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Abstract. This paper aims to confirm the impact of ICT and e-commerce on Indonesia’s trade 

to ASEAN partner countries. The analytical method used in this research is a qualitative and 

quantitative approach to panel data using a gravity model. Time series used in this research 

are from 2010 to 2018 with the cross section of nine ASEAN member countries. The results of 

the analysis shows that the increasing of ICT adoption (internet users and mobile phone) and 

reliable broadband services in Indonesia and trading partner countries within ASEAN has 

proven to have an impact on increased trade in Indonesia. The use of e-commerce through 

the B2B model has proven to have an effect on Indonesian trade in the ASEAN market. In 

addition, the economic growth of Indonesia and the trading partner countries in ASEAN and 

the market share of ASEAN countries also have an impact on increasing the value of 

Indonesia’s trade. 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkonfirmasi dampak ICT dan e-commerce pada 

perdagangan Indonesia ke negara mitra ASEAN. Metode analisis yang digunakan yaitu 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif data panel menggunakan gravity model.  Data runut 

waktu dimulai dari tahun 2010 hingga 2018 dengan cross section sembilan negara anggota 

ASEAN. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan adopsi ICT (internet users dan 

mobile phone) dan layanan broadband handal baik di Indonesia dan negara mitra dagang 

terbukti meningkatkan perdagangan Indonesia. Pemanfaatan e-commerce dengan model B2B 

juga terbukti memberikan pengaruh pada perdagangan Indonesia di pasar ASEAN. Di 

samping itu,  pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mitra dagang serta pangsa pasar negara 

anggota ASEAN juga berdampak pada peningkatan nilai perdagangan Indonesia.  
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I. PENDAHULUAN 

Tren perkembangan teknologi yang terjadi secara massif mengarah pada revolusi industri 

keempat yang menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai 

basis dalam berbagai bidang termasuk ekonomi. Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) 

dimanfaatkan sepenuhnya tidak hanya dalam proses produksi tetapi juga di seluruh rantai 

industri, lebih dari itu melahirkan model bisnis baru. Pada level makro, perkembangan 

teknologi mendorong pembangunan ekonomi dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan 

ekonomi suatu negara (Arsyad, 1999; Cette et al,. 2005; Choi and Yi, 2009) dengan turut 

mendorong produktivitas dan efisiensi serta kompetisi dalam perdagangan (Choi, 2003). 

ASEAN adalah salah satu wilayah dengan potensi besar sebagai kekuatan ekonomi dunia. 

Hal ini disebabkan karena ASEAN memiliki populasi yang mencapai 8,5% dari populasi 

dunia dan mampu menyumbangkan 3,5% dari PDB dunia di tahun 2017. Dari sisi 

perdagangan, pada tahun 2017 perdagangan barang di ASEAN tumbuh 15% dan perdagangan 

jasa tumbuh 6,1%. Mitra dagang eksternal utama ASEAN adalah Cina (17,1%), Uni Eropa 

(10,1%), dan Amerika Serikat (9,1%). Perdagangan Intra-ASEAN merupakan pangsa 

terbesar perdagangan ASEAN yaitu sebesar 22,9%.  

 

Gambar 1. Perkembangan Perdagangan Barang tahun 2017 (US$ Billion) 

 
Sumber : ASEAN statistical highlight, 2018 
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Gambar. 2 menunjukan bahwa negara ASEAN telah terkoneksi secara online dan 

menikmati layanan tersebut salah satunya melalui ponsel pintar. Bankole, Osei-Bryson, and 

Brown (2013) dan Chu, Shun-Ho dan Guo, Shi-Yu, (2019) menjelaskan bahwa kemajuan 

penggunaan ICT memegang peranan penting dalam memfasilitasi perdagangan. Dengan lebih 

dari 339 juta jiwa pengguna internet dan tingkat penetrasi yang mencapai 53% di tahun 2017, 

hal ini turut menjadikan ASEAN sebagai negara ketiga terbesar pengguna internet di Asia, 

setelah Cina dan India (Sen, arya et al,. 2016). Berbagai studi menyatakan bahwa penetrasi 

internet mendorong perdagangan internasional suatu negara yang kemudian mendorong 

pertumbuhan ekonomi. 

