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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini Indonesia telah terkontaminasi oleh hal-hal asing yang 

mulai merambah diberbagai aspek.  Ini merupakan hal yang masih sangat 

baru dan masih asing untuk warga Indonesia sendiri.  Bisa berdampak negatif 

maupun positif, tergantung bagaimana pribadi masing-masing menerima dan 

mengolahnya.  Hal ini masuk kedalam Negara Indonesia dengan sebutan 

Globalisasi.  Globalisasi merupakan penyebaran unsur-unsur baru khususnya 

menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak maupun 

elektronik.  Globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan komunikasi di dunia 

yang mengakibatkan hilangnya batas ruang dan waktu yang dibawa oleh 

budaya dari luar.  Globalisasi sendiri membuat suatu negara semakin sempit 

dan kecil, ini dikarenakan kemudahan dalam berinteraksi antar negara baik itu 

dalam perdagangan, teknologi, pertukaran informasi, dan gaya hidup maupun 

dengan bentuk interaksi lainnya.  Keadaan ini semakin mendorong 

masyarakat untuk siap menghadapi segala tantangan baru dalam berbagai hal. 

Tentunya di bidang perdagangan pun akan terkena dampak dari globalisasi itu 

sendiri. 

Dengan adanya globalisasi ini mendorong pemerintah untuk ikut serta 

dalam sebuah komunitas yang diberi nama ASEAN (Association of 

Shoutheast Asian Nations) yang didalamnya terdapat 10 anggota termasuk 

Indonesia.  Pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para 

pemimpin ASEAN menegaskan komitmen mereka untuk segera 

mempercepat pembentukan komunitas ekonomi ASEAN pada tahun 2015 

dan untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas 

barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal yang lebih 

bebas.  Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir 

dari integrasi ekonomi yang dianut dalam visi 2020, yang didasarkan pada 
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kovergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam 

dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan 

batas waktu yang jelas.  Dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, 

berorientasi keluar, inklusif dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten 

dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk pelaksanaan 

komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan. 

Mengingat ekonomi negara yang semakin rumit, ditambah 

melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dan berbagai 

kebijakan pemerintah yang diterapkan maka banyak perusahaan yang 

menutup usahanya.  Salah satu sektor yang terkena dampak dari melemahnya 

rupiah adalah ekspor impor.  Maka dari itu agar terus dapat bersaing dipasar 

bebas, apalagi akan ada MEA ini mengharuskan para pengusaha 

meningkatkan kualitas daripada produk yang akan diekspor maupun yang 

diimpor.  Sebagai pengusaha yang cerdas haruslah dapat memahami keadaan, 

justru dengan adanya pasar bebas dan MEA  ini merupakan tambang emas 

untuk sektor ekspor itu sendiri.  Secara otomatis permintaan produk keluar 

negeri akan semakin meningkat tergantung bagaimana pengusaha dapat 

bersaing dalam hal kualitas produk dengan negara ASEAN lainnya.  Selain 

faktor internal yang berasal dari pengusaha itu sendiri, adapula faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja ekspor impor diantaranya 

kebijakan pemerintah, sosial budaya, dan politik. 

Dengan berkembangnya dunia perdagangan sekarang ini membuat 

batas-batas alur perdagangan semakin bebas.  Suatu negara untuk dapat 

mencukupi kebutuhannya tidak selamanya dapat memproduksi sendiri maka 

harus impor, begitupun sebaliknya ketika dunia luar mengharap produk dari 

negara lain maka ia harus melakukan ekspor. Berikut tabel arus ekspor dan 

nilai ekspor yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tahun 

2009-2013. 
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Tabel 1.1 

Arus Barang Ekspor Melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Menurut Jenis Komoditi 
Tahun 2009 - 2013 (ton) 

Volume of Exports at Tanjung Mas Port Semarang  by Kind of Commodity 2009 - 2013 (ton) 

