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Indonesia merupakan negara produsen dan pengekspor lada di dunia. Kondisi 

iklim dan geografis yang sesuai serta ketersediaan lahan merupakan keunggulan 

yang dimiliki Indonesia dalam memproduksi lada. Tingginya nilai ekspor 

komoditas ini dibandingkan komoditas rempah-rempah lainnya menunjukkan 

bahwa komoditas ini diminati oleh negara-negara di dunia. 

Negara tujuan utama ekspor lada Indonesia adalah Vietnam, Amerika Serikat, 

Singapura, India, Belanda, dan Jepang. Namun, ditinjau dari pangsa ekspor lada 

Indonesia ke negara tujuan, Vietnam adalah pasar lada terbesar Indonesia di tahun 

2015 dengan pangsa ekspor sebesar 39%, sedangkan Vietnam merupakan negara 

yang menjadi pesaing utama Indonesia dalam memenuhi permintaan lada di dunia. 

Dalam hal ini, Indonesia mengekspor sebagian besar ladanya ke Vietnam yang 

merupakan negara produsen dan pengekspor lada terbesar di dunia.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keragaan ekspor lada Indonesia 

dan Vietnam di pasar internasional, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

aliran perdagangan lada Indonesia di pasar internasional, dan menentukan strategi 

prioritas pengembangan ekspor lada Indonesia di pasar internasional. Ruang 

lingkup penelitian ini adalah bentuk lada yang dianalisis terdiri dari lada utuh (HS 

090411) dan lada olah (HS 090412). Penetapan strategi pengembangan ekspor 

dilakukan sampai pada tahap penentuan strategi alternatif berdasarkan tingkat 

prioritas alternatif strategi. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis rasio pangsa pasar, trade 

complementary index (TCI), intra-industry trade (IIT), dan trade intensity index 

(TII) untuk menjelaskan keragaan ekspor dan keterkaitan perdagangan lada antara 

Indonesia dengan Vietnam. Selain itu, penelitian ini menggunakan indikator-

indikator pengukuran daya saing untuk menjelaskan keragaan ekspor, yaitu indeks 

revealed comparative advantage (RCA), revealed comparative trade advantage 

(RCTA), dan constant market share analysis (CMSA). Analisis regresi data panel 

dengan pendekatan permintan ekspor juga digunakan untuk memperoleh faktor-

faktor yang mempengaruhi ekspor lada Indonesia di pasar internasional. Data panel 

yang digunakan terdiri dari tujuh negara tujuan utama ekspor lada Indonesia sebagai 

data cross-section dan 13 tahun pengamatan (2002-2014) sebagai data time series. 

Adapun penentuan strategi prioritas pengembangan ekspor lada Indonesia 

ditentukan menggunakan analisis analytical hierarchy process (AHP). 

Hasil penelitian menunjukkan pangsa pasar ekspor lada utuh dan lada olah 

Vietnam tahun 2002-2014 lebih besar dibandingkan dengan Indonesia dan 

cenderung meningkat yang menandakan bahwa pasar ekspor lada Vietnam semakin 

menguat di pasar dunia. Hasil analisis TCI tahun 2002-2014 menunjukkan bahwa 

Vietnam merupakan mitra dagang yang juga menjadi pesaing Indonesia dalam 

perdagangan lada. Selain itu, hasil analisis IIT dan TII menunjukkan bahwa 

Vietnam memiliki derajat integrasi yang kuat dengan Indonesia dalam perdagangan 

lada dengan tingkat hubungan yang lebih kuat dari rata-rata dunia. 



 
 

 
 

Hasil analisis daya saing RCA dan RCTA tahun 2002-2014 menunjukkan 

bahwa lada utuh Indonesia dan Vietnam memiliki keunggulan komparatif di atas 

rata-rata dunia sehingga negara-negara tersebut memiliki daya saing yang tinggi 

pada komoditas lada. Adapun lada olah Indonesia dan Vietnam juga memiliki 

keunggulan komparatif. Namun, daya saing lada utuh dan lada olah Vietnam lebih 

tinggi dibandingkan dengan daya saing lada Indonesia. Berdasarkan hasil analisis 

CMS, laju pertumbuhan ekspor lada Indonesia tahun 2014 berada dibawah rata-rata 

pertumbuhan ekspor dunia. Hal ini disebabkan oleh efek daya saing dan distribusi 

pasar yang bernilai negatif yang menunjukkan melemahnya daya saing lada 

Indonesia dan pasar tujuan utama ekspor lada Indonesia mengalami penurunan 

permintaan lada. Di tahun yang sama, laju pertumbuhan ekspor lada Vietnam 

berada di atas rata-rata pertumbuhan ekspor dunia. Hal ini disebabkan oleh efek 

distribusi pasar yang positif yang menunjukkan bahwa negara tujuan ekspor lada 

Vietnam mengalami pertumbuhan impor lada yang tinggi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor lada Indonesia ke pasar 

internasional adalah GDP per kapita negara tujuan, jarak ekonomi, harga FOB lada, 

nilai tukar riil rupiah terhadap mata uang negara tujuan, dan keanggotaan perjanjian 

perdagangan bebas. Variabel GDP per kapita negara tujuan memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap volume ekspor lada Indonesia, sedangkan variabel jarak 

ekonomi, harga FOB lada, nilai tukar riil, dan keanggotaan perjanjian perdagangan 

bebas berpengaruh signifikan negatif terhadap volume ekspor lada Indonesia. 

Berdasarkan hasil perbandingan berpasangan menggunakan metode AHP, 

faktor utama yang mempengaruhi pengembangan ekspor lada Indonesia adalah 

daya saing. Aktor yang paling berpengaruh terhadap pengembangan ekspor lada 

adalah pelaku usaha dengan tujuan utama pengembangan ekspor adalah penyerapan 

tenaga kerja dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun rekomendasi 

alternatif strategi yang diprioritaskan dalam pengembangan ekspor lada Indonesia 

di pasar internasional adalah strategi peningkatan mutu. 
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