
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Industri pelayaran peti kemas yang beroperasi di Indonesia saat ini unggul 
dalam konteks komparatif namun lemah dalam konteks daya saing. Letak geografis 
yang strategis membuat Indonesia berperan menjadi Buffer Zone bagi aktivitas 
ekonomi dan maritim regional (Pujayanti 2011). Boston Consulting Group (2016) 
menempatkan Indonesia berada di pusat jantung perdagangan global di masa depan. 
Indonesia terlibat dalam lebih dari 70% lalu lintas peti kemas dunia yang berasal 
dan menuju Asia (BCG 2016). Logistik akan selalu mengikuti kemana perdagangan 
menuju (Stopford, 2009).  

Saat poros ekonomi dunia mulai beralih ke Asia, episentrum logistik dan 
pelayaran peti kemas dunia juga turut bergeser searah mengikuti arus perdagangan 
global. Kondisi ini menyebabkan bertemunya potensi geografis dengan momentum 
ekonomi global. Hal ini yang kemudian mendorong pemerintah saat ini 
menggalakan upaya Indonesia menuju poros maritim dunia. Pemerintah Indonesia 
saat ini berupaya keras untuk mewujudkan visi poros maritim dunia sebagai salah 
satu poin utama dalam Nawa Cita.  

Meski demikian, dalam konteks keunggulan daya saing, Indonesia 
mengalami tiga situasi paradoks. Situasi pertama adalah fakta bahwa industri 
pelayaran peti kemas merupakan industri yang sangat strategis dan berkembang 
sangat pesat (Stopford 2013; Levinson 2006; BMI 2015; LPI.worldbank.org 2014). 
Industri pelayaran peti kemas adalah salah satu tulang punggung ekonomi dunia 
(Lee et al. 2014; Bang et al. 2014; Sánchez et al. 2014). Industri pelayaran peti 
kemas melibatkan jumlah tenaga kerja yang sangat besar (Tsamourgelis 2007). 
Posisi dan peran laut Indonesia sangat strategis dalam upaya pertumbuhan dan 
pemerataan ekonomi serta kesejahteraan (BIG 2016; Daryanto 2004; Kusumastanto 
2003; Pujayanti 2011; BCG 2012; Schwab et al. 2015; IHS Global Insight 2009; 
Sánchez et al. 2014; Kusumastanto 2003; Herdiawan et al. 2015).  

Pada situasi kedua, industri pelayaran peti kemas saat ini mengalami beberapa 
tantangan dan hambatan. Industri pelayaran peti kemas tidak bisa mengelak dari 
dampak krisis global tahun 2008-2009 (Managi 2007; Timo et al. 2014; Grama 
2014). Kapabilitas jasa industri pelayaran peti kemas di Indonesia masih terbatas 
(Herdiawan et al. 2015; Kemenhub 2015). Efisiensi biaya pengiriman barang dan 
konektivitas masih rendah antara satu daerah dengan daerah lainnya (Schwab et al. 
2015; IHS Global Insight 2009; Sánchez et al. 2014; Kusumastanto 2003; 
Herdiawan et al. 2015; Jiang et al. 2013 Kusumastanto 2003; Herdiawan et al. 
2015). Kinerja industri pendukung dari industri pelayaran peti kemas saat ini masih 
belum baik (Indikator Bank Dunia 2016; Kemenhub 2015; Pelindo 2017). Adanya 
perang harga pada industri pelayaran peti kemas dan potensi kartel pada industri 
dalam negeri juga memperburuk kondisi kesehatan industri (Tsouknidis 2016; 
Slack & Gouvernal 2011; Alphaliner 2016; Wright 2009; Wall Street Jurnal 2016; 
Times 2015; European News 2016; The Australian 2016). Hal yang menjadi salah 
satu fokus dalam penelitian ini adalah bahwa industri pelayaran peti kemas masih 
kurang memberikan perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan. Aspek sosial 
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dan lingkungan merupakan indikator utama dalam keberlajutan industri selain 
aspek bisnis.  

