
 

 

1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang membuat negara-

negara di dunia seolah tanpa batas. Globalisasi telah membawa perubahan yang 

sangat cepat dan memberikan dampak bagi perekonomian, baik di tingkat 

nasional dan internasional. Dampak lain dari globalisasi adalah timbulnya 

persaingan di seluruh sektor industri dan berubahnya tatanan daya saing industri 

menuju integrasi global yang dikenal sebagai global supply and value chain. 

Rantai nilai global (global value chain) merupakan sebuah fenomena 

dimana setiap negara memainkan perannya masing-masing sebagai penyedia 

bahan baku, produk antara, dan barang jadi (DJKPI 2012). Ciri utama dari rantai 

nilai global adalah sistem produksi yang tersebar dan terbagi ke beberapa lokasi di 

berbagai negara sehingga menghasilkan tingkat efisiensi tertinggi dan keuntungan 

yang lebih besar di setiap bagian sistem produksi. Rantai nilai global telah 

mengalami perkembangan selama tiga dekade terakhir. Bahkan dalam beberapa 

tahun terakhir, peran rantai nilai global ini telah mengalami peningkatan dalam 

mendorong jaringan perdagangan. Jaringan perdagangan dunia telah meningkat 

dari 988 milyar US dollar pada tahun 1990–1991, menjadi 4.5 triliun US dollar di 

tahun 2009–2010, atau lebih dari 60% dari total ekspor manufaktur dunia 

(Athukorala dan Nasir 2012). 

Rantai nilai global dapat dilihat di berbagai industri di dunia, di antaranya 

adalah dalam industri elektronik. Industri elektronik merupakan salah satu industri 

dimana rantai nilai globalnya tersebar luas seperti yang digambarkan oleh 

banyaknya studi kasus untuk produk-produk elektronik individual, misalnya 

iPhone, iPad, ataupun Nokia (Backer dan Miroudot 2013). Rantai nilai untuk 

barang-barang elektronik sangat rumit untuk dijelaskan, mengingat banyaknya 

jumlah komponen pelaku usaha dan teknologi yang terlibat. Tetapi, masing-

masing bagian dari rantai nilai tersebut lebih mudah ditangani jika dibandingkan 

dengan rantai nilai lain, misalnya rantai nilai produk makanan. Hal tersebut 

disebabkan oleh barang-barang elektronik memiliki ketahanan (stabilitas) yang 

lebih lama jika dibandingkan dengan barang-barang organik atau produk lain yang 

mudah membusuk, serta risiko yang lebih rendah bagi manusia dalam penanganan 

barang-barang elektronik
2
. 

Peran penting industri elektronik telah mengalami peningkatan dalam 

formasi rantai nilai global sejak tahun 1988 (Sturgeon dan Kawakami 2010). Hal 

itu disebabkan karena aturan dari rantai nilai itu sendiri yang memperbolehkan 

perusahaan-perusahaan dengan lokasi berjauhan untuk bekerja sama dalam suatu 

proses produksi (Sturgeon dan Kawakami 2010; Gangnes dan Van Assche 2011; 

Backer dan Miroudot 2013). Rantai nilai global dalam industri elektronik telah 

berkembang dengan pesat karena perusahaan-perusahaan tersebut telah 

mengetahui bagaimana cara untuk mendorong, mempertahankan, dan memperluas 

kerjasama lintas batas (Sturgeon dan Kawakami 2010). Perkembangan tersebut 

telah menghasilkan industri yang lokasinya tersebar dan terintegrasi dengan kuat.  

                                                 
2Kementerian Perdagangan. 2014. Rantai nilai [Internet]. [Diakses 2015 Januari 15]. Tersedia pada  

http://inatrims.kemendag.go.id/en/product/detail/rantai-nilai_444/?market=cn.  



2 

 

 
 

Pentingnya industri elektronik dalam rantai nilai global dapat terlihat 

melalui data statistik perdagangan produk antara (Sturgeon dan Kawakami 2010). 

Melalui statistik perdagangan tersebut terlihat bahwa terdapat banyak negara yang 

terlibat dalam suatu proses produksi barang elektronik, karena produksinya tidak 

hanya menggunakan komponen lokal tetapi juga komponen yang diimpor dari 

berbagai negara (Feenstra 1998; Dean et al. 2007). Pada tahun 2006, perdagangan 

produk antara elektronik dunia sebesar 1.7 triliun US dollar atau 17.4% dari total 

perdagangan produk antara untuk produksi barang manufaktur. Tingkat rata-rata 

pertumbuhan perdagangan produk antara elektronik merupakan yang terbesar di 

antara 50 kelompok produk utama, yaitu 13.8% per tahun sejak tahun 1988–2006 

(Sturgeon dan Kawakami 2010). 

