dan peneliti untuk
mempelajari model secara tuntas.

3

13 Bahasa yang digunakan pada model sesuai
dengan tingkat perkembangan intelektual
mahasiswa

4

14 Bahasa yang digunakan efektif dan efisien. 4

15 Kalimat di dalam model tidak
ambigu/membingungkan.

4

16 Jenis huruf dan ukuran huruf dapat terbaca
dengan baik.

4

17 Pengaturan tata letak isi yang proposional,
yaitu pengaturan antara tulisan, gambar,
dan tempat menulis jawaban harus
proporsional dan tidak tumpang tindih.

4

18 Ilustrasi, warna, grafik, gambar dan foto
sesuai dengan topik yang disajikan.

4

19 Tersedianya tempat yang cukup untuk
menulis kegiatan mahasiswa, dosen dan
peneliti.

4

Sumber: Data diolah

b. Dr. Diah Wahyuningsih, S.E., M.Si

Dari Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo, Malang

Tabel 5.5. Analisis Penilaian Total oleh Validator Ahli II

No. Aspek Skor ΣX ΣXi % Keterangan

1 Tujuan model jelas 3 64 76 84 Sangat
Valid2 Isi model sesuai dengan kebutuhan

mahasiswa
4

3 Isi model sesuai dengan kebutuhan dosen 4

4 Isi model sesuai dengan kebutuhan
peneliti/praktisi

3



5 Kegiatan yang dirumuskan pada model
sesuai dengan tujuan pembelajaran.

3

6 Kegiatan yang dirumuskan pada model
sesuai dengan tujuan penelitian.

4

7 Soal dan bahan studi kasus disajikan secara
akurat.

3

8 Masalah kontekstual yang disajikan dapat
dijangkau oleh kemampuan mahasiswa.

4

9 Adanya keterkaitan antara sub materi pokok
sehingga mahasiswa dan peneliti lebih
mudah dalam mempelajari materi dan
pemahaman terhadap materi yang
disampaikan akan lebih terarah

4

10 Informasi, perintah, pertanyaan dan simbol-
simbol jelas dan mudah dipahami oleh
mahasiswa dan peneliti.

2

11 Bahasa yang digunakan dalam model sesuai
dengan kaidah bahasa Indonesia.

4

12 Bahasa menarik, jelas, tepat sasaran, tidak
menimbulkan makna ganda dan lazim
dalam bidang ilmu ekonomi sehingga
medorong mahasiswa dan peneliti untuk
mempelajari model secara tuntas.

2

13 Bahasa yang digunakan pada model sesuai
dengan tingkat perkembangan intelektual
mahasiswa

3

14 Bahasa yang digunakan efektif dan efisien. 3

15 Kalimat di dalam model tidak
ambigu/membingungkan.

3

16 Jenis huruf dan ukuran huruf dapat terbaca
dengan baik.

4

17 Pengaturan tata letak isi yang proposional,
yaitu pengaturan antara tulisan, gambar,
dan tempat menulis jawaban harus
proporsional dan tidak tumpang tindih.

4

18 Ilustrasi, warna, grafik, gambar dan foto
sesuai dengan topik yang disajikan.

3

19 Tersedianya tempat yang cukup untuk
menulis kegiatan mahasiswa, dosen dan
peneliti.

4

Sumber: Data diolah

c. Agni Alam Awirya, S.E., M.Si

Dari Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Sibolga, Sumatera Utara



Tabel 5.6. Analisis Penilaian Total oleh Validator Ahli III

No. Aspek Skor ΣX ΣXi % Keterangan

1 Tujuan model jelas 4 64 76 84 Sangat
Valid2 Isi model sesuai dengan kebutuhan

mahasiswa
4

3 Isi model sesuai dengan kebutuhan dosen 4

4 Isi model sesuai dengan kebutuhan
peneliti/praktisi

2

5 Kegiatan yang dirumuskan pada model
sesuai dengan tujuan pembelajaran.

4

6 Kegiatan yang dirumuskan pada model
sesuai dengan tujuan penelitian.

3

7 Soal dan bahan studi kasus disajikan
secara akurat.

2

8 Masalah kontekstual yang disajikan dapat
dijangkau oleh kemampuan mahasiswa.

3

9 Adanya keterkaitan antara sub materi
pokok sehingga mahasiswa dan peneliti
lebih mudah dalam mempelajari materi
dan pemahaman terhadap materi yang
disampaikan akan lebih terarah

3

10 Informasi, perintah, pertanyaan dan
simbol-simbol jelas dan mudah dipahami
oleh mahasiswa dan peneliti.

3

11 Bahasa yang digunakan dalam model
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.

4

12 Bahasa menarik, jelas, tepat sasaran,
tidak menimbulkan makna ganda dan
lazim dalam bidang ilmu ekonomi
sehingga medorong mahasiswa dan
peneliti untuk mempelajari model secara
tuntas.

3

13 Bahasa yang digunakan pada model
sesuai dengan tingkat perkembangan
intelektual mahasiswa

3

14 Bahasa yang digunakan efektif dan
efisien.

4

15 Kalimat di dalam model tidak
ambigu/membingungkan.

4

16 Jenis huruf dan ukuran huruf dapat
terbaca dengan baik.

4

17 Pengaturan tata letak isi yang
proposional, yaitu pengaturan antara
tulisan, gambar, dan tempat menulis
jawaban harus proporsional dan tidak
tumpang tindih.

4



18 Ilustrasi, warna, grafik, gambar dan foto
sesuai dengan topik yang disajikan.

3

19 Tersedianya tempat yang cukup untuk
menulis kegiatan mahaisiswa, dosen dan
peneliti.

3

Sumber: Data diolah

Dari ketiga validator yang telah memberikan penilaian pada keseluruhan

model pemetaan Produk Daerah, dapat disimpulkan bahwa model ini sudah valid

dan tidak membutuhkan revisi menyeluruh. Kemudian pengembang juga

menganalisis penilaian rinci dari masing-masing validator dan hasilnya adalah

sebagai berikut

a. Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Dari Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang

Tabel 5.7. Analisis Penilaian per Item oleh Validator Ahli I

No. Aspek
ଵݔ

ݔ∑

ݔ∑
P

Kriteria
Validitas

Keterangan

1 Tujuan model jelas 4 1 100 Valid Tidak
Revisi

2 Isi model sesuai dengan kebutuhan
mahasiswa

4 1 100 Valid Tidak
Revisi

3 Isi model sesuai dengan kebutuhan
dosen

4 1 100 Valid Tidak
Revisi

4 Isi model sesuai dengan kebutuhan
peneliti/praktisi

2 0,5 50 Tidak
Valid

Revisi

5 Kegiatan yang dirumuskan pada model
sesuai dengan tujuan pembelajaran.

4 1 100 Valid Tidak
Revisi

6 Kegiatan yang dirumuskan pada model
sesuai dengan tujuan penelitian.

4 1 100 Valid Tidak
Revisi

7 Soal dan bahan studi kasus disajikan
secara akurat.

3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak
Revisi

8 Masalah kontekstual yang disajikan
dapat dijangkau oleh kemampuan
mahasiswa.

3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak
Revisi



9 Adanya keterkaitan antara sub materi
pokok sehingga mahasiswa dan
peneliti lebih mudah dalam
mempelajari materi dan pemahaman
terhadap materi yang disampaikan
akan lebih terarah

2 0,50 50 Tidak
Valid

Tidak
Revisi

10 Informasi, perintah, pertanyaan dan
simbol-simbol jelas dan mudah
dipahami oleh mahasiswa dan peneliti.

4 1 100 Valid Tidak
Revisi

11 Bahasa yang digunakan dalam model
sesuai dengan kaidah bahasa
Indonesia.

4 1 100 Valid Tidak
Revisi

12 Bahasa menarik, jelas, tepat sasaran,
tidak menimbulkan makna ganda dan
lazim dalam bidang ilmu ekonomi
sehingga medorong mahasiswa dan
peneliti untuk mempelajari model
secara tuntas.

3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak
Revisi

13 Bahasa yang digunakan pada model
sesuai dengan tingkat perkembangan
intelektual mahasiswa

4 1 100 Valid Tidak
Revisi

14 Bahasa yang digunakan efektif dan
efisien.

4 1 100 Valid Tidak
Revisi

15 Kalimat di dalam model tidak
ambigu/membingungkan.

4 1 100 Valid Tidak
Revisi

16 Jenis huruf dan ukuran huruf dapat
terbaca dengan baik.

4 1 100 Valid Tidak
Revisi

17 Pengaturan tata letak isi yang
proposional, yaitu pengaturan antara
tulisan, gambar, dan tempat menulis
jawaban harus proporsional dan tidak
tumpang tindih.