Pada situasi ketiga, adalah aspek kajian dan publikasi akademis yang belum 
fokus mengulas strategi peningkatan daya saing industri pelayaran peti kemas 
secara komprehensif. Saat ini kajian dan publikasi akademis mengenai industri 
pelayaran peti kemas terbagi menjadi dua cabang besar. Pertama, adalah kinerja 
dan daya saing pelabuhan sebagai industri pendukung industri pelayaran peti kemas 
(Hung et al. 2010; Cabral & Ramos 2014; Ng & Gujar 2009; Yeo et al. 2011; Tovar 
et al. 2015; Tongzon & Heng 2005; Nugroho et al. 2016; Clark et al. 2004; Ahn et 
al. 2014; Sutomo & Soemardjito 2012; Lam & Yap 2011b; Wang et al. 2015; Cho 
& Kim 2015; Gelareh et al. 2010; D. P. Song et al. 2016; De Langen & Sharypova 
2013; Tan & Hilmola 2012; Zaman et al. 2015; Pettit & Beresford 2013; Jiang et 
al. 2015; Tang et al. 2011). Kedua, cabang kajian dan publikasi yang memandang 
Industri pelayaran peti kemas sebagai bagian dari industri maritim, logistik, 
maupun transportasi (Lee et al. 2014; Wan-Shi; & Lee Managi 2007; Ng & Gujar 
2009; Tan & Hilmola 2012; Zaman et al. 2015; Nugroho et al. 2016; Shepherd et 
al. 2011; Briones & Israel 2014; Hung et al. 2010; Grama 2014; Lun et al. 2013; 
Tovar et al. 2015; UNCTAD 2015).  

Penelitian ini menggunakan pendekatan baru sebagai strategi keunggulan 
daya saing. Pertama adalah pemetaan berbasis paradigma pasar / Market Based 
View  (MBV) Pendekatan ini memberikan kerangka berpikir untuk memetakan 
keunggulan daya saing sebuah industri dalam ruang lingkup nasional maupun 
global. Pendekatan kedua adalah menjadikan manajemen rantai pasok 
berkelanjutan / Sustainable Supply Chain Management (SSCM) sebagai peubah 
mediatif. Pendekatan teori SSCM terbukti dapat memetakan faktor-faktor yang 
dapat dijadikan peubah mediatif untuk mencapai  keunggulan daya saing dalam 
Model Berlian Porter (1990). Lebih jauh, penelitian ini juga menyusun teori 
optimalisasi manajemen rantai pasok berkelanjutan untuk industri pelayaran peti 
kemas. 

Pendekatan ketiga adalah menjadikan Kapabilitas Jasa sebagai peubah 
mediatif yang bersifat internal untuk memetakan faktor internal dari penyedia jasa 
yang mempengaruhi daya saing industri pelayaran peti kemas di Indonesia. 
Kombinasi tiga pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman 
yang holistik dan mendalam. Melalui pendekatan tersebut penelitian ini diharapkan 
menjawab permasalahan keunggulan daya saing industri pelayaran peti kemas yang 
beroperasi di Indonesia.  

Output dalam konteks implikasi manajerial adalah set prioritas strategi yang 
dihasilkan dari analisis akademis yang kuat. Melalui set prioritas strategi, yang 
disusun dalam penelitian ini, diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya 
peningkatan keunggulan daya saing industri pelayaran peti kemas yang beroperasi 
di Indonesia secara berkelanjutan.  

 
 

Perumusan Masalah 

Porter (1990) menyatakan bahwa output dari keunggulan daya saing industri 
adalah superioritas industri tersebut dibandingkan industri yang sama di negara lain. 
Beberapa indikator global maupun regional dapat dijadikan acuan apakah industri 
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pelayaran peti kemas di suatu negara telah superior dibandingkan negara lain atau 
tidak. Indikator-indikator berikut adalah landasan landasan faktual yang kemudian 
menjadi dasar rumusan masalah penelitian ini.  