Gambar 2. Tingkat Penggunaan ICT di negara ASEAN Tahun 2017 (%) 

 

Sumber : Hootsuite, 2017 

Peningkatan infrastruktur ICT disertai bonus demografi yang melek teknologi menjadi 
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(2017); Chu, Shun-Ho dan Guo, Shi-Yu (2019);  Ozcan, Burcu (2017) menunjukan bahwa 

pemanfaatan ICT dalam perdagangan menawarkan beberapa manfaat seperti (i) integrasi 

pasar dan industri dengan transaksi, distribusi barang dan jasa tidak mengenal batas waktu 

dan geografis; (ii) efisiensi biaya perdagangan; dan (iii) membuka dan memperluas akses 
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transaksi melalui sarana ini, baik yang dilakukan secara business to business (B2B) maupun 

business to consumer (B2C) atau pemanfaatan dalam bentuk lainnya. Studi Google Temasek 

(2016) menyebutkan bahwa pasar e-commerce di ASEAN akan mencapai US$ 200 miliar 

tahun pada 2025 dengan pertumbuhan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 32%. 

Perdagangan B2C di ASEAN mengalami perkembangan pesat dengan CAGR dari 5 negara 

ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Vietnam) diproyeksikan tumbuh 

sebesar 37% dari US$ 7 miliar tahun 2013 menjadi US$ 34,5 miliar pada tahun 2018.  

Guna mengoptimalkan potensi pasar, dalam ASEAN ICT Masterplan 2020 (ASEAN, 

2015b) negara anggota ASEAN telah menyepakati bahwa perekonomian ASEAN didorong 

melalui keterlibatan dalam ekonomi digital dan e-commerce. Untuk itu negara-negara 

ASEAN menjalankan beberapa program unggulan pengembangan ICT seperti peningkatan 

konektivitas digital yang bertujuan meminimalisir hambatan dan meningkatkan akses 

masyarakat dalam e-commerce. Lebih jauh, pada tahun 2018 negara-negara ASEAN sepakat 

membentuk ASEAN Coordinating Committee on Electronic Commerce yang bertujuan untuk 

menjembatani kebutuhan lintas batas perdagangan e-commerce dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di ASEAN. 

Di tengah gencarnya penerapan ICT dalam menstimulus perdagangan, ekonomi digital 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini 

didukung oleh fakta-fakta penelitian mengenai dampak positif ICT terhadap pembangunan 

dan pertumbuhan ekonomi, jika penetrasi internet sebesar 10% menyebabkan kenaikan 1,3% 

produk domestik bruto (PDB) atau dengan tingkat penggunaan internet sebesar 21,5% sama 

dengan kenaikan 10% PDB per kapita (Andres, Cuberes, Diouf, & Serebrinsky, 2010; Choi 

dan Yi, 2019). Pada tataran ASEAN, Indonesia merupakan pasar e-commerce terbesar. Studi 

Google dan Temasek (2018) menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 

27 miliar atau sekitar Rp 391 triliun. Angka tersebut menjadikan transaksi ekonomi digital 

Indonesia berada di peringkat pertama untuk kawasan Asia Tenggara dengan kontribusi 
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sebesar 49%. Bonus demografi dan infrastruktur telekomunikasi yang terus berkembang 

dengan penetrasi internet yang meningkat (mencapai 68,4% di tahun 2018) menyebabkan 

kontribusi sektor ini terhadap ekonomi Indonesia berpotensi terus meningkat. 

Studi mengenai dampak ICT dan perkembangan e-commerce telah banyak dilakukan. 