4 1 100 Valid Tidak
Revisi

18 Ilustrasi, warna, grafik, gambar dan
foto sesuai dengan topik yang
disajikan.

4 1 100 Valid Tidak
Revisi

19 Tersedianya tempat yang cukup untuk
menulis kegiatan mahaisiswa, dosen
dan peneliti.

4 1 100 Valid Tidak
Revisi



Ulasan hasil validasi

b. Dr. Diah Wahyuningsih, S.E., M.Si

Dari Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo, Malang

Tabel 5.8. Analisis Penilaian per Item oleh Validator Ahli II

No. Aspek
ଵݔ

ݔ∑

ݔ∑
P

Kriteria
Validitas

Keterangan

1 Tujuan model jelas 3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak Revisi

2 Isi model sesuai dengan kebutuhan
mahasiswa

4 1 100 Valid
Tidak Revisi

3 Isi model sesuai dengan kebutuhan dosen 4 1 100 Valid
Tidak Revisi

4 Isi model sesuai dengan kebutuhan
peneliti/praktisi

3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak Revisi

5 Kegiatan yang dirumuskan pada model
sesuai dengan tujuan pembelajaran.

3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak Revisi

6 Kegiatan yang dirumuskan pada model
sesuai dengan tujuan penelitian.

4 1 100 Valid
Tidak Revisi

7 Soal dan bahan studi kasus disajikan
secara akurat.

3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak Revisi

8 Masalah kontekstual yang disajikan dapat
dijangkau oleh kemampuan mahasiswa.

4 1 100 Valid
Tidak Revisi

9 Adanya keterkaitan antara sub materi
pokok sehingga mahasiswa dan peneliti
lebih mudah dalam mempelajari materi
dan pemahaman terhadap materi yang
disampaikan akan lebih terarah

4 1 100 Valid
Tidak Revisi

10 Informasi, perintah, pertanyaan dan
simbol-simbol jelas dan mudah dipahami
oleh mahasiswa dan peneliti.

2 0,50 50 Tidak
Valid

Revisi

11 Bahasa yang digunakan dalam model
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.

4 1 100 Valid
Tidak Revisi

12 Bahasa menarik, jelas, tepat sasaran,
tidak menimbulkan makna ganda dan
lazim dalam bidang ilmu ekonomi
sehingga medorong mahasiswa dan
peneliti untuk mempelajari model secara
tuntas.

2 0,50 50 Tidak
Valid

Revisi



13 Bahasa yang digunakan pada model
sesuai dengan tingkat perkembangan
intelektual mahasiswa

3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak Revisi

14 Bahasa yang digunakan efektif dan
efisien.

3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak Revisi

15 Kalimat di dalam model tidak
ambigu/membingungkan.

3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak Revisi

16 Jenis huruf dan ukuran huruf dapat
terbaca dengan baik.

4 1 100 Valid
Tidak Revisi

17 Pengaturan tata letak isi yang
proposional, yaitu pengaturan antara
tulisan, gambar, dan tempat menulis
jawaban harus proporsional dan tidak
tumpang tindih.

4 1 100 Valid
Tidak Revisi

18 Ilustrasi, warna, grafik, gambar dan foto
sesuai dengan topik yang disajikan.

3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak Revisi

19 Tersedianya tempat yang cukup untuk
menulis kegiatan mahaisiswa, dosen dan
peneliti.

4 1 100 Valid
Tidak Revisi

c. Agni Alam Awirya, S.E., M.Si

Dari Bank Indonesia.

Tabel 5.9. Analisis Penilaian per Item oleh Validator Ahli III

No. Aspek
ଵݔ

ݔ∑

ݔ∑
P

Kriteria
Validitas

Keterangan

1 Tujuan model jelas 4 1 100 Valid Tidak Revisi

2 Isi model sesuai dengan kebutuhan
mahasiswa

4 1 100 Valid
Tidak Revisi

3 Isi model sesuai dengan kebutuhan
dosen

4 1 100 Valid
Tidak Revisi

4 Isi model sesuai dengan kebutuhan
peneliti/praktisi

2 0,5 50 Tidak
Valid

Revisi

5 Kegiatan yang dirumuskan pada
model sesuai dengan tujuan
pembelajaran.

4 1 100 Valid
Tidak Revisi

6 Kegiatan yang dirumuskan pada
model sesuai dengan tujuan
penelitian.

3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak Revisi



7 Soal dan bahan studi kasus disajikan
secara akurat.

2 0,5 50 Tidak
Valid

Revisi

8 Masalah kontekstual yang disajikan
dapat dijangkau oleh kemampuan
mahasiswa.

3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak Revisi

9 Adanya keterkaitan antara sub materi
pokok sehingga mahasiswa dan
peneliti lebih mudah dalam
mempelajari materi dan pemahaman
terhadap materi yang disampaikan
akan lebih terarah

3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak Revisi

10 Informasi, perintah, pertanyaan dan
simbol-simbol jelas dan mudah
dipahami oleh mahasiswa dan
peneliti.

3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak Revisi

11 Bahasa yang digunakan dalam model
sesuai dengan kaidah bahasa
Indonesia.

4 1 100 Valid
Tidak Revisi

12 Bahasa menarik, jelas, tepat sasaran,
tidak menimbulkan makna ganda dan
lazim dalam bidang ilmu ekonomi
sehingga medorong mahasiswa dan
peneliti untuk mempelajari model
secara tuntas.

3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak Revisi

13 Bahasa yang digunakan pada model
sesuai dengan tingkat perkembangan
intelektual mahasiswa

3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak Revisi

14 Bahasa yang digunakan efektif dan
efisien.

4 1 100 Valid
Tidak Revisi

15 Kalimat di dalam model tidak
ambigu/membingungkan.

4 1 100 Valid
Tidak Revisi

16 Jenis huruf dan ukuran huruf dapat
terbaca dengan baik.

4 1 100 Valid
Tidak Revisi

17 Pengaturan tata letak isi yang
proposional, yaitu pengaturan antara
tulisan, gambar, dan tempat menulis
jawaban harus proporsional dan tidak
tumpang tindih.

4 1 100 Valid
Tidak Revisi

18 Ilustrasi, warna, grafik, gambar dan
foto sesuai dengan topik yang
disajikan.

3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak Revisi

19 Tersedianya tempat yang cukup
untuk menulis kegiatan mahasiswa,
dosen dan peneliti.

3 0,75 75 Cukup
Valid

Tidak Revisi



Dari observasi ketiga validator menyatakan bahwa model Pemetaan

Produk Regional ini layak untuk diterapkan pada kalangan terbatas pada tahap

pengembangan selanjutnya. Karena model ini menawarkan indikatorpengukuran

yang baru yaitu SLQ dan TBI dalam analisis perdagangan regional, kedua

indikatortersebut memberikan pengukuran kekuatan produk yang diperdagangkan

antar daerah (inter-regional).



BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

MODEL PEMETAAN PRODUK DAERAH

6.1. Kondisi Perekonomian Propinsi Jawa Timur 2014

Perekonomian Jawa Timur tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp1.540,7

triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 39,9 juta atau USD 3.362,1. Ekonomi

Jawa Timur tahun 2014 tumbuh 5,86 persen melambat dibanding tahun 2013

sebesar 6,08 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh

Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,88 persen.

Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran

Konsumsi Lembaga Non Profit sebesar 13,39 persen.

Perekonomian Jawa Timur tahun 2014 tumbuh sebesar 5,86 persen.

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan

tertinggi sebesar 8,88 persen, diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 8,52 persen dan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,17 persen.

Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha tahun 2014

didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu:

 Industri Pengolahan (28,90 persen);

 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,73 persen)

 Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (17,24 persen)

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun

2014, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,22

persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor sebesar 0,85 persen; dan Konstruksi sebesar 0,50 (BPS, 2015).



6.2. Komoditi Ekspor

Komoditi ekspor non-migas Provinsi Jawa Timur didominasi oleh

komoditi hasil sektor Industri, sektor Pertanian dan sektor Pertambangan. Besaran

nilai komoditi ekspor non-migas tampak pada tabel berikut

Tabel 6.1 Ekspor Beberapa Jenis Barang Utama Bukan Minyak Bumi dan

Gas Alam 2013 (Juta USD)

No Sektor/Jenis Barang Nilai FOB

1 Hasil Sektor Pertanian 909.29

Udang 738.11

Kopi 171.18

Rempah-rempah 137.86

Ikan dan lain-lain 128.78

Biji coklat 31.74

Buah-buahan 2.68

Teh 1.21

Lainnya 319.44

2 Hasil Sektor Industri 13672.64

Kayu lapis 379.69

Pakaian jadi 116.03

Karet alam olahan 583.19

Mebel dan bagiannya 547.07

Kain tenunan 105.16

Alat listrik 587.42

Pupuk 115.78

Minyak kelapa sawit 1,128.14

Alas kaki 550.35

Makanan olahan 33.53

Lainnya 9,526.28

3 Hasil Sektor Pertambangan 40.06

Batubara 2.75

Bijih nikel 0.73

Bauksit 0

Lainnya 36.58

4 Hasil Sektor Lainnya 3.07
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2015



6.2.1. Komoditi Sektor Pertanian

Nilai ekspor sektor pertanian pada tahun 2013 meningkat sebesar USD

204,73 juta atau 15,28 persen dibandingkan tahun 2012. Kenaikan ini terutama

disebabkan meningkatnya ekspor komoditi teh, udang serta rempah-rempah yang

masing–masing naik sebesar 83,93 persen, 28,01 persen, dan 19,74 persen.

Komoditi udang termasuk salah satu produk andalan sektor pertanian,

kontribusinya terhadap total ekspor pertanian pada tahun 2014 sebesar 47,80

persen dengan nilai ekspor sebesar USD 738,11 juta. Sedangkan jika

dibandingkan dengan nilai total ekspor keseluruhan, kontribusi komoditi ini

mencapai 3,93 persen.

Pada tahun 2014, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan laranagn

untuk mengekspor udang maka nilai ekspor produk udang menjadi nol.

Sedangkan Jawa Timur masih mengekspor produk udang.