Fakta pertama adalah bahwa Indonesia saat ini memiliki kinerja logistik yang 
rendah. Biaya logistik nasional di Indonesia, merujuk pada data bank dunia, adalah 
24 persen dari PDB, lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga (Schwab et al. 
2016). Pada Gambar 1 terlihat bahwa parameter-parameter indeks kinerja logistik 
Indonesia jauh tertinggal oleh Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam (Schwab 
et al. 2016). 

 
Gambar 1 Indeks Kinerja Logistik negara-negara ASEAN                                 

Sumber: Schwab et al. (2016) 

Fakta kedua adalah efisiensi biaya pelayaran yang rendah. Efisiensi biaya 
pelayaran menjadi pekerjaan rumah yang pertama untuk industri pelayaran peti 
kemas pada lingkup nasional. Gambar 2 memperlihatkan perbandingan antara biaya 
angkut rute jarak dekat internasional dengan biaya angkut domestik area barat 
menuju timur Indonesia dapat mencapai satu berbanding sepuluh. Akibatnya, saat 
ini ongkos pengiriman kargo menggunakan biaya peti kemas domestik bahkan 
seharga dengan pengiriman kargo yang sama ke Eropa Timur atau Afrika.  

 

 
Gambar 2 Perbandingan harga jasa pelayaran peti kemas global dan domestik 

Fakta ketiga adalah konektivitas Indonesia lebih rendah dibandingkan negara 
lain di ASEAN. Gambar 3 memperlihatkan indeks konektivitas pelayaran peti 
kemas / Liner Shipping Connectivity Index (LSCI), Indonesia menempati urutan ke 
lima dalam lingkup negara-negara ASEAN. Thailand, Vietnam, Malaysia dan 
Singapura menempati urutan keempat, ketiga, kedua dan pertama secara berurutan. 
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Namun, gap indeks yang sangat jauh dan peningkatan yang masih stagnan selama 
10 tahun terakhir juga menjadi alasan untuk tidak lekas berpuas diri. Indonesia 
bahkan hanya mampu mendekati setengah dari nilai LSCI Malaysia dan Singapura. 
Dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand, tingkat pertumbuhan LSCI Indonesia 
juga masih jauh dari harapan. 

 
Gambar 3 Indeks Konektivitas Indonesia dan empat negara ASEAN                             

Sumber: lpi.worldbank.org (2018) 

Fakta keempat menyangkut pangsa pasar industri pelayaran peti kemas yang 
beroperasi di Indonesia. Berdasarkan Alphaliner (2017) Indonesia saat ini hanya 
memiliki total kapasitas angkut 137.160 TEUs atau hanya mengoperasikan 0.66% 
dari total kapal di dunia saat ini.  

Tabel 1 Pangsa pasar kapasitas industri pelayaran global 

Negara Perusahaan Pelayaran TEUs Pangsa Pasar 

Denmark 1 4.214.712 20.18% 
Italia 2 3.231.568 15.47% 
Taiwan 6 2.686.062 12.86% 
Prancis 1 2.518.072 12.05% 
Cina 12 2.272.348 10.88% 
Jerman 1 1.560.017 7.47% 
Jepang 4 1.474.611 7.06% 
Korea 8 736.797 3.53% 
Singapore 6 661.803 3.17% 
Israel 1 371.897 1.78% 
Indonesia 5 137.160 0.66% 
UEA 1 43.943 0.21% 
Filipina 1 9.123 0.04% 
Negara Lainnya 51 972.074 4.65% 
Grand Total 100 20.890.187 100.00% 

Sumber: Alphaliner top 100 (2017) 
 