Beberapa penelitian fokus mengekplorasi dampak ICT terhadap perdagangan di pasar negara 

mitra ASEAN serta pemanfaatan e-commerce dalam mendorong aktivitas perdagangan, 

namun belum terdapat penelitian yang menggambarkan dampak ICT dan pemanfaatan e-

commerce dengan mengoptimalkan pasar sendiri yaitu intra-ASEAN. Untuk itu, diperlukan 

penelitian lebih lanjut terkait interaksi perdagangan antara Indonesia dan negara-negara 

ASEAN sehingga mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai dampak dari 

perkembangan ICT dan pemanfaatan e-commerce terhadap peningkatan perdagangan 

Indonesia pada negara-negara ASEAN. Bagian kedua dari paper ini menyajikan data dan 

metodologi yang digunakan dalam melakukan analisis. Bagian ketiga mengulas hasil dan 

pembahasan, sementara bagian keempat menyajikan simpulan dan saran yang menjadi 

penutup dari paper ini. 

II. METODE  

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu gabungan data cross section dan time 

series, dengan cross section terdiri dari sembilan negara anggota ASEAN mitra dagang 

Indonesia (Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, 

Thailand, dan Vietnam) serta time series berupa data tahunan dengan periode tahun 2010-

2018. Data yang digunakan berbagai sumber, seperti World Bank, World Development 

Indicators (WDI), World Economic Forum (WEF), International Monetary Fund (IMF), dan 

sumber-sumber lainnya.  

Metode Analis Data 
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Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif data panel statis 

dengan pendekatan gravity model menggunakan fixed effect model. Gravity model digunakan 

untuk menjelaskan aliran perdagangan bilateral dengan membagi ukuran ekonomi antara dua 

negara yang direpresentasikan dengan GDP dan jarak antara pusat perdagangan antara kedua 

negara (Bergstrand & Egger, 2011). Menurut Burger et al. (2009), persamaan gravity model 

adalah sebagai berikut: 

tradeij = A
(𝐺𝐷𝑃𝑖)

𝑏1(𝐺𝐷𝑃𝑗)
𝑏2

(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑗)
𝑏3  

Dimana tradeij  menunjukkan nilai perdagangan antara negara i dan j, GDPi menunjukkan 

pendapatan nasional negara i, GDPj menunjukkan pendapatan nasional negara j, Distancei 

menunjukkan jarak ekonomi antara negara i dan j, dan A menunjukkan konstanta. Rumus 

tersebut menunjukkan bahwa nilai perdagangan secara positif dipengaruhi oleh pendapatan 

nasional negara asal dan pendapatan nasional negara tujuan, dan secara negatif dipengaruhi 

oleh jarak ekonomi antara negara asal dan negara tujuan. Untuk menganalisis pengaruh 

teknologi informasi dan e-commerce terhadap perdagangan Indonesia ke negara-negara 

anggota ASEAN, digunakan berbagai variabel yang berpengaruh yang dibagi menjadi tiga 

kelompok yaitu variabel makro, variabel teknologi informasi, dan variabel e-commerce. 

Model yang digunakan pada analisis ini dirumuskan sebagai berikut: 

EXPORTijt = β0 + β1MARKETSIZEijt + β2GDPit + β3GDPjt + β4DISTANCEijt + 

β5INTERNETUSERit + β6INTERNETUSERjt + β7BROADBANDit + β8BROADBANDjt + 

β9CELLPHONEit + β10CELLPHONEjt + β11B2Bit + β12RERjt + εit 

Dimana: 

EXPORTijt = Nilai ekspor total Indonesia ke negara mitra ASEAN (juta USD) 

MARKETSIZEij = Pangsa pasar Indonesia di negara mitra ASEAN (%) 

GDPit = Pertumbuhan PDB Indonesia (%) 

GDPjt = Pertumbuhan PDB negara mitra ASEAN (%) 

DISTANCEijt = Jarak ekonomi Indonesia ke negara mitra ASEAN (km) 
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INTERNETUSERit = Jumlah pengguna internet per satu juta orang di Indonesia 

INTERNETUSERjt = Jumlah pengguna internet per satu juta orang di negara mitra ASEAN 

INTERNETUSERjt = Jumlah pengguna internet per satu juta orang di negara mitra ASEAN 