Jenis Komoditi  / Kind of Commodity 2009 2010 2011 2012 2013 

01. Albazia falkata 
           

127.490  
           

172.667  
       

190.221  
       

157.741  
       

553.800  

02. Ethanol 
                      

-  
                      

-  
                   

-  
       

342.651  
           

1.500  

03. Furniture 
           

733.943  
           

791.171  
       

586.637  
                

18  
       

269.349  

04. Gaplek/Tapioka Chips 
                      

-  
                      

-  
                   

-  
         

39.171  
           

5.245  

05. Garment 
             

99.532  
             

98.007  
         

43.766  
                   

-  
       

231.975  

06. Glassware 
                      

-  
                      

-  
                   

-  
                   

-  
         

10.125  

07. Gum Rosin/Terpentin 
                      

-  
                      

-  
                   

-  
                   

-  
         

22.055  

08. K a c a 
                      

-  
                      

-  
                   

-  
                   

-  
                   

-  

09. Laminated Board 
                      

-  
                      

-  
                   

-  
                   

-  
                   

-  

10. Makanan & Minuman 
                      

-  
                      

-  
                   

-  
                   

-  
         

53.940  

11. Molasses 
             

89.191  
             

77.699  
         

63.700  
         

27.800  
         

85.361  

12. Mushroom 
                      

-  
                      

-  
                   

-  
                   

-  
                   

-  

13. Pakan Ternak 
                      

-  
                      

-  
                   

-  
                   

-  
              

150  

14. Plywood/Particle Board 
             

54.816  
             

75.472  
         

90.710  
         

73.431  
       

170.687  

15. 
Plastik Ware 
Polypropylene 

                      
-  

                      
-  

                   
-  

                   
-  

         
44.165  

16. Teakwood Mozaik 
                      

-  
                      

-  
                   

-  
                   

-  
                   

-  

17. Tekstil 
             

60.308  
             

52.974  
         

32.092  
         

14.906  
         

72.880  

18. Benang/Yarn 
             

95.622  
           

122.608  
         

77.903  
         

69.739  
       

188.485  

19. General Cargo 
           

472.641  
           

584.843  
    

1.050.128  
    

1.655.382  
       

923.485  

Jumlah/Total 
        

1.733.543  
        

1.975.441  
    

2.135.157  
    

2.380.839  
    

2.633.202  

Sumber/Source : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas 
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Tabel 1.2 

Nilai Ekspor Jawa Tengah Menurut Komoditi Tahun 2009 - 2013 

(US $) 1) 

Export Value of  Jawa Tengah by Commodity 2009 - 2013  (US $) 

 

Tahun  
Year 

Non Minyak dan Gas  
Non Oil and Gas 

Minyak dan Gas  
Oil and Gas 

Jumlah  
Total 

2009                    2.885.296.714               181.162.818        3.066.459.532  

2010                    3.674.042.429               194.549.112        3.868.591.541  

2011                    4.259.587.721               431.935.430        4.691.523.151  

2012                    4.513.026.249               133.188.255        4.646.214.504  

2013                    4.871.878.841               454.702.272        5.326.581.113  

Sumber : BPS 
Source : BPS-Statistics Indonesia 
Keterangan/Note : 1) Nilai F.O.B = Free On Board 

 

Untuk dapat tetap menjaga kestabilan nilai ekspor maka perlu 

dilakukan berbagai pembenahan disektor kegiatan ekspor itu sendiri. 

Kebijakan pemerintah yang tepat dan sesuai bisa jadi akan berpengaruh 

terhadap meningkat atau menurunnya kinerja ekspor di Pelabuhan Tanjung 

Emas Semarang. Intervensi pemerintah dalam perekonomian dilakukan untuk 

meningkatkan pengeluaran pemerintah. Peranan pemerintah dalam 

meningkatkan ekspornya hendaknya mendapat respon dari pihak perusahaan. 

Keadaan ini dapat menggairahkan mereka untuk melakukan peningkatan 

usahanya untuk memasuki pasar internasional. Hal ini terlihat semenjak 

Indonesia merubah kebijakan perdagangan luar negerinya dari substitusi 

impor ke tahap promosi ekspor dengan menerbitkan sejumlah paket 

deregulasi. Berbagai macam kebijakan mulai diterapkan oleh pemerintah, ada 

yang pro dan ada juga yang kontra dengan adanya kebijakan tersebut. Namun 

demi perekonomian negara pada akhirnya banyak perusahaan yang mulai 
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terbiasa dengan adanya kebijakan – kebijakan yang diterapkan oleh 

pemerintah. 

Selain itu penerapan sistem logistik yang baik juga sangatlah 

berpengaruh dalam peningkatan kinerja ekspor.  Para konsumen diluar sana 

juga pasti akan berpikir jika produk terkena pajak lalu kondisi ekonomi 

dengan nilai tukar rupiahnya melemah haruslah barang ini diperlakukan 

hingga ketangannya dengan baik.  Untuk itu perlulah adanya penerapan 

sistem logistik yang baik.  Mulai dari perencanaan produksi, pengemasan dan 

pengepakan, transportasi, manajemen persediaan, pengolahan pesanan 

pembelian dan manajemen informasi di seluruh rantai pasokan, dengan tujuan 

agar produk dapat tersedia bagi konsumen dengan cepat, ekonomis dan 

handal. 