Balci dan Cetin (2007) menjelaskan bahwa basis segmentasi pasar dari 
industri pelayaran peti kemas dapat menjelaskan tingkat persaingan dari industri. 
Basis segementasi tersebut terbagi menjadi beberapa aspek sebagaimana dijelaskan 
dalam Lampiran 1 yaitu jenis pelanggan, volume peti kemas, loyalitas, musim, 
pembuat keputusan, industri pengirim, karakteristik kargo, jenis peti kemas, 
wilayah tujuan dan ekspor / impor. Aspek permintaan dinilai dari pangsa pasar 
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volume pelabuhan peti kemas di sebuah negara dibandingkan dengan negara lain 
(UNCTAD 2017).  Tabel 2 memperlihatkan pangsa pasar penyedia jasa industri 
pelayaran peti kemas dunia yang beroperasi di Indonesia. Sementara itu lampiran 2 
menunjukan volume lalu lintas peti kemas di 50 besar pelabuhan internasional 
dunia dimana Indonesia terwakili Tanjung Priok dan Tanjung Perak. 

 Tabel 2 Pangsa pasar penyedia jasa industri pelayaran beroperasi di Indonesia 

Negara Perusahaan Pangsa Pasar 
Denmark APM-Maersk 20.87% 
Denmark Total   20.87% 
Italia Mediterranean Shg Co 15.78% 
Italia Total   15.78% 
Taiwan Evergreen Line 5.26%  

OOCL 3.52%  
TS Lines 0.36%  
Wan Hai Lines 1.14% 

  Yang Ming Marine Transport Corp. 2.96% 
Taiwan Total   13.25% 
Prancis CMA CGM Group 12.47% 
Prancis Total   12.47% 
Cina COSCO Shipping Co Ltd 9.03% 
  SITC 0.53% 
Cina Total   9.56% 
Jerman Hapag-Lloyd 7.72% 
JermanTotal   7.72% 
Jepang K Line 1.69%  

MOL 2.82% 
  NYK Line 2.76% 
Jepang Total   7.27% 
Korea Chun Kyung (CK Line) 0.06%  

Heung-A Shipping 0.24%  
Hyundai M.M. 1.72%  
KMTC 0.64%  
Namsung Shipping 0.14%  
Sinokor 0.24%  
Sinotrans 0.31% 

  SM Line Corp. 0.30% 
Korea Total   3.65% 
Singapura PIL (Pacific Int. Line) 1.96%  

RCL (Regional Container L.) 0.28%  
Transworld Group 0.27% 

Singapura Total   2.51% 
Israel Zim 1.84% 
Israel Total   1.84% 
Indonesia Caraka Tirta Perkasa 0.03%  

Meratus 0.17%  
Samudera 0.19%  
Tanto Intim Line 0.17% 

  Temas Line 0.13% 
Indonesia Total   0.68% 
UEA Emirates Shipping Line 0.22% 
UEA Total   0.22% 
Lainnya 

 
0.94% 

Grand Total   100% 
Sumber: Alphaliner (2018) diolah kembali (2018) 
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Merujuk pada data Alphaliner (2018) pada Tabel Tabel 3, kemudian 
kemudian disusun  Tabel 2 yang memperlihatkan konsentrasi pasar pelayaran peti 
kemas yang beroperasi di Indonesia sebagai representasi penilaian daya saing dari 
sisi penawaran. Hasilnya menunjukan bahwa empat negara yang mendominasi 
industri pelayaran global dan beroperasi di Indonesia memiliki total pangsa pasar 
sebesar 62.37% pada tahun 2017. Indeks Herfindahl-Hirschman yang dihasilkan 
adalah sebesar 1061.64 hal ini menunjukan bahwa saat ini industri pelayaran peti 
kemas di Indonesia dikategorikan sebagai industri dengan pasar yang “tidak 
terkonsentrasi” (DOJ-FTC 2015). Sedangkan, Indonesia hanya memiliki pangsa 
pasar sebesar 0.68% dari total kapasitas kapal di dunia saat ini.  