Nilai ekspor kopi pada tahun 2014 menunjukkan arah perkembangan

positif dan masih menjadi salah satu pangsa yang besar. Hal ini ditandai dengan

besarnya peranan komoditi ini dalam memasok devisa di Jawa Timur, yaitu

sebesar 0,91 persen dari total ekspor keseluruhan atau 11,09 persen dari total

ekspor pertanian. Komoditi pertanian lainnya yang masih menunjukkan

perkembangan positif adalah rempah-rempah. Bila pada tahun 2013 nilai

ekspornya sebesar USD 115,14 juta, maka pada tahun 2014 penerimaan devisa

Jawa Timur dari hasil komoditi ini meningkat sebesar USD 22,73 juta menjadi

USD 137,86 juta. Adapun negara tujuan utama ekspor udang Jawa Timur adalah

negara Amerika Serikat sebesar USD 445,31 juta atau 2,37 persen dari total

ekspor Jawa Timur, Jepang sebesar USD 159,93 juta atau 0,85 persen, dan

Tiongkok sebesar USD 25,90 juta atau menyumbang 0,14 persen dari total ekspor

Jawa Timur.

Rempah-rempah merupakan salah satu komoditi andalan Jawa Timur

dengan nilai ekspor sebesar USD 137,86 juta di tahun 2014, atau menyumbang

8,93 persen dari total ekspor sektor pertanian. Jika dibandingkan dengan angka

ekspor tahun 2013, maka di tahun 2014 komoditi ini mengalami kenaikan sebesar

USD 22,73 juta atau 19,74 persen. Adapaun negara tujuan ekspor rempah-rempah



Jawa Timur adalah Vietnam sebesar USD 22,85 juta, India sebesar USD 19,62

juta, dan Bangladesh dengan nilai ekspor mencapai USD 13,26 juta.

6.2.2. Komoditi Sektor Industri

Ekspor sektor industri Jawa Timur tahun 2014 menunjukkan kondisi yang

lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 ekspor

hasil industri manufaktur menunjukkan kenaikan sebesar 20,07 persen jika

dibandingkan tahun 2013. Naiknya ekspor sektor industri disumbang oleh

komoditi makanan olahan dan minyak kelapa sawit, yang masing-masing naik

sebesar 23,69 persen dan 16,59 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan

komoditi yang mengalami penurunan nilai ekspor terbesar adalah karet alam

olahan, dari USD 583,19 juta di tahun 2013 menjadi USD 404,88 juta di tahun

2014 atau turun 30,58 persen. Peringkat kedua komoditi yang mengalami

kemerosotan nilai ekspor pada sektor industri adalah pupuk, dari USD 115,78 juta

di tahun 2013 menjadi hanya sebesar USD 83,97 juta, atau turun 27,48 persen.

Komoditi Pupuk pada tahun 2014 mencatat nilai ekspor sebesar USD

83,97 juta, berperan 0,45 persen dari total ekspor Jawa Timur. Negara utama

pengimpor pupuk dari Jawa Timur adalah Philipina senilai USD 23,58 juta,

Thailand USD 20,08 juta, dan Malaysia senilai USD 15,23 juta. Sedangkan untuk

komoditi alas kaki pada tahun 2014 mencatat nilai pembukuan ekspor sebesar

USD 580,85 juta, menyumbang 3,10 persen dari total ekspor Jawa Timur.

Komoditi ini utamanya diekspor ke Belanda senilai USD 73,92 juta, Italia

sejumlah USD 73,74 juta, dan Amerika Serikat yang mencatat nilai impor sebesar

USD 73,31 juta.

6.2.3. Komoditi Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan Jawa Timur membukukan nilai ekspor sebesar USD

20,72 juta, atau berperan 0,11 persen dari total ekspor Jawa Timur. Nilai ekspor

ini utamanya berasal dari komoditi batu zirkon. Batu kapur, bijih besi dan aspal

dengan masing–masing nilai ekspor sekitar USD 9,06 juta, USD 5,41 juta, USD



1,83 juta, dan USD 1,07 juta. Terkecuali batu kapur, semua komoditi tersebut

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2013. Batu

kapur naik sebesar 1,03 persen, dari USD 4,38 juta menjadi USD 5,41 juta di

tahun 2014. Negara tujuan ekspor untuk komoditi ini adalah Cina sebesar USD

3,93 juta, Korea Selatan senilai USD 0,55 juta, dan Vietnam senilai USD 0,44

juta.

Sedangkan komoditi batu zirkon, tahun 2014 ini tujuan ekspornya hanya

negara Cina dengan nilai ekspor sebesar USD 9,06 juta, turun 4,69 persen dari

nilai ekspor sebelumnya sebesar USD 13,75 juta. Adapun ekspor komoditi bijih

besi dan aspal tahun 2014 turun masing–masing sebesar 12,87 persen dan 1,68

persen. Negara tujuan ekspor untuk komoditi aspal ditahun 2014 adalah Cina,

Timor Timur, dan Korea Selatan dengan masing–masing nilai ekspor sebesar

USD 0,84 juta, USD 0,18 juta, dan USD 0,05 juta.

6.3. Analisis Model Pemetaan Produk Daerah

Setelah pengembang merevisi model sesuai dengan saran dan masukan

dari para validator maka pengembang mengaplikasikan model Pemetaan Produk

Daerah untuk menganalisis kondisi perdagangan antar daerah di Jawa Timur. Data

produk ekspor dan impor Jawa Timur adalah data berbayar yang didapatkan dari

Layanan Statistik (Silastik) dari BPS Jakarta. Agar dapat memperoleh data dari

Silastik, tim peneliti harus maendaftar dalam Forum Silastik. Untuk perbandingan

kondisi perdagangan Jawa Timur, dibutuhkan data perdagangan secara nasional

(Indonesia) yang didapatkan dari UNCTAD. Setelah data-data utama didapatkan,

maka tahapan analisis data dilaksanankan.

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa model Pemetaan

Produk Daerah menggunakan indikator Symmetric Location Quotient (SLQ) dan

Trade Balance Index (TBI). Produk yang diperdagangkan secara internasional

dari Jawa Timur menurut HS 3 digit digolongkan dalam 25 kelompok.



Tabel 6.2. Nilai Esspor dan Impor Produk Jawa Timur 2014 (dalam ribuan

dolar)

No. Kode
HS

Keterangan Produk Ekspor Jawa
Timur

Impor Jawa
Timur

1 030 Crustaceans; in shell or
not, live, fresh, chilled,
frozen, dried, salted or
in brine; smoked,
cooked or not before or
during smoking; in
shell, steamed or
boiled, whether or not
chilled,

0.00 5,876,103.00

2 090 Coffee, whether or not
roasted or
decaffeinated; husks
and skins; coffee
substitutes containing
coffee in any
proportion

171,179,885.00 2,463,693.00

3 151 Palm oil and its
fractions; whether or
not refined, but not
chemically modified;
Margarine; edible
mixtures or
preparations of animal
or vegetable fats or oils
or of fractions of
different fats or oils of
this chapter, other than
edible fats or oils of
heading no. 1516

1,473,999,560.00 4,785,745.00

4 180 Cocoa; butter, fat and
oil

57,065,408.00 210.00

5 230 Oil-cake and other
solid residues; whether
or not ground or in the
form of pellets,
resulting from the
extraction of vegetable
fats or oils other than
those of heading no.
2304 or 2305 from the
extraction of cotton
seed oils pellets,
resulting from the e

33,817,073.00 90,757,854.00



6 240 Cigars, cheroots,
cigarillos and
cigarettes; of tobacco
or of tobacco
substitutes

167,697,611.00 334,194.00

7 270 Coal; briquettes,
ovoids and similar
solid fuels
manufactured from
coal

392,790,777.00 16,564,060.00

8 271 Petroleum gases and
other gaseous
hydrocarbons;
Petroleum coke,
petroleum bitumen;
other residues of
petroleum oils or oils
obtained from
bituminous minerals

140,009,454.00 15,415,200,264.0
0

9 382 Industrial
monocarboxylic fatty
acids; acid oils from
refining; industrial
fatty alcohols;
Prepared binders for
foundry moulds or
cores; chemical
products and
preparations of the
chemical or allied
industries (including
those consisting of
mixtures of natural
products), not
elsewhere

17,253,712.00 227,023,522.00

10 400 Natural rubber, balata,
gutta-percha, guayule,
chicle and similar
gums; in primary
forms or in plates,
sheets or strip

287,533,772.00 997,827.00

11 401 New pneumatic tyres,
of rubber

326,943.00 19,854,461.00



12 440 Wood (including
strips, friezes for
parquet flooring, not
assembled),
continuously shaped
(tongued, grooved, v-
jointed, beaded or the
like) along any edges,
ends or faces, whether
or not planed, sanded
or end-jointed

397,365,600.00 235,939.00

13 441 Plywood, veneered
panels and similar
laminated wood

274,785,169.00 33,773,498.00

14 480 Uncoated paper and
paperboard, used for
writing, printing or
other graphics, non
perforated punch-cards
and punch tape paper,
in rolls or rectangular
sheets, of any size,
other than paper of

365,605,893.00 6,563,932.00

15 611 Jerseys, pullovers,
cardigans, waistcoats
and similar articles;
knitted or crocheted

221,237.00 22,731.00

16 640 Footwear; with outer
soles of rubber,
plastics, leather or
composition leather
and uppers of textile
materials

294,469,829.00 359,322.00

17 710 Gold (including gold
plated with platinum)
unwrought or in semi-
manufactured forms, or
in powder form

240,070,580.00 214.00

18 711 Miscellaneous
manufactured articles,
n.e.s.