Dan faktor yang juga berpengaruh yaitu kualitas produk dimana hal 

ini juga sangat penting dalam peningkatan kinerja ekspor.  Menurut Kotler 

(2003:13) bahwa suatu produk akan berhasil jika memberikan kualitas 

produk, pelayanan dan kepuasan pada konsumen, karena konsumen akan 

menyukai produk yang bisa memberikan nilai yang lebih banyak dalam arti 

seberapa besar benefit (manfaat) yang akan diperoleh dari produk 

dibandingkan dengan sacrifice (pengorbanan) yang dikeluarkan untuk 

membeli dan memanfaatkan produk tersebut.  Oleh karena itu penilaian 

terhadap produk oleh konsumen juga sangat diperlukan untuk proses produksi 

selanjutnya. 

Menurut MetroTvNews.com 2015, telah terjadi kenaikan kegiatan 

ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Tercatat total 

kenaikannya mencapai 6,26 persen dibandingkan tahun lalu. Ini merupakan 

indikasi untuk perekonomian semakin meningkat dan ekspor impor di Jawa 

Tengah terus bergeliat meskipun nilai tukar rupiah melemah. Ini juga dampak 

dari banyaknya sektor industri yang berpindah dari Jakarta ke Jawa Tengah. 

Untuk itu Pelabuhan Tanjung Emas Semarang mulai berbenah guna 

menyiapkan lonjakan kegiatan ekspor impor yang akan terjadi ditahun 2016. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor di Pelabuhan 
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Tanjung Emas Semarang. Peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA 

EKSPOR DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Ekspor seringkali disebut sebagai jendela sebuah negara untuk 

memperkenalkan keunggulan komparatifnya dibanding negara lain.  Melihat 

dari latar belakang masalah dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah kebijakan pemerintah dapat meningkatkan kinerja ekspor di 

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ? 

2. Apakah penerapan sistem logistik yang baik dapat meningkatkan kinerja 

ekspor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ? 

3. Apakah faktor kualitas produk ekspor, dapat meningkatkan kinerja ekspor 

di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ? 

4. Apakah kebijakan pemerintah, sistem logistik, dan kualitas produk dapat 

meningkatkan kinerja ekspor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ?  

 

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap 

kinerja ekspor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 

2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem logistik terhadap 

kinerja ekspor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk ekspor terhadap 

kinerja ekspor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah, sistem 

logistik dan kualitas produk terhadap kinerja ekspor di Pelabuhan 

Tanjung Emas Semarang. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 
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1. Bagi Penulis 

Sebagai cara untuk menerapkan teori-teori yang telah 

diperoleh di bangku kuliah dan mengaplikasikan dengan kenyataan 

yang ada di lapangan, serta menambah pengalaman, dan 

pengetahuan penulis akan masalah-masalah yang terjadi pada 

kegiatan transportasi khususnya transportasi laut dan ekspor. 

2. Bagi Instansi 

 Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi 

yang bermanfaat bagi perusahaan manufaktur dagang yang aktif 

melakukan kegiatan ekspor sebagai bahan evaluasi untuk 

meningkatkan kinerja ekspor di Pelabuhan Tanjung Emas 

Semarang. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai referensi penelitian lebih lanjut dan diharapkan 

dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa STIMART “AMNI” 

khususnya. Serta untuk melengkapi kepustakaan almamater, khusus 

nya yang berkaitan dengan permasalahan tentang kinerja ekspor 

barang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan ini akan dijelaskan isi dari skripsi dari 

setiap bab.  Disusun sesistematis mungkin agar pembaca dapat dengan mudah 

memahami isinya.  Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  :   Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II :  Tinjauan Pustaka, yang berisikan landasan teori dan penelitian 

terdahulu, hipotesis, serta kerangka pemikiran. 

BAB III : Metode Penelitian, yang berisikan variabel penelitian dan 

definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, metode analisis dan tahapan 

pelaksanaan kegiatan penelitian. 
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BAB IV : Hasil Pembahasan, didalam hasil dan pembahasan ini berisi 

tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data, pembahasan 

dan implikasi manajerial. 

BAB V : Penutup, yang membahas tentang kesimpulan dan saran yang 

diperoleh dari hasil analisis data, saran dapat diberikan pada 

pihak yang terkait atau untuk koreksi terhadap studi selanjutnya. 