 
 Tabel 3 Konsentrasi industri pelayaran peti kemas yang beroperasi di Indonesia 

Parameter Konsentrasi Nilai 
CR4 62.37% 
HHI 1061.64 

Sumber: Alphaliner (2018) diolah kembali (2018) 
 

Namun, merujuk pada data Alphaliner (2018) pada  Tabel 4, dapat diketahui 
bahwa konsentrasi pasar aliansi pelayaran peti kemas yang beroperasi di Indonesia 
sebagai representasi penilaian daya saing dari sisi penawaran. Indikator yang 
digunakan sebagai penilaian adalah indeks Herfindahl-Hirschman. Hasilnya 
menunjukan bahwa Indeks Herfindahl-Hirschman yang dihasilkan adalah sebesar 
2592,76 hal ini menunjukan bahwa saat ini industri pelayaran peti kemas di 
Indonesia dikategorikan sebagai industri dengan pasar yang “sangat terkonsentrasi” 
(DOJ-FTC 2015). Hal ini juga didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya 
bahwa industri pelayaran peti kemas cenderung bersifat oligopoli.  

 

Tabel 4 Pangsa pasar aliansi pelayaran peti kemas dunia 

Aliansi Anggota Detail Pangsa Pasar 
2M MSC, Maersk, 

HMM 
223 kapal dengan kapasitas 

sekitar 2,4 juta TEUs beroperasi 
25 layanan mingguan secara 
global yang mencakup 1327  
pelabuhan (Alphaliner 2018) 

36% 

Ocean 
Alliance 

CMA-CGM, 
Cosco Group, 
OOCL dan 
Evergreen 

323 kapal dengan kapasitas 
sekitar 3,5 juta TEU beroperasi 40 
layanan mingguan secara global 
yang mencakup 1571 pasangan 
pelabuhan (Alphaliner 2018) 

32% 

The 
Alliance 

Hapag Lloyd, 
NYK, Yang 
Ming, MOL, K-
Line 

241 kapal dengan kapasitas 
sekitar 3,3 juta TEU beroperasi 32 

layanan mingguan global yang 
meliputi 1152 pasang port 

(Alphaliner 2018) 

15% 

HHI 
  

2592,76 
Sumber: Alphaliner (2018) diolah kembali (2018) 
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Merujuk pada data UNCTAD (2017),  Tabel 5 dan Tabel 6 memperlihatkan 
pangsa pasar dan konsentrasi throughput dunia sebagai representasi tingkat 
persaingan industri pada sisi permintaan. Indikator yang digunakan sebagai 
penilaian adalah rasio konsentrasi empat perusahaan (CR4) dan indeks Herfindahl-
Hirschman. Hasilnya menunjukan bahwa empat negara yang mendominasi industri 
pelayaran global memiliki total pangsa pasar throughput sebesar 42% hingga 44% 
selama tahun 2010-2016. Indeks Herfindahl-Hirschman yang dihasilkan adalah 
sebesar 852.57 hingga 981.42. hal ini menunjukan bahwa industri pelayaran peti 
kemas global dinilai sebagai industri dengan pasar yang “tidak terkonsentrasi” 
(DOJ-FTC 2015). Sedangkan, Indonesia hanya memiliki pangsa pasar sebesar 
1.82%% dari total throughput peti kemas di dunia pada tahun 2016.  

 