295,259,963.00 11,001,601.00

19 740 Copper; refined and
copper alloys,
unwrought

755,806,646.00 4,099,728.00

20 800 Tin; unwrought 14.00 69,397.00



21 844 Printing machinery;
used for printing by
means of plates,
cylinders and other
printing components of
heading 84.42; other
printers, copying
machines and facsimile
machines, whether or
not textile, leather,
wallpaper, wrapping
paper, linoleum or
other material

443,818.00 2,100,444.00

22 852 Video recording or
reproducing apparatus

486,935.00 91,529.00

23 854 Insulated wire, cable
and other electric
conductors, connector
fitted or not; optical
fibre cables of
individually sheathed
fibres, whether or not
assembled with electric
conductors or fitted
with

254,364,310.00 9,924,136.00

24 870 Motor cars and other
motor vehicles;
principally designed
for the transport of
persons (other than
those of heading no.
8702), including
station wagons and
racing cars; Motor
vehicles; parts and
accessories, of heading
no. 8701 to 8705

2,954,888.00 16,951,297.00

25 940 Furniture and parts
thereof, n.e.c. in
chapter 94

295,259,963.00 11,001,601.00

Sumber: Data diolah

Data diatas digunakan untuk menghitung TBI Jawa Timur dan sebagian

merupakan data untuk perhitungan SLQ. Data-data untuk perhitungan SLQ juga

meliputi jumlah ekspor dan impor untuk produk yang sama dari Indonesia secara

keseluruhan. Karena perhitungan SLQ membandingkan kekuatan ekspor Jawa

Timur dengan Indonesia.



Dari nilai ekspor nettonya maka produk yang memiliki nilai ekspor

tertinggi adalah produk nomor 3 dengan kode HS 151 yaitu produk minyak sawit

(Palm oil and its fractions; whether or not refined, but not chemically modified;

Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or

of fractions of different fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils of

heading no. 1516) sebesar USD 1,469,213,815,000. Berarti produk tersebut

memiliki nilai ekspor lebih besar daripada nilai impornya. Nilai ekspor produk

kelapa sawit memang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai ekspor

produk-produk dari Jawa Timur yang lainnya karena produk kelapa sawit

merupakan produk yang digemari di pasar internasional.

Namun produk olahan minyak bumi (Petroleum gases and other gaseous

hydrocarbons; Petroleum coke, petroleum bitumen; other residues of petroleum

oils or oils obtained from bituminous minerals) yaitu produk nomor 8 dengan

kode HS 271 adalah produk dengan nilai ekspor netto terburuk yaitu USD -

15,275,190,810,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai impor produk tersebut jauh

lebih tinggi daripada nilai impornya.

Data pada tabel 6.3 menunjukkan nilai ekspor dan impor Indonesia untuk

jenis produk yang sama dengan jenis produk ekspor dan impor Jawa Timur. Maka

nilai total ekspor dan impor pada tabel 6.3 bukanlah nilai total untuk seluruh

produk ekspor dan impor yang dihasilkan oleh Indonesia karena hanya mencakup

jenis produk-produk tertentu yang sama dengan jenis produk yang dihasilkan oleh

Jawa Timur.

Tabel 6.3. Nilai Ekspor dan Impor Indonesia 2014

No. Kode
HS

Keterangan Produk Ekspor
Indonesia

Impor Indonesia

1 030 Crustaceans; in shell or not,
live, fresh, chilled, frozen,
dried, salted or in brine;
smoked, cooked or not before
or during smoking; in shell,
steamed or boiled, whether or
not chilled.

1,894,729.276 84,685.787



2 0901 Coffee, whether or not roasted
or decaffeinated; husks and
skins; coffee substitutes
containing coffee in any
proportion

1,532,354.332 181,078.969

3 151 Palm oil and its fractions;
whether or not refined, but not
chemically modified;
Margarine; edible mixtures or
preparations of animal or
vegetable fats or oils or of
fractions of different fats or
oils of this chapter, other than
edible fats or oils of heading
no. 1516

810,509.173 41,689.104

4 180 Cocoa; butter, fat and oil 1,418,746.827 290,862.760

5 230 Oil-cake and other solid
residues; whether or not
ground or in the form of
pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or
oils other than those of
heading no. 2304 or 2305
from the extraction of cotton
seed oils pellets.

52,265.439 1,291,811.994

6 240 Cigars, cheroots, cigarillos
and cigarettes; of tobacco or
of tobacco substitutes

194,006.581 805,565.048

7 270 Coal; briquettes, ovoids and
similar solid fuels
manufactured from coal

18,862,535.603 41,138.772

8 271 Petroleum gases and other
gaseous hydrocarbons;
Petroleum coke, petroleum
bitumen; other residues of
petroleum oils or oils obtained
from bituminous minerals

14,750,231.954 38,262,163.090



9 382 Industrial monocarboxylic
fatty acids; acid oils from
refining; industrial fatty
alcohols; Prepared binders for
foundry moulds or cores;
chemical products and
preparations of the chemical
or allied industries (including
those consisting of mixtures of
natural products), not
elsewhere

485,149.687 760,536.403

10 400 Natural rubber, balata, gutta-
percha, guayule, chicle and
similar gums; in primary
forms or in plates, sheets or
strip

249,316.092 290,263.137

11 401 New pneumatic tyres, of
rubber

1,705,594.595 641,786.931

12 440 Wood (including strips,
friezes for parquet flooring,
not assembled), continuously
shaped (tongued, grooved, v-
jointed, beaded or the like)
along any edges, ends or
faces, whether or not planed,
sanded or end-jointed

559,853.127 40,655.348

13 441 Plywood, veneered panels and
similar laminated wood

1,820,872.290 228,953.342

14 480 Uncoated paper and
paperboard, used for writing,
printing or other graphics, non
perforated punch-cards and
punch tape paper, in rolls or
rectangular sheets, of any size,
other than paper of

579,169.299 451,869.543

15 611 Jerseys, pullovers, cardigans,
waistcoats and similar articles;
knitted or crocheted

1,471,613.882 2,694,496.676

16 640 Footwear; with outer soles of
rubber, plastics, leather or
composition leather and
uppers of textile materials

3,722,624.409 545,799.892



17 710 Gold (including gold plated
with platinum) unwrought or
in semi-manufactured forms,
or in powder form

1,807,287.512 154,651.920

18 711 Miscellaneous manufactured
articles, n.e.s.

586,661.130 1,981,743.943

19 740 Copper; refined and copper
alloys, unwrought

1,928,723.313 978,394.573

20 800 Tin; unwrought 2,062,329.092 16,315.441

21 844 Printing machinery; used for
printing by means of plates,
cylinders and other printing
components of heading 84.42;
other printers, copying
machines and facsimile
machines, whether or not
textile, leather, wallpaper,
wrapping paper, linoleum or
other material

111,782.009 475,811.679

22 852 Video recording or
reproducing apparatus

1,115,857.413 274,904.840

23 854 Insulated wire, cable and other
electric conductors, connector
fitted or not; optical fibre
cables of individually
sheathed fibres, whether or not
assembled with electric
conductors or fitted

40,928.097 226,485.877

24 870 Motor cars and other motor
vehicles; principally designed
for the transport of persons
(other than those of heading
no. 8702), including station
wagons and racing cars;
Motor vehicles; parts and
accessories, of heading no.
8701 to 8705

4,970,082.546 10,734,786.866

25 940 Furniture and parts thereof,
n.e.c. in chapter 94

1,813,948.609 605,321.273

Sumber: Data diolah



Data ekspor-impor Indonesia yang tampak pada tabel 6.3 diatas bukanlah

data nilai total perdagangan internasional tapi data nilai ekspor dan impor 25 jenis

produk yang sama dengan yang dihasilkan oleh penduduk Jawa Timur. Dari nilai

ekspor nettonya maka produk Indonesia yang memiliki nilai ekspor terendah

adalah produk nomor 8 dengan kode HS 271 yaitu produk minyak kelapa sawit

(Palm oil and its fractions; whether or not refined, but not chemically modified;

Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or

of fractions of different fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils of

heading no. 1516) sebesar USD -23,511,931,136,000. Dalam skala nasional

Indonesia, produk tersebut memiliki nilai ekspor lebih kecil daripada nilai

impornya.

Namun produk batubara dan olahannya (Coal; briquettes, ovoids and

similar solid fuels manufactured from coal) yaitu produk nomor 7 dengan kode

HS 270 adalah produk dengan nilai ekspor netto terbaik yaitu USD -

18,821,396,831,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekspor produk tersebut jauh

lebih tinggi daripada nilai impornya.

Namun nilai ekspor netto bukanlah indikator yang baik dalam mengukur

kekuatan ekspor dan impor suatu produk karena ekspor netto hanya menyatakan

selisih antara nilai ekspor dan nilai impornya saja. Karena dengan nilai ekspor

netto memiliki kelemahan sebagai berikut

a. tidak dapat diketahui kekuatan ekspor produk tersebut dibandingkan dengan

produk lain yang juga diekspor dan diimpor oleh Jawa Timur

b. tidak dapat diketahui kekuatan ekspor produk tersebut dibandingkan dengan

produk lain yang juga diekspor dan diimpor oleh Indonesia

c. tidak dapat diketahui bobot keseimbangan perdagangan internasional.

Untuk mengatasi kelemahan analisis menggunakan nilai ekspor netto maka

peneliti menggunakan indikatorSLQ dan TBI. Indikator SLQ sebagai

indikatormodel Pemetaan Produk Daerah dapat mengidentifikasi kekuatan ekspor

produk yang unggul di Jawa Timur dan Indonesia. Sedangkan TBI dapat

mengukur bobot keseimbangan perdagangan internasional.