Industri elektronik dikenal sebagai industri yang paling berhasil dalam 

membangun rantai pasokan di seluruh dunia
3
. Hal itu disebabkan oleh adanya 

perubahan dalam model pembagian kerja dalam proses produksi produk 

elektronik, dari yang semula vertical integrated atau produksi komponen hingga 

perakitan menjadi produk jadi dilakukan dalam satu pabrik, kemudian berubah 

menjadi horizontal integrated, dimana proses produksi sampai menghasilkan 

produk jadi dilakukan oleh beberapa perusahaan dan pabrik di negara berbeda. 

Dalam suatu aktivitas produksi, perusahaan manufaktur di negara-negara 

berkembang bertugas untuk menghasilkan komponen-komponen sederhana bagi 

perusahan-perusahaan elektronik pemilik lisensi yang berbasis di negara-negara 

maju, seperti Korea dan Tiongkok. 

Aktivitas produksi elektronik global yang saat ini terbagi ke beberapa 

perusahaan berbeda tidak hanya terjadi pada proses produksinya saja, tetapi juga 

keseluruhan rantai dari aktivitas penciptaan nilai. Dalam menghasilkan produk 

elektronik, setidaknya terdapat tujuh tahap yang dilakukan, di antaranya desain 

produk, penelitian dan pengembangan, pengadaan bahan, pengadaan komponen, 

perakitan, pemasaran, dan pelayanan konsumen (Inomata 2013).  

Dengan berpartisipasi dalam rantai nilai global, negara-negara yang terkait 

diharapkan memperoleh berbagai dampak positif, terutama dalam peningkatan 

daya saing produk, ekspansi produksi, dan akses ke pasar global yang lebih baik. 

Rantai nilai global juga diharapkan mampu mendorong peningkatan 

perekonomian sehubungan dengan nilai tambah yang diperoleh melalui rantai 

nilai tersebut. Kemampuan dalam bergabung dalam suatu rantai nilai global 

menjadi hal penting bagi perkembangan negara, terutama bagi negara-negara 

berpenghasilan rendah (Gereffi dan Stark 2011). 

 Beberapa penelitian menunjukkan permasalahan yang terjadi dalam rantai 

nilai global salah satunya adalah distribusi keuntungan yang tidak merata. 

Pengalaman negara-negara yang berpartisipasi dalam rantai nilai global 

menunjukkan bahwa keterkaitan dengan rantai nilai global tidak otomatis 

menghasilkan keuntungan bagi negaranya (Banga 2014). Xing dan Detert (2010) 

dalam penelitiannya mengungkapkan dalam produksi iPhone, dari harga 500 US 

dollar (harga jual produk tahun 2009), Amerika menerima 331 US dollar, Jepang, 

Jerman, dan beberapa negara industri utama lain memperoleh 162 US dollar, 

sedangkan Tiongkok yang merupakan produsen dan eksportir terbesar iPhone 

                                                 
3 Izzati FF. 2015. Gerakan buruh di Asia dalam perubahan rantai nilai global [Internet]. [Diakses 

2015 Januari 15]. Tersedia pada http://prismaIndonesia.com/index.php?option=com_k2&view= 

item&id=528:ffi&Itemid=1322 
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hanya menerima 7 US dollar. Keuntungan berupa nilai tambah tertinggi tetap 

diperoleh perusahaan pemilik merk. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang berpartisipasi dalam rantai nilai 

global produk elektronik. Di Indonesia, industri elektronik dan komponen 

elektronika merupakan salah satu klaster unggulan pendorong pertumbuhan 

ekonomi (Kadin 2010). Selain berkontribusi dalam pembentukan produk domestik 

bruto, industri ini juga berperan dalam penciptaan devisa melalui ekspor. 

Elektronik merupakan salah satu dari sepuluh komoditas utama ekspor Indonesia, 

selain tekstil, karet, sawit, produk hasil hutan, produk otomotif, dan beberapa 

produk unggulan lain.  

Industri elektronik memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia 

(Setyawan 2011). Industri ini diharapkan dapat menghasilkan keuntungan 

ekonomi bagi Indonesia, terutama karena keterkaitannya dalam rantai nilai global. 

Angka ekspor produk-produk elektronik cenderung mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan sebesar 3% per tahun selama tahun 

2009–2013 (Kementerian Perdagangan 2014). Negara tujuan ekspor produk 

elektronik meliputi wilayah ASEAN, Uni Eropa, Amerika Serikat, Korea Selatan, 

Jepang, Tiongkok, dan beberapa wilayah lain (Gambar 1). ASEAN merupakan 

pangsa pasar ekspor produk elektronik terbesar bagi Indonesia, dengan negara 

importir utamanya yaitu Singapura (72%), Malaysia (8%), Filipina (8%), Thailand 

(7%), dan Vietnam (4%). 