 Tabel 5 Pangsa pasar Industri pelayaran peti kemas negara-negara dunia  

   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016  

Cina 42.36% 42.43% 42.97% 43.58% 43.24% 43.60% 43.63% 
Amerika Serikat 25.36% 25.98% 26.61% 27.47% 27.61% 28.32% 28.45% 
Singapura 8.32% 7.84% 7.70% 7.50% 6.83% 6.96% 6.90% 
Korea Selatan 5.31% 5.10% 5.16% 5.09% 5.13% 4.61% 4.52% 
Malaysia 3.37% 3.51% 3.51% 3.52% 3.67% 3.70% 3.76% 
United Arab Emirates 3.31% 3.41% 3.35% 3.27% 3.31% 3.49% 3.50% 
Jepang 2.75% 2.90% 2.94% 2.91% 2.99% 3.09% 2.91% 
Hong Kong 3.30% 2.83% 2.78% 2.99% 3.06% 2.92% 2.89% 
Jerman 4.29% 4.16% 3.76% 3.48% 3.30% 2.92% 2.79% 
Spanyol 2.33% 2.54% 2.46% 2.36% 2.94% 2.80% 2.77% 
Taiwan 2.26% 2.36% 2.29% 2.16% 2.11% 2.08% 2.14% 
Inggris 2.35% 2.47% 2.26% 2.19% 2.22% 2.11% 2.12% 
Belanda 1.50% 1.38% 1.29% 1.28% 1.39% 1.57% 1.85% 
Indonesia 2.08% 2.09% 2.00% 1.88% 1.87% 1.83% 1.82% 
India 1.47% 1.65% 1.70% 1.69% 1.72% 1.75% 1.77% 
Belgia 1.66% 1.63% 1.56% 1.51% 1.67% 1.73% 1.72% 
Italia 2.01% 1.87% 1.74% 1.70% 1.63% 1.63% 1.63% 
Brazil 1.77% 1.61% 1.56% 1.56% 1.52% 1.49% 1.51% 
Turki 1.30% 1.29% 1.30% 1.40% 1.46% 1.41% 1.32% 
Viet Nam 1.06% 1.12% 1.19% 1.24% 1.25% 1.21% 1.26% 
Negara lain   
(108 Negara MS < 1%) 

1.07% 1.18% 1.20% 1.29% 1.20% 1.29% 1.21% 

        
Sumber: UNCTAD (2017) diolah kembali (2018) 
 

Tabel 6 Konsentrasi pasar Industri pelayaran peti kemas negara-negara dunia 
 

 2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016  

HHI  852.57 873.41 899.46 938.65 941.57 976.57 981.42 
CR4 42% 42% 43% 44% 43% 44% 44% 

Sumber: UNCTAD (2017) diolah kembali (2018) 
 

Namun, fakta empirik yang berbeda terjadi di kawasan Asia Tenggara. 
Merujuk pada data UNCTAD (2017), Tabel 7 dan  Tabel 8 memperlihatkan 
konsentrasi throughput negara-negara ASEAN sebagai representasi penilaian daya 
saing industri pada sisi permintaan di kawasan Asia Tenggara. Indikator yang 
digunakan sebagai penilaian adalah rasio konsentrasi empat perusahaan (CR4) dan 
indeks Herfindahl-Hirschman. Hasilnya menunjukan bahwa empat negara yang 
mendominasi industri pelayaran global memiliki total pangsa pasar throughput 
sebesar 82.11% hingga 83.60% selama tahun 2010-2016. Indeks Herfindahl-
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Hirschman yang dihasilkan adalah sebesar 8959.49 yang menunjukan bahwa 
industri pelayaran peti kemas di Asean dinilai sebagai industri dengan pasar yang 
“sangat terkonsentrasi” (DOJ-FTC 2015) dan didominasi oleh Singapura, Malaysia, 
Indonesia dan Vietnam. Sedangkan, Indonesia hanya memiliki pangsa pasar sebesar 
1.82% dari total throughput peti kemas di dunia pada tahun 2016. 

 

Tabel 7 Pangsa pasar pelabuhan peti kemas Asia Tenggara 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Singapore 39.76% 37.71% 37.86% 37.61% 37.71% 34.05% 33.71% 
Malaysia 24.80% 25.21% 24.63% 24.14% 24.32% 25.79% 26.14% 
Indonesia 11.02% 12.19% 12.48% 12.48% 12.65% 12.92% 13.23% 
Viet Nam 8.02% 8.72% 8.82% 9.53% 8.86% 9.49% 9.04% 
Thaildan 8.88% 8.86% 8.76% 8.71% 8.83% 8.98% 8.77% 
Philippines 6.93% 6.69% 6.75% 6.73% 6.71% 7.74% 7.90% 
Myanmar 0.46% 0.48% 0.57% 0.65% 0.78% 0.89% 1.09% 
Brunei Darussalam 0.13% 0.13% 0.13% 0.14% 0.14% 0.14% 0.13% 