Data perdagangan internasional produk dari seluruh Indonesia pada tabel

6.3 juga dibutuhkan untuk perhitungan SLQ sebagai pembanding kekuatan



perdagangan internasional produk Jawa Timur. Data pada tabel 6.2 dapat

dibandingkan dengan data pada tabel 6.2 yaitu Perbandingan data pada tabel 6.2

dan tabel 6.3 mengindikasikan bahwa suatu jenis produk mungkin merupakan

produk unggulan Jawa Timur tetapi bukan produk unggulan secara nasional. Oleh

karena itu, ukuran SLQ adalah ukuran yang mengenali/memetakan produk

unggulan Jawa Timur yang unggul dalam skala regional provinsi dan juga unggul

dalam skala nasional (Indonesia). Hasil perhitungan menggunakan model

Pemetaan Produk Daerah dengan TBI dan SLQ adalah sebagai berikut

Tabel 6.4. Hasil Perhitungan TBI dan SLQ di Jawa Timur 2014

No. Kode
HS

Keterangan Produk TBI SLQ

1 030 Crustaceans; in shell or not, live, fresh,
chilled, frozen, dried, salted or in brine;
smoked, cooked or not before or during
smoking; in shell, steamed or boiled,
whether or not chilled.

-1.00000 -1.00000

2 090 Coffee, whether or not roasted or
decaffeinated; husks and skins; coffee
substitutes containing coffee in any
proportion

0.97162 -0.01282

3 151 Palm oil and its fractions; whether or not
refined, but not chemically modified;
Margarine; edible mixtures or preparations
of animal or vegetable fats or oils or of
fractions of different fats or oils of this
chapter, other than edible fats or oils of
heading no. 1516

0.99353 0.88143

4 180 Cocoa; butter, fat and oil 0.99999 -0.48045

5 230 Oil-cake and other solid residues; whether
or not ground or in the form of pellets,
resulting from the extraction of vegetable
fats or oils other than those of heading no.
2304 or 2305 from the extraction of cotton
seed oils pellets.

-0.45708 0.69904

6 240 Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes;
of tobacco or of tobacco substitutes

0.99602 0.76586

7 270 Coal; briquettes, ovoids and similar solid
fuels manufactured from coal

0.91907 -0.69249

8 271 Petroleum gases and other gaseous
hydrocarbons; Petroleum coke, petroleum
bitumen; other residues of petroleum oils or
oils obtained from bituminous minerals

-0.98200 -0.84703



9 382 Industrial monocarboxylic fatty acids; acid
oils from refining; industrial fatty alcohols;
Prepared binders for foundry moulds or
cores; chemical products and preparations
of the chemical or allied industries
(including those consisting of mixtures of
natural products), not elsewhere

0.85874 0.60652

10 400 Natural rubber, balata, gutta-percha,
guayule, chicle and similar gums; in
primary forms or in plates, sheets or strip

0.99308 0.81921

11 401 New pneumatic tyres, of rubber -0.96760 -0.99666

12 440 Wood (including strips, friezes for parquet
flooring, not assembled), continuously
shaped (tongued, grooved, v-jointed,
beaded or the like) along any edges, ends or
faces, whether or not planed, sanded or
end-jointed

0.99881 0.72194

13 441 Plywood, veneered panels and similar
laminated wood

0.78109 0.13670

14 480 Uncoated paper and paperboard, used for
writing, printing or other graphics, non
perforated punch-cards and punch tape
paper, in rolls or rectangular sheets, of any
size, other than paper of

0.96473 0.69268

15 611 Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats
and similar articles; knitted or crocheted

0.81366 -0.99738

16 640 Footwear; with outer soles of rubber,
plastics, leather or composition leather and
uppers of textile materials

0.99756 -0.18331

17 710 Gold (including gold plated with platinum)
unwrought or in semi-manufactured forms,
or in powder form

1.00000 0.07364

18 711 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 0.98921 0.54742

19 740 Copper; refined and copper alloys,
unwrought

-0.99960 -1.00000

20 800 Tin; unwrought -0.65112 -0.93304

21 844 Printing machinery; used for printing by
means of plates, cylinders and other
printing components of heading 84.42;
other printers, copying machines and
facsimile machines, whether or not textile,
leather, wallpaper, wrapping paper,
linoleum or other material

0.68354 -0.99241

22 852 Telephone sets, including telephones for
cellular networks or for other wireless
networks; other apparatus for the
transmission or reception of voice, images
or other data (including wired/wireless);
Video recording or reproducing apparatus

0.92490 0.96378



23 854 Insulated wire, cable and other electric
conductors, connector fitted or not; optical
fibre cables of individually sheathed fibres,
whether or not assembled with electric
conductors or fitted

-0.70312 -0.98968

24 870 Motor cars and other motor vehicles;
principally designed for the transport of
persons (other than those of heading no.
8702), including station wagons and racing
cars; Motor vehicles; parts and accessories,
of heading no. 8701 to 8705

0.92816 0.17362

25 940 Furniture and parts thereof, n.e.c. in chapter
94

1.00000 0.94843

Sumber: Data diolah

Produk dengan kode HS 030 adalah produk udang baik dalam keadaan

segar maupun olahan. Ekspor udang segar dari Jawa Timur merupakan salah satu

jenis produk ekspor unggulan Jawa Timur. Namun pada tahun 2014, Menteri

Kelautan dan Perikanan mengeluarkan larangan untuk mengekspor udang segar

diseluruh Indonesia maka nilai ekspor produk udang segar dari Jawa Timur tahun

2014 menjadi nol. Sedangkan pada tahun 2013, Jawa Timur masih mengekspor

produk udang. Oleh karena itu, perhitungan TBI menunjukkan bahwa produk

udang bernilai -1 yang artinya adalah kebutuhan masyarakat Jawa Timur akan

produk udang seluruhnya (100 persen) dipenuhi oleh produk impor. IndikatorTBI

menunjukkan kekuatan ekspor-impor secara regional Jawa Timur. Sedangkan

nilai SLQ merupakan perbandingan kekuatan ekspor-impor Jawa Timur

dibandingkan dengan kekuatan ekspor-impor Indonesia pada jenis produk yang

sama. Nilai SLQ produk udang (segar dan olahan) menunjukkan nilai -1 karena

Jawa Timur tidak mengekspor produk udang segar setelah tahun 2014. Padahal

pada tahun 2013, produk udang adalah salah satu produk andalan ekspor Jawa

Timur (dapat dicermati pada tabel 6.1)

Pada data di tabel 6.2 menunjukkan nilai ekspor dan impor produk Jawa

Timur. Untuk produk mebeler (furniture), Jawa Timur hanya mengekspor dan

tidak mengimpor. Oleh karena itu, nilai TBI menunjukkan nilai 1. Tapi

perbandingan nilai TBI dan SLQ menunjukkan sedikit perbedaan. Nilai SLQ

menunjukkan 0,948 artinya adalah kekuatan ekspor Jawa Timur dibandingkan

dengan kekuatan ekspor dan impor Indonesia menunjukkan sangat besar, hampir



100 persen. Berikut ini adalah gambar pemetaan produk dari tahun 2010 sampai

dengan 2014.

Gambar 6.1. Pemetaan Produk Daerah Jawa Timur 2010

Sumber: Data diolah

Gambar 6.2. Pemetaan Produk Daerah Jawa Timur 2011

Sumber: Data diolah
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Gambar 6.3 Pemetaan Produk Daerah Jawa Timur 2012

Sumber: Data diolah

Gambar 6.4. Pemetaan Produk Daerah Jawa

Sumber: Data diolah
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Gambar 6.5. Pemetaan Produk Daerah Jawa Timur 2014

Sumber: Data diolah

Dari hasil pemetaan produk diatas tampak bahwa beberapa produk

konsisten berada pada kuadran 1 (Grup A) yaitu tembakau. Namun untuk melihat

trend dari pemetaan produk tersebut, dibutuhkan analisis statistic deskriptif untuk

mengetahui standar deviasi, skewness dan kurtosis dari indeks SLQ dan TBI.

Tabel 6.5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Standar deviasi TBI dan SLQ menunjukkan angka y

skewness TBI menunjukkan angka yang negative.

dengan selisih nilai skewness TBI yang cukup besar.

menunjukkan angka positif.
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TBI RSCA
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Skewness -0.291838 0.398881
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6.4. Pembahasan Model Pemetaan Produk Daerah

Nilai ekspor netto produk kelapa sawit mengalami fenomena yang luar

biasa di Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan tabel 6.2, maka posisi ekspor

netto produk minyak kelapa sawit di Jawa Timur berbanding terbalik dengan

posisi ekspor nettonya di Indonesia. Karena pada skala provinsi Jawa Timur,

produk kelapa sawit merupakan produk dengan nilai ekspor netto tertinggi, namun

dalam skala nasional ternyata produk kelapa sawit merupakan produk dengan nilai

ekspor netto yang terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai ekspor produk

kelapa sawit sebagian besar berasal dari Jawa dan impor produk kelapa sawit

untuk daerah lain di Indonesia.

Data perdagangan internasional produk dari seluruh Indonesia pada tabel

6.3 juga dibutuhkan untuk perhitungan SLQ sebagai pembanding kekuatan

perdagangan internasional produk Jawa Timur. Data pada tabel 6.2 dapat

dibandingkan dengan data pada tabel 6.2 yaitu Perbandingan data pada tabel 6.2

dan tabel 6.3 mengindikasikan bahwa suatu jenis produk mungkin merupakan

produk unggulan Jawa Timur tetapi bukan produk unggulan secara nasional. Oleh

karena itu, ukuran SLQ adalah ukuran yang mengenali/memetakan produk

unggulan Jawa Timur yang unggul dalam skala regional provinsi dan juga unggul

dalam skala nasional (Indonesia).

Produk-produk yang unggul baik dalam skala regional provinsi maupun

dalam skala nasional ada pada Grup A (kuadran I). Sedangkan pada Grup B

(kuadran II) terdapat produk yang unggul hanya dalam skala regional provinsi,

namun tidak unggul dalam skala nasional dikarenakan oleh besar nilai ekspor

produk tersebut lebh kecil bila dibandingkan dengan nilai ekspor jenis produk

yang sama secara nasional.