BROADBANDit = Jumlah pelanggan jaringan telekomunikasi per satu juta orang di 

Indonesia 

BROADBANDjt = Jumlah pelanggan jaringan telekomunikasi per satu juta orang di 

negara mitra ASEAN 

CELLPHONEit = Jumlah pelanggan seluler per satu juta orang di Indonesia 

CELLPHONEjt = Jumlah pelanggan seluler per satu juta orang di negara mitra ASEAN 

B2Bit = Tingkat penggunaan internet pada transaksi business to business 

RERjt = Nilai tukar riil mata uang negara mitra ASEAN terhadap Dolar AS 

εit = error 

Selanjutnya model yang telah dirumuskan perlu melalui beberapa tahapan yaitu pemilihan 

model estimasi, uji kriteria, dan analisis hasil estimasi. Hasil estimasi secara lebih lengkap 

disajikan pada bagian berikutnya. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum 

Perdagangan Intra ASEAN memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dari negara anggota, untuk itu ASEAN sepakat mendorong ekosistem ekonomi yang 

terintegrasi dan kohesif; berdaya saing dan dinamis; konektivitas dan inklusif serta 

mendorong ekonomi digital dan e-commerce. Salah satu cakupan kerja sama ekonomi 

ASEAN adalah pada bidang perdagangan, baik perdagangan dalam kawasan maupun ke luar 

kawasan ASEAN. 

Gambar 3. Persentase Ekspor ASEAN terhadap Ekspor Dunia 
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Sumber: CEIC Data, 2019 

Perdagangan di ASEAN sendiri khususnya dalam hal ekspor terus mengalami peningkatan. 

ASEAN memiliki share yang cukup tinggi dan terus mengalami tren yang meningkat 

terhadap ekspor dunia. Pada tahun 2011, ekspor ASEAN memiliki proporsi sebesar 6,75% 

dari total ekspor dunia dan terus bertumbuh hingga tahun 2018 mencapai angka sebesar 

7,38%.  

Perkembangan ICT Indonesia dan negara ASEAN 

ICT dalam pengembangan ekonomi ASEAN berperan sebagai key driver transformasi 

ekonomi. Penggunaan ICT yang lebih jauh menjadi katalis dalam pembangunan ekonomi dan 

mendorong perdagangan digital di ASEAN.  

Gambar 4. Pengguna telepon seluler (per 100 orang) 

 
Sumber: Bank Dunia, 2019 

Grafik diatas menunjukan bahwa secara umum pengguna telepon seluler di negara ASEAN 

mengalami tren yang meningkat, hanya Kamboja, Laos, Malaysia, dan Vietnam yang 

memiliki tren yang menurun. Selain itu, sebagian besar pengguna telepon seluler di ASEAN 

memiliki lebih dari lebih dari satu telepon seluler kecuali di Laos dan Myanmar.  

Gambar 5. Individu yang menggunakan Internet (% dari Populasi) 
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Sumber: Bank Dunia, 2019 

Penggunaan internet oleh individu selama lima tahun terakhir terus mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2017 adopsi penggunaan internet hanya di Brunei, Malaysia, 

Filipina, Singapura, dan Thailand yang melebihi 50% dari populasi. Hal ini mengindikasikan 

bahwa adopsi internet di ASEAN masih memiliki ruang besar untuk dioptimalkan.  

Gambar 6. Pelanggan jaringan telekomunikasi internet cepat (per 100 Orang) 

 
Sumber: Bank Dunia, 2019 

Berdasarkan grafik di atas, Singapura merupakan negara dengan jumlah pelanggan 

jaringan telekomunikasi internet cepat tertinggi yaitu mencapai 25 per 100 orang pada tahun 
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tahun 2018, tercatat lebih dari 40% account aktif melakukan transaksi e-comemrce. 

Pertumbuhan populasi yang cepat, pendapatan perkapita yang meningkat dan penetrasi 

internet yang membaik dapat menjadikan ASEAN sebagai hub untuk e-commerce dunia. 

Singapura dan Malaysia sebagai negara dengan transaksi e-comemrce terbesar di ASEAN 

mencatatkan lebih dari 50% transaksi perdagangan