Meskipun Indonesia memiliki pangsa pasar dunia yang relatif meningkat, 

tetapi industri elektronik Indonesia masih kurang kompetitif apabila dibandingkan 

dengan negara ASEAN lain, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina 

(Setyawan 2011). Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan industri yang 

belum optimal yang ditunjukkan oleh masih tingginya angka impor produk 

elektronik (Gambar 2). Ketergantungan tinggi pada bahan baku dan bahan modal 

impor menjadi alasan terjadinya hal tersebut
4
. Pasar elektronik nasional masih 

dikuasai oleh produk-produk impor akibat daya saing produk nasional yang lebih 

rendah dibandingkan dengan produk impor (Lubis dan Asmara 2012). Produsen 

elektronik dalam negeri cenderung hanya melakukan proses perakitan di 

                                                 
4Ismail. 2015. Prioritas industri substitusi impor [Internet]. [Diakses 2015 Mei 30]. Tersedia pada 

http://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/15/01/30/nizgdc9-prioritas-industri-substitusi-

impor  
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Gambar 1 Pangsa pasar ekspor elektronik utama Indonesia tahun 2013 
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Indonesia, dimana bahan baku dan bahan modal bukan berasal dari dalam negeri, 

melainkan produk impor.  

Industri elektronik Indonesia masih memiliki peluang untuk berkembang 

dan memperoleh keuntungan besar dari rantai nilai global. Untuk mewujudkan hal 

tersebut diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat agar industri elektronik 

Indonesia tidak hanya berkembang tetapi juga berkontribusi besar dalam rantai 

nilai global. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana peran 

Indonesia dalam rantai nilai global produk elektronik.  

 

Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, terlihat 

bahwa industri elektronik telah memberikan kontribusi penting bagi ekonomi 

Indonesia. Industri elektronik menjadi komoditi ekspor unggulan Indonesia dan 

merupakan salah satu kontributor terbesar dalam ekspor manufaktur Indonesia. 

Indonesia juga memiliki peran penting dalam rantai nilai global produk elektronik 

karena menjadi kunci bagi jaringan manufaktur beberapa merk elektronik 

terkemuka (Kadarusman dan Nadvi 2013). Permasalahannya, partisipasi 

Indonesia dalam rantai nilai global produk elektronik juga belum tentu 

menghasilkan keuntungan besar karena pasar elektronik Indonesia juga masih 

dipenuhi oleh produk-produk impor yang menyebabkan angka impor produk 

elektronik Indonesia juga tinggi. Soejachmoen (2012) bahkan mengatakan bahwa 

Indonesia seperti „menghilang‟ dari industri elektronik global karena peran 

Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun apabila dilihat dari share ekspor 

industri elektronik Indonesia, baik terhadap ekspor dunia, ekspor manufaktur 

Indonesia, maupun terhadap produk domestik bruto (PDB).  

Berbekalkan permasalahan di atas, masalah yang diteliti dapat dirumuskan 

dalam pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana kontribusi industri elektronik Indonesia terhadap industri elektronik 

global? 

2. Bagaimana keterkaitan industri elektronik Indonesia dengan negara lain? 

3. Bagaimana distribusi nilai tambah dalam rantai nilai global produk elektronik? 

4. Bagaimana implikasi manajerial dalam peningkatan peran Indonesia dalam 

rantai nilai global produk elektronik? 
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Gambar 2  Ekspor impor produk elektronik Indonesia tahun 2009–2013 
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Beberapa literatur menyatakan bahwa rantai nilai yang tersebar di beberapa 

negara menyebabkan adanya kemungkinan terjadinya kesalahan dalam 

menghitung nilai bersih atau nilai tambah dari perdagangan tersebut (Lejour et al. 

2012; Alhayat 2013; Banga 2014). Statistik perdagangan konvensional hanya 

merekam nilai barang bruto dari setiap transaksi internasional, bukan nilai 

tambahnya (Lejour et al. 2012), sedangkan dalam perspektif rantai nilai global, 

hubungan antara negara pengekspor dan pengimpor tidak hanya ditunjukkan 

dalam aliran perdagangan langsung tetapi juga dalam aliran perdagangan tidak 

langsung (Alhayat 2013). Dalam rantai nilai global, suatu negara dapat memiliki 

peran ganda, yaitu sebagai negara pengekspor dan pengimpor, sehingga dapat 

menimbulkan masalah penghitungan ganda dalam statistik perdagangan. 