Secara singkat, proses analisis data dalam model Pemetaan Produk Daerah

ini adalah membandingkan data nilai produk ekspor dan impor Jawa Timur

dengan nilai ekspor dan impor Indonesia pada 25 jenis produk yang sama. Hasil

pemetaan produk daerah menunjukkan bahwa 12 jenis produk ekspor Jawa Timur

masuk dalam Grup A (Kuadran I) dengan nilai TBI dan SLQ yang positif.



Produk-produk tersebut merupakan produk yang unggul baik dalam skala regional

provinsi maupun dalam skala nasional.

Sedangkan pada Grup B (Kuadran II) terdapat 6 jenis produk dengan nilai

TBI yang positif dan nilai SLQ yang negatif. Produk-produk tersebut memiliki

karakteristik bahwa secara regional, produk-produk tersebut memiliki proporsi

tertimbang nilai ekspor yang lebih tinggi daripada nilai impornya. Namun

indikatorSLQ menunjukkan bahwa kekuatan ekspor produk-produk dari Jawa

Timur tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan ekspor jenis

produk yang sama yang berasal dari seluruh Indonesia.

Kuadran III merupakan wilayah bagi produk-produk pada Grup C yang

memiliki nilai TBI dan nilai SLQ yang negative. Artinya produk-produk ini

merupakan produk yang memang nilai impornya lebih rendah daripada nilai

ekspornya. Kekuatan ekspor produk-produk dari jawa Timur ini juga lebih rendah

daripada produk-produk sejenis yang dihasilkan dari seluruh Indonesia.

Pada Grup D (Kuadran IV) hanya terdapat 1 jenis produk dengan nilai TBI

yang negatif dan nilai SLQ yang positif, yaitu produk minyak bahan baku kue.

Produk tersebut memiliki karakteristik bahwa secara regional, produk tersebut

memiliki proporsi tertimbang nilai impor yang lebih tinggi daripada nilai

ekspornya. Namun indikator SLQ menunjukkan bahwa kekuatan ekspor produk-

produk dari Jawa Timur tersebut masih lebih besar dibandingkan dengan kekuatan

ekspor jenis produk yang sama yang berasal dari seluruh Indonesia.

Standar deviasi TBI dan SLQ menunjukkan angka yang positif maka

mengindikasikan bahwa produk ekspor Jawa Timur belum memiliki

spesialisasi/cirri khas tertentu. Karena standar deviasi mengukur bagaimana nilai

set data menyebar dari nilai rata-rata. Jika sebaran nilai data dekat dengan rata-

rata maka standar deviasi akan mendekati nol. Namun jika sebaran nilai data jauh

dengan rata-rata maka standar deviasi akan menjauhi nol.

Nilai rata-rata TBI dan SLQ menunjukkan peningkatan. Hal ini

mengindikasikan bahwa meningkatnya nilai rata-rata SLQ berarti menunjukkan

penguatan keunggulan produk ekspor Jawa Timur seiring waktu. Dan peningkatan

nilai rata-rata TBI berarti menunjukkan naiknya besaran proporsi eksor Jawa

Timur seiring waktu.



Nilai skewness SLQ pada tahun tertentu yang positif menunjukkan bahwa

negara tersebut lebih terkonsentrasi pada produk dengan keunggulan komparatif

rendah. Sedangkan nilai skewness TBI yang negatif menunjukkan bahwa negara

tersebut lebih terkonsentrasi pada produk ekspor netto. Maka produsen di Jawa

Timur memiliki potensi ekspor walaupun harus berusaha meningkatkan

keunggulan produk ekspornya.
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Lampiran 1.

LEMBAR OBSERVASI PRA-PENGEMBANGAN MODEL DAN MODUL

PEMETAAN PRODUK DAERAH

Hari/Tanggal :

Waktu :

Narasumber :

1. Ketika melakukan penelitian tentang perdagangan daerah, analisis apakah

yang digunakan?

2. Menurut anda, model seperti apa yang sesuai untuk menganalisis

perdagangan daerah?

3. Bagaimana minat para ahli Ekonomi dan mahasiswa Ekonomi untuk

mendalami bidang perdagangan?

4. Bagaimana proses analisis perdagangan saat ini?



Lampiran 2.

LEMBAR OBSERVASI PASCA-PENGEMBANGAN MODEL DAN

MODUL PEMETAAN PRODUK DAERAH

Hari/Tanggal :

Waktu :

Narasumber : .

1. Bagaimana proses analisis perdagangan saat ini?

2. Bagaimana menurut anda tentang model Pemetaan Produk Daerah yang

telah dikembangkan oleh tim pengembang?

3. Bagaimana menurut anda tentang modul Pemetaan Produk Daerah yang

telah dikembangkan oleh tim pengembang?

4. Bagaimana saran anda terhadap perangkat lunak Pemetaan Produk yang

akan dikembangkan?



Lampiran 3.

Instrumen Penilaian Model untuk

Ahli Pengembangan Model

PENGEMBANGAN MODEL PEMETAAN PRODUK DAERAH UNTUK

MEMPERKAYA SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

A. Identitas Responden

Nama Lengkap : ……………………………………………………………..

Jabatan : ……………………………………………………………..

Instansi : ……………………………………………………………..

Bapak/Ibu yang terhormat,

Saya membutuhkan bantuan bantuan dari Bapak/Ibu utuk mengisi angket

ini yang ditujukan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang Model

Pemetaan Produk Daerah yang telah kami kembangkan. Saran dan kritik

Bapak/Ibu akan sangat berguna bagi penyempurnaan Model Pemetaan Produk

Daerah dimasa mendatang. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesedian

untuk mengisi angket ini.

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian angket ini dilakukan dengan memberikan tanda centang (√) pada

kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Pengisian penilaian dalam angket

dengan ketentuan sebagai berikut

Skor 4 = sangat baik

Skor 3 = baik

Skor 2 = kurang

Skor 1 = sangat kurang



C. Daftar Pertanyaan

No. Aspek Skor

4 3 2 1

1 Tujuan model jelas

2 Isi model sesuai dengan kebutuhan mahasiswa

3 Isi model sesuai dengan kebutuhan dosen

4
Isi model sesuai dengan kebutuhan
peneliti/praktisi

5 Kegiatan yang dirumuskan pada model sesuai
dengan tujuan pembelajaran.

6 Kegiatan yang dirumuskan pada model sesuai
dengan tujuan penelitian.

7 Soal dan bahan studi kasus disajikan secara
akurat.

8 Masalah kontekstual yang disajikan dapat
dijangkau oleh kemampuan mahasiswa.

9 Adanya keterkaitan antara sub materi pokok
sehingga mahasiswa dan peneliti lebih mudah
dalam mempelajari materi dan pemahaman
terhadap materi yang disampaikan akan lebih
terarah

10 Informasi, perintah, pertanyaan dan simbol-
simbol jelas dan mudah dipahami oleh
mahasiswa dan peneliti.

11 Bahasa yang digunakan dalam model sesuai
dengan kaidah bahasa Indonesia.

12 Bahasa menarik, jelas, tepat sasaran, tidak
menimbulkan makna ganda dan lazim dalam
bidang ilmu ekonomi sehingga medorong
mahasiswa dan peneliti untuk mempelajari
model secara tuntas.

13 Bahasa yang digunakan pada model sesuai
dengan tingkat perkembangan intelektual
mahasiswa

14 Bahasa yang digunakan efektif dan efisien.

15 Kalimat di dalam model tidak
ambigu/membingungkan.

16 Jenis huruf dan ukuran huruf dapat terbaca
dengan baik.

17 Pengaturan tata letak isi yang proposional,
yaitu pengaturan antara tulisan, gambar, dan
tempat menulis jawaban harus proporsional
dan tidak tumpang tindih.



18 Ilustrasi, warna, grafik, gambar dan foto sesuai
dengan topik yang disajikan.

19 Tersedianya tempat yang cukup untuk menulis
kegiatan mahaisiswa, dosen dan peneliti.

D. Komentar dan Saran

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Malang,

Validator

………………………………

NIP.



Lampiran 4.

Instrumen Penilaian Model untuk

Pengguna (Uji Coba Kelompok Kecil)

PENGEMBANGAN MODEL PEMETAAN PRODUK DAERAH UNTUK

MEMPERKAYA SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

A. Identitas Responden

Nama Lengkap : ……………………………………………………………..

Jabatan : ……………………………………………………………..

Instansi : ……………………………………………………………..

Angket ini ditujukan untuk mengetahui pendapat Saudara/i tentang Model

Pemetaan Produk Daerah yang telah kami kembangkan. Saran dan kritik Saudara/i

akan sangat berguna bagi penyempurnaan Model Pemetaan Produk Daerah

dimasa mendatang. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesedian untuk

mengisi angket ini.

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian angket ini dilakukan dengan memberikan tanda centang (√) pada

kolom yang sesuai dengan penilaian Saudara/i. Pengisian penilaian dalam angket

dengan ketentuan sebagai berikut

Skor 4 = sangat baik

Skor 3 = baik

Skor 2 = kurang

Skor 1 = sangat kurang



C. Daftar Pertanyaan

No. Aspek Skor

4 3 2 1

1 Tujuan model jelas

2
Isi model sesuai dengan kebutuhan
mahasiswa/peneliti

3 Kegiatan yang dirumuskan pada model sesuai
dengan tujuan pembelajaran.

4 Soal dan bahan studi kasus disajikan secara
akurat.

5 Masalah kontekstual yang disajikan dapat
dijangkau oleh kemampuan mahasiswa/peneliti

6 Adanya keterkaitan antara sub materi pokok
sehingga mahasiswa dan peneliti lebih mudah
dalam mempelajari materi dan pemahaman
terhadap materi yang disampaikan akan lebih
terarah

7 Informasi, perintah, pertanyaan dan simbol-
simbol jelas dan mudah dipahami oleh
mahasiswa/peneliti.

8 Bahasa yang digunakan dalam model sesuai
dengan kaidah bahasa Indonesia.

9 Bahasa menarik, jelas, tepat sasaran, tidak
menimbulkan makna ganda dan lazim dalam
bidang ilmu ekonomi sehingga medorong
mahasiswa untuk mempelajari model secara
tuntas.