Sumber: UNCTAD (2017) diolah kembali (2018) 
 
 

 Tabel 8 Konsentrasi Throughput  pelabuhan peti kemas Asia Tenggara 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

HHI 9,497.58 9,433.25 9,417.32 9,382.51 9,354.62 8,988.70 8,959.49 
CR4 83.60% 83.83% 83.79% 83.77% 83.54% 82.25% 82.11% 

Sumber: UNCTAD (2017) diolah kembali (2018) 

 
Berdasarkan fakta-fakta dan data tersebut, dapat dirumuskan bahwa industri 

pelayaran peti kemas Indonesia menghadapi permasalahan internal berupa 
keunggulan daya saing ditambah dengan tingkat persaingan yang sangat ketat. 
Berbekal pemahaman terhadap kondisi yang terjadi pada industri pelayaran peti 
kemas yang beroperasi di Indonesia tersebut, dibutuhkan sebuah penelitian yang 
lebih fokus terkait keunggulan daya saing dan strategi peningkatannya. Konteks 
penelitian harus fokus pada analisis faktor-faktor yang memperkuat daya saing 
industri pelayaran peti kemas di Indonesia tidak hanya saat ini dan pada konteks 
bisnis saja namun harus secara berkelanjutan. Penelitian harus memiliki bobot 
akademis yang baik dan mampu memberikan kontribusi praktis berupa set prioritas 
strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keunggulan daya saing industri 
pelayaran peti kemas yang beroperasi di Indonesia.  

Berdasarkan latar belakang dan fakta tersebut, masalah yang diteliti dapat 
dirumuskan sebagaimana berikut 

1. Bagaimana keunggulan daya saing industri pelayaran peti kemas yang 
beroperasi di Indonesia?  

2. Bagaimana Manajemen Rantai Pasok yang Berkelanjutan (SSCM) dan 
Kapabilitas Jasa dapat berpengaruh terhadap peningkatan keunggulan daya 
saing industri pelayaran peti kemas yang beroperasi di Indonesia? 

3. Bagaimana desain dan strategi peningkatan daya saing industri pelayaran 
peti kemas di Indonesia melalui peningkatan SSCM dan Kapabilitas jasa?  
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut rumusan tujuan penelitian ini adalah 
sebagaimana berikut:  

1. Mengkaji keunggulan daya saing industri pelayaran peti kemas yang 
beroperasi di Indonesia. 

2. Menganalisis pengaruh Manajemen rantai pasok yang berkelanjutan 
(SSCM) dan Kapabilitas Jasa terhadap peningkatan keunggulan daya saing 
industri pelayaran peti kemas yang beroperasi di Indonesia  

3. Merancang desain dan strategi peningkatan daya saing industri pelayaran 
peti kemas di Indonesia melalui peningkatan SSCM dan kapabilitas jasa. 
 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dapat dielaborasikan sebagaimana berikut:  

1. Analisis penelitian ini berada pada ruang lingkup Industri pelayaran peti 
kemas di Indonesia, analisisnya mencakup beberapa hal berikut:  
a. Industri pelayaran peti kemas sebagai fokus utama yang di dalamnya 

terdapat perusahaan pelayaran peti kemas berbendera nasional maupun 
asing.  

b. Industri pendukung pelayaran peti kemas, di dalamnya terdapat 
perusahaan-perusahaan lintas sektor sebagai pendukung aktivitas 
perusahaan pelayaran peti kemas  

c. Industri terkait, di dalamnya terdapat perusahaan-perusahaan yang 
terkait langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan 
pelayaran peti kemas. 

2. Adapun penelitian ini mengambil beberapa kata kunci sebagaimana berikut  
a. Keunggulan daya saing  
b. Manajemen rantai pasok yang berkelanjutan  
c. Industri pelayaran peti kemas  
d. Kapabilitas jasa 
e. Indonesia  

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana berikut 

1. Pengayaan kajian dalam ilmu pengetahuan bidang Ilmu Manajemen 
stratejik dalam ranah kajian mengenai daya saing regional, negara, dan 
industri.  