Untuk mengurangi kemungkinan adanya kesalahan penghitungan, maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan input output dengan menggunakan tabel 

Asian International Input Output (AIO) tahun 2005. Melalui pendekatan input 

output, maka dapat diketahui gambaran lengkap mengenai kontribusi masing-

masing negara dalam rantai nilai global, keterkaitan antar industri, nilai tambah 

yang diperoleh, dan peranan industri elektronik Indonesia dalam penciptaan 

output dan penggandaan pendapatan. 

 

Tujuan Penelitian 

 

Terkait dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kontribusi industri elektronik Indonesia terhadap industri 

elektronik global. 

2. Menganalisis  keterkaitan industri elektronik Indonesia dengan negara lain. 

3. Menganalisis distribusi nilai tambah dalam rantai nilai global produk 

elektronik. 

4. Merumuskan implikasi manajerial dalam peningkatan peran Indonesia dalam 

rantai nilai global produk elektronik. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 

gambaran mengenai peran Indonesia dalam rantai nilai global produk elektronik, 

sehingga dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan dalam menyusun 

kebijakan yang lebih baik agar dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari 

rantai nilai global. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

membuka wawasan untuk mahasiswa mengenai rantai nilai global, khususnya 

rantai nilai global produk elektronik serta dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki ruang lingkup dan keterbatasan yaitu hanya mengkaji 

mengenai peran Indonesia dalam rantai nilai global produk elektronik, sehingga 

dapat diperoleh gambaran mengenai posisi produk elektronik Indonesia dalam 

peta rantai nilai global. Sesuai dengan data yang diperoleh dari tabel Asian 
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International Input Output 2005, industri elektronik yang dikaji dalam penelitian 

ini meliputi empat kategori, yaitu manufaktur peralatan listrik lain, peralatan 

elektronik komputasi, semikonduktor dan integrated circuits, dan produk 

elektronik lain. Penjelasan masing-masing kategori adalah sebagai berikut (BPS 

2006): 

a. Peralatan listrik lain (other electrical equipment) 

Kategori ini mencakup: 

1. Peralatan listrik berat, mencakup industri motor listrik, generator, dan 

transformator, industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik, dan 

industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. 

2. Perangkat televisi, radio, dan komunikasi, mencakup industri tabung dan 

katup elektronik serta komponen elektronik lainnya, industri alat transmisi 

komunikasi, dan industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, 

dan sejenisnya.  

3. Peralatan listrik rumah tangga, mencakup usaha pembuatan peralatan rumah 

tangga yang tidak diklasifikasikan di tempat lain seperti pembuatan kompor, 

alat pemanas, dan alat pemanas ruangan dengan atau tanpa menggunakan 

arus listrik. Termasuk juga pembuatan selimut listrik, penghisap debu, 

pengkilat lantai, tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan 

mempersiapkan makanan, peralatan perawatan rambut, dan peralatan listrik 

lainnya. 

4. Lampu, baterai, kabel, dan lainnya, mencakup industri kabel listrik dan 

telepon, industri akumulator listrik dan batu baterai, dan industri bola lampu 

pijar dan lampu penerangan. 

b. Peralatan elektronik komputasi (electronic computing equipment) 

Kategori ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin kantor, akuntansi, dan 

mesin komputasi secata manual, elektrik, dan elektronik termasuk pembuatan 

komponen atau suku cadang dan pemeliharaan/perbaikannya seperti: mesin 

hitung, mesin tik, mesin stensil, mesin peruncing pensil, berbagai mesin 

komputer, cash register, dan sejenisnya. Termasuk juga dalam kategori ini 

usaha pembuatan mesin fotokopi, mesin electronic sheet, mesin lightdruk 

dengan sistem optik atau contact type, termasuk perlengkapan dari mesin-

mesin tersebut.   

c. Semikonduktor dan integrated circuits (semiconductor and integrated circuits) 

Kategori ini mencakup usaha pembuatan processor dan controllers, baik yang 

dilengkapi ataupun tidak dilengkapi dengan memory, converter, logic circuits, 

amplifier, clock and timing circuits, atau sirkuit lain, RAM (Random Access 

Memory), baik statis ataupun dinamis, dan amplifier 

d. Produk elektronik lain (electronic and other electronic products) 

Kategori ini mencakup:  

1. Industri peralatan kedokteran dan perlengkapan orthopaedic, mencakup 

pembuatan peralatan untuk operasi, perawatan kedokteran gigi, peralatan 

sinar X, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic gigi palsu, dan peralatan 

tubuh palsu 

2. Industri peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, 

pengujian, navigasi, dan maksud lain, mencakup usaha pembuatan alat 

pengukuran, pemeriksa, dan pengujian manual, pembuatan alat-alat 

laboratorium, dan alat-alat pengukur dan pemeriksa elektronik. 
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