10 Bahasa yang digunakan pada model sesuai
dengan tingkat perkembangan intelektual
mahasiswa

11 Bahasa yang digunakan efektif dan efisien.

12 Kalimat di dalam model tidak
ambigu/membingungkan.

13 Jenis huruf dan ukuran huruf dapat terbaca
dengan baik.

14 Pengaturan tata letak isi yang proposional,
yaitu pengaturan antara tulisan, gambar, dan
tempat menulis jawaban harus proporsional
dan tidak tumpang tindih.

15 Ilustrasi, warna, grafik, gambar dan foto sesuai
dengan topik yang disajikan.

16 Tersedianya tempat yang cukup untuk menulis
kegiatan mahaisiswa/peneliti



D. Komentar dan Saran

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Malang,

………………………………



Lampiran 5.

Contoh

Instrumen Penilaian Modul untuk

Ahli Pengembangan Modul

PENGEMBANGAN MODUL PEMETAAN PRODUK DAERAH UNTUK

MEMPERKAYA SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

A. Identitas Responden

Nama Lengkap : ……………………………………………………………..

Jabatan : ……………………………………………………………..

Instansi : ……………………………………………………………..

Bapak/Ibu yang terhormat,

Saya membutuhkan bantuan bantuan dari Bapak/Ibu utuk mengisi angket

ini yang ditujukan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang Modul

Pemetaan Produk Daerah yang telah kami kembangkan. Saran dan kritik

Bapak/Ibu akan sangat berguna bagi penyempurnaan Modul Pemetaan Produk

Daerah dimasa mendatang. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesedian

untuk mengisi angket ini.

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian angket ini dilakukan dengan memberikan tanda centang (√) pada

kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Pengisian penilaian dalam angket

dengan ketentuan sebagai berikut

Skor 4 = sangat baik

Skor 3 = baik

Skor 2 = kurang

Skor 1 = sangat kurang



C. Daftar Pertanyaan

No. Aspek Skor

4 3 2 1

KELAYAKAN ISI

Kesesuaian Materi

1 Kelangkapan materi

2 Kedalaman materi

Keakuratan Materi

1 Keakuratan konsep dan definisi

2 Keakuratan fakta dan data

3 Keakuratan gambar dan ilustrasi

4 Keakuratan acuan pustaka

Pendukung Materi

1 Kesesuaian materi dengan pengembangan ilmu

2 Aktualisasi gambar, diagram dan ilustrasi

3 Analisis contoh kasus

KELAYAKAN PEYAJIAN

Teknik Penyajian

1 Konsistensi sistematika penyajian

2 Keruntutan penyajian

Pendukung Penyajian

1 Contoh data dan studi kasus

2 Analisis contoh kasus

3 Glosarium

4 Daftar pustaka

5 Rangkuman

Kelengkapan Penyajian

1 Bagian pendahuluan

3 Bagian isi

4 Bagian penutup

KELAYAKAN BAHASA

1 Ketetapan struktur kalimat

2 Keefektifan kalimat

3 Kebakuan istilah

4 Keterbacaan pesan

5 Ketetapan penggunaan kaidah bahasa

6 Kemampuan memotivasi pesan

7 Kesesuaian perkembangan intelektual pengguna



KELAYAKAN KEGRAFIKAAN
1 Penampilan unsur tata letak secara harmonis yang

memiliki irama dan konsisten

2
Warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas
fungsi

3 Huruf yang digunakan mudah dibaca
4 Penempatan judul topik, sub topik dan angka halaman

tidak mengganggu pemahaman

5 Penempatan ilustrasi dan keterangan gambar tidak
mengganggu pemahaman

6 Penyajian keseluruhan ilustrasi serasi

7 Kreatif dan dinamis

D. Komentar dan Saran

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Malang,

Validator

………………………………

NIP.



Lampiran 6.

Contoh

Instrumen Penilaian Modul untuk

Dosen atau Instruktur Berpengalaman

PENGEMBANGAN MODUL PEMETAAN PRODUK DAERAH UNTUK

MEMPERKAYA SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

A. Identitas Responden

Nama Lengkap : ……………………………………………………………..

Jabatan : ……………………………………………………………..

Instansi : ……………………………………………………………..

Bapak/Ibu yang terhormat,

Saya membutuhkan bantuan bantuan dari Bapak/Ibu utuk mengisi angket

ini yang ditujukan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang Modul

Pemetaan Produk Daerah yang telah kami kembangkan. Saran dan kritik

Bapak/Ibu akan sangat berguna bagi penyempurnaan Modul Pemetaan Produk

Daerah dimasa mendatang. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesedian

untuk mengisi angket ini.

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian angket ini dilakukan dengan memberikan tanda centang (√) pada

kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Pengisian penilaian dalam angket

dengan ketentuan sebagai berikut

Skor 4 = sangat baik, Skor 3 = baik

Skor 2 = kurang, Skor 1 = sangat kurang



C. Daftar Pertanyaan

No. Aspek Skor

4 3 2 1

KELAYAKAN ISI

Kesesuaian Materi

1 Kelangkapan materi

2 Kedalaman materi

Keakuratan Materi

1 Keakuratan konsep dan definisi

2 Keakuratan fakta dan data

3 Keakuratan gambar dan ilustrasi

4 Keakuratan acuan pustaka

Pendukung Materi

1 Kesesuaian materi dengan pengembangan ilmu

2 Aktualisasi gambar, diagram dan ilustrasi

3 Analisis contoh kasus

KELAYAKAN PEYAJIAN

Teknik Penyajian

1 Konsistensi sistematika penyajian

2 Keruntutan penyajian

Pendukung Penyajian

1 Contoh data dan studi kasus

2 Analisis contoh kasus

3 Glosarium

4 Daftar pustaka

5 Rangkuman

Kelengkapan Penyajian

1 Bagian pendahuluan

3 Bagian isi

4 Bagian penutup

KELAYAKAN BAHASA

1 Ketetapan struktur kalimat

2 Keefektifan kalimat

3 Kebakuan istilah

4 Keterbacaan pesan

5 Ketetapan penggunaan kaidah bahasa

6 Kemampuan memotivasi pesan

7 Kesesuaian perkembangan intelektual pengguna



KELAYAKAN KEGRAFIKAAN
1 Penampilan unsur tata letak secara harmonis yang

memiliki irama dan konsisten

2
Warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas
fungsi

3 Huruf yang digunakan mudah dibaca
4 Penempatan judul topik, sub topik dan angka halaman

tidak mengganggu pemahaman

5 Penempatan ilustrasi dan keterangan gambar tidak
mengganggu pemahaman

6 Penyajian keseluruhan ilustrasi serasi

7 Kreatif dan dinamis

KEEFEKTIVAN PENGGUNAAN MODUL

1 Penggunaan konteks nyata
2 Terdapat contoh kasus yang merangsang kemampuan

berpikir kritis pengguna

3 Terdapat contoh kasus yang merangsang kemampuan
analitis pengguna

4 Mengembangkan kemampuan aplikasi pengguna

D. Komentar dan Saran

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Malang,

………………………………

NIP.



Lampiran 7.

Contoh

Instrumen Penilaian Modul untuk

Pengguna (Uji Coba Kelompok Kecil)

PENGEMBANGAN MODUL PEMETAAN PRODUK DAERAH UNTUK

MEMPERKAYA SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

A. Identitas Responden

Nama Lengkap : ……………………………………………………………..

Jabatan : ……………………………………………………………..

Instansi : ……………………………………………………………..

Saya membutuhkan bantuan bantuan dari Saudara/i utuk mengisi angket

ini yang ditujukan untuk mengetahui pendapat Saudara/i tentang Modul Pemetaan

Produk Daerah yang telah kami kembangkan. Saran dan kritik Saudara/i akan

sangat berguna bagi penyempurnaan Modul Pemetaan Produk Daerah dimasa

mendatang. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesedian untuk mengisi

angket ini.

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian angket ini dilakukan dengan memberikan tanda centang (√) pada

kolom yang sesuai dengan penilaian Saudara/i. Pengisian penilaian dalam angket

dengan ketentuan sebagai berikut

Skor 4 = sangat baik

Skor 3 = baik

Skor 2 = kurang

Skor 1 = sangat kurang



C. Daftar Pertanyaan

No. Aspek Skor

4 3 2 1

KELAYAKAN ISI

1 Penyajian konsep mudah dipahami

2 Gambar yang disajikan jelas

3 Keterangan melengkapi gambar/ilustrasi dalam modul

4 Gambar yang disajikan sesuai dengan materi

KELAYAKAN PENYAJIAN

1

Modul menyajikan konsep yang ditemui dalam
kehidupan nyata

2 Modul menyajikan contoh soal yang ditemui dalam
kehidupan nyata

3 Penyajian materi dalam modul mendorong saya untuk
berdiskusi dengan teman

4 Penyajian materi dalam modul mendorong saya untuk
menemukan ide baru

5 Saya dapat memahami materi dengan mudah

6 Materi yang disajikan sundah runtut

7 Saya dapat mengikuti kegiatan analisis dalam modul
dengan mudah

8 Saya dapat memahami kalimat dalam modul dengan
mudah

9 Saya dapat memahami lambang/simbol dalam modul
dengan mudah

KELAYAKAN BAHASA

1 Saya dapat memahami pesan modul dengan jelas

2 Modul disajikan dengan bahasa yang komunikatif

3 Modul disajikan dengan bahasa yang menarik

KELAYAKAN KEGRAFIKAAN

1 Desain sampul dan isi modul menarik

2
Sampul modul mewakili isi Modul Pemetaan Produk
Daerah

3 Huruf yang digunakan mudah dibaca

4 Penempatan ilustrasi sangat membantu pemahaman

D. Komentar dan Saran

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................