2. Bermanfaat dalam aspek praktis manajerial berupa set prioritas strategi 
untuk peningkatan daya saing bangsa Indonesia secara umum. Khususnya 
daya saing industri pelayaran peti kemas di Indonesia sebagai negara 
maritim dan kepulauan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan 
membantu para pengambil keputusan di sektor pemerintah maupun swasta 
dalam rangka meningkatkan daya saing industri pelayaran peti kemas yang 
beroperasi di Indonesia.  
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3. Bermanfaat dalam kajian agribisnis dalam arti luas yakni proses pertanian 
dari ladang menuju meja makan (farm to table). Penelitian ini diharapkan 
dapat mengurai satu mata rantai permasalahan pertanian di Indonesia yaitu 
proses distribusi barang melalui laut. Meskipun dalam penelitian ini tidak 
secara khusus membahas komoditas pertanian, hasil dari penelitian ini 
diharapkan menjadi dasar bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk 
melakukan kajian mengenai proses distribusi komoditas pertanian 
menggunakan model yang dihasilkan dalam penelitian ini.  

4. Bermanfaat sebagai dasar penelitian lanjutan dalam bidang manajemen 
stratejik dan agribisnis secara umum. Penelitian ini merupakan dasar bagi 
penelitian-penelitian lanjutan yang khusus membahas keunggulan daya 
saing industri pelayaran peti kemas dalam suatu wilayah. Penelitian-
penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian penelitian ini dalam 
konteks negara lain maupun regional.  

 
2 TINJAUAN PUSTAKA 

Industri Pelayaran Peti Kemas yang Beroperasi di Indonesia 

Definisi industri pelayaran peti kemas yang beroperasi di Indonesia dalam 
penelitian ini merupakan industri jasa yang terdiri dari dua sub industri: peti kemas 
domestik dan Internasional. Sub industri yang pertama adalah sub industri jasa 
pelayaran peti kemas domestik atau inter-insular. Sub industri jasa pelayaran peti 
kemas domestik melayani jasa pelayaran peti kemas antar daerah dalam wilayah 
negara Indonesia. Operasional jasa pelayaran peti kemas domestik diatur 
berdasarkan asas cabotage tertuang dalam Inpres Nomer 5 tahun 2005 dan Undang-
undang Nomer 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Asas cabotage menegaskan 
angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera merah putih, dan 
diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya diterapkan 
di Indonesia. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memberlakukan asas 
cabotage, terdapat beberapa negara lain bahkan telah lebih dulu menerapkan asas 
cabotage seperti, Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, 
Phillippina dan sebagainya (UNCTAD 2017).  

Sub industri yang kedua adalah sub industri jasa pelayaran peti kemas 
internasional. Cakupan jasa dari industri ini adalah jasa pelayaran peti kemas untuk 
kepentingan ekspor dan impor. Penyedia jasa yang berkecimpung dalam sub 
industri ini merupakan perusahaan yang memiliki jaringan regional bahkan global. 
Tata laksana sub industri pelayaran peti kemas internasional juga merujuk pada 
Undang-undang Nomer 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Hal yang cukup 
membedakan kedua sub industri ini selain mode operasionalnya adalah kepemilikan 
perusahaannya. Sub industri pelayaran peti kemas internasional saat ini didominasi 
oleh perusahaan-perusahaan berkebangsaan asing. Secara operasional, perusahaan-
perusahaan tersebut menempatkan kantor layanannya di Indonesia menggunakan 
agensi-agensi seperti PT.Samudera Indonesia, PT. Pelayaran Bintang Putih, 
PT.Arpeni dan sebagainya. Gambar 4 merupakan model yang menggambarkan 
peran dari setiap pemangku kepentingan utama dalam industri pelayaran peti kemas.  

 