.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Malang,

………………………………



Lampiran 8.

Contoh

Instrumen Penilaian Perangkat Lunak untuk

Ahli Pengembangan Perangkat Lunak

PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK PEMETAAN PRODUK

DAERAH UNTUK MEMPERKAYA SISTEM INFORMASI

PERDAGANGAN

A. Identitas Responden

Nama Lengkap : ……………………………………………………………..

Jabatan : ……………………………………………………………..

Instansi : ……………………………………………………………..

Bapak/Ibu yang terhormat,

Saya membutuhkan bantuan bantuan dari Bapak/Ibu utuk mengisi angket

ini yang ditujukan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang perangkat lunak

Pemetaan Produk Daerah yang telah kami kembangkan. Saran dan kritik

Bapak/Ibu akan sangat berguna bagi penyempurnaan perangkat lunak Pemetaan

Produk Daerah dimasa mendatang. Terima kasih banyak atas perhatian dan

kesedian untuk mengisi angket ini.

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian angket ini dilakukan dengan memberikan tanda centang (√) pada

kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Pengisian penilaian dalam angket

dengan ketentuan sebagai berikut

Skor 4 = sangat baik

Skor 3 = baik

Skor 2 = kurang

Skor 1 = sangat kurang



C. Daftar Pertanyaan

No. Aspek Skor

4 3 2 1

KELAYAKAN PEYAJIAN

Teknik Penyajian

1 Konsistensi sistematika penyajian

2 Keruntutan penyajian

3 Kesesuaian penyajian ilustrasi dan gambar

Pendukung Penyajian

1 Contoh data dan studi kasus

2 Analisis contoh kasus

3 Glosarium

4 Daftar pustaka

5 Rangkuman

Kelengkapan Penyajian

1 Bagian pendahuluan

3 Bagian isi

4 Bagian penutup

KELAYAKAN BAHASA

1 Ketetapan struktur kalimat

2 Keefektifan kalimat

3 Kebakuan istilah

4 Keterbacaan pesan

5 Ketetapan penggunaan kaidah bahasa

6 Kemampuan memotivasi pesan

7 Kesesuaian perkembangan intelektual pengguna

KELAYAKAN KEGRAFIKAAN
1 Penampilan unsur tata letak secara harmonis yang

memiliki irama dan konsisten

2
Warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas
fungsi

3 Huruf yang digunakan mudah dibaca
4 Penempatan judul topik, sub topik dan angka halaman

tidak mengganggu pemahaman

5 Penempatan ilustrasi dan keterangan gambar tidak
mengganggu pemahaman

6 Penyajian keseluruhan ilustrasi serasi

7 Kreatif dan dinamis



KEMUDAHAN PENGGUNAAN
1 Perangkat lunak mudah dioperasikan

2 Penempatan tombol sangat sesuai dan memudahkan

3 Perintah dan keterangan mudah dipahami

D. Komentar dan Saran

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Malang,

Validator

………………………………

NIP.



Lampiran 9.

Contoh

Instrumen Penilaian Perangkat Lunak untuk

Dosen atau Instruktur Berpengalaman

PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK PEMETAAN PRODUK

DAERAH UNTUK MEMPERKAYA SISTEM INFORMASI

PERDAGANGAN

A. Identitas Responden

Nama Lengkap : ……………………………………………………………..

Jabatan : ……………………………………………………………..

Instansi : ……………………………………………………………..

Bapak/Ibu yang terhormat,

Saya membutuhkan bantuan bantuan dari Bapak/Ibu utuk mengisi angket

ini yang ditujukan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang perangkat lunak

Pemetaan Produk Daerah yang telah kami kembangkan. Saran dan kritik

Bapak/Ibu akan sangat berguna bagi penyempurnaan perangkat lunak Pemetaan

Produk Daerah dimasa mendatang. Terima kasih banyak atas perhatian dan

kesedian untuk mengisi angket ini.

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian angket ini dilakukan dengan memberikan tanda centang (√) pada

kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Pengisian penilaian dalam angket

dengan ketentuan sebagai berikut

Skor 4 = sangat baik

Skor 3 = baik

Skor 2 = kurang

Skor 1 = sangat kurang



C. Daftar Pertanyaan

No. Aspek Skor

4 3 2 1

KELAYAKAN PEYAJIAN

Teknik Penyajian

1 Konsistensi sistematika penyajian

2 Keruntutan penyajian

3 Kesesuaian penyajian ilustrasi dan gambar

Pendukung Penyajian

1 Contoh data dan studi kasus

2 Analisis contoh kasus

3 Glosarium

4 Daftar pustaka

5 Rangkuman

Kelengkapan Penyajian

1 Bagian pendahuluan

3 Bagian isi

4 Bagian penutup

KELAYAKAN BAHASA

1 Ketetapan struktur kalimat

2 Keefektifan kalimat

3 Kebakuan istilah

4 Keterbacaan pesan

5 Ketetapan penggunaan kaidah bahasa

6 Kemampuan memotivasi pesan

7 Kesesuaian perkembangan intelektual pengguna

KELAYAKAN KEGRAFIKAAN
1 Penampilan unsur tata letak secara harmonis yang

memiliki irama dan konsisten

2
Warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas
fungsi

3 Huruf yang digunakan mudah dibaca
4 Penempatan judul topik, sub topik dan angka halaman

tidak mengganggu pemahaman

5 Penempatan ilustrasi dan keterangan gambar tidak
mengganggu pemahaman

6 Penyajian keseluruhan ilustrasi serasi

7 Kreatif dan dinamis



KEEFEKTIVAN PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK

1 Penggunaan konteks nyata
2 Terdapat contoh kasus yang merangsang kemampuan

berpikir kritis pengguna

3 Terdapat contoh kasus yang merangsang kemampuan
analitis pengguna

4 Mengembangkan kemampuan aplikasi pengguna

D. Komentar dan Saran

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Malang,

………………………………



Lampiran 10.

Contoh

Instrumen Penilaian Perangkat Lunak untuk

Pengguna (Uji Coba Kelompok Kecil)

PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK PEMETAAN PRODUK

DAERAH UNTUK MEMPERKAYA SISTEM INFORMASI

PERDAGANGAN

A. Identitas Responden

Nama Lengkap : ……………………………………………………………..

Jabatan : ……………………………………………………………..

Instansi : ……………………………………………………………..

Saya membutuhkan bantuan bantuan dari Saudara/i untuk mengisi angket

ini yang ditujukan untuk mengetahui pendapat Saudara/i tentang perangkat lunak

Pemetaan Produk Daerah yang telah kami kembangkan. Saran dan kritik Saudara/i

akan sangat berguna bagi penyempurnaan perangkat lunak Pemetaan Produk

Daerah dimasa mendatang. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesedian

untuk mengisi angket ini.

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian angket ini dilakukan dengan memberikan tanda centang (√) pada

kolom yang sesuai dengan penilaian Saudara/i. Pengisian penilaian dalam angket

dengan ketentuan sebagai berikut

Skor 4 = sangat baik

Skor 3 = baik

Skor 2 = kurang

Skor 1 = sangat kurang



C. Daftar Pertanyaan

No. Aspek Skor

4 3 2 1

KELAYAKAN ISI

1 Penyajian konsep mudah dipahami

2 Gambar yang disajikan jelas

3 Keterangan melengkapi gambar/ilustrasi dalam modul

4 Gambar yang disajikan sesuai dengan materi

KELAYAKAN PENYAJIAN DAN PENGGUNAAN

1

Perangkat lunak menyajikan konsep yang ditemui dalam
kehidupan nyata

2 Perangkat lunak menyajikan contoh soal yang ditemui
dalam kehidupan nyata

3 Penyajian materi dalam perangkat lunak mendorong saya
untuk berdiskusi dengan teman

4 Penyajian materi dalam perangkat lunak mendorong saya
untuk menemukan ide baru

5 Saya dapat memahami materi dengan mudah

6 Materi yang disajikan sundah runtut

7 Saya dapat mengikuti kegiatan analisis dalam perangkat
lunak dengan mudah

8 Saya dapat memahami kalimat dalam perangkat lunak
dengan mudah

9 Saya dapat memahami lambang/simbol dalam perangkat
lunak dengan mudah

10 Perangkat lunak mudah dioperasikan
11 Penempatan tombol sangat sesuai dan memudahkan
12 Perintah dan keterangan mudah dipahami

KELAYAKAN BAHASA

1
Saya dapat memahami pesan dari perangkat lunak dengan
jelas

2 Perangkat lunak disajikan dengan bahasa yang komunikatif

3 Perangkat lunak disajikan dengan bahasa yang menarik

KELAYAKAN KEGRAFIKAAN

1 Desain sampul dan isi Perangkat lunak menarik

2
Sampul perangkat lunak mewakili isi Model Pemetaan
Produk Daerah

3 Huruf yang digunakan mudah dibaca

4 Penempatan ilustrasi sangat membantu pemahaman

D. Komentar dan Saran

.............................................................................................................................



.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Malang,

………………………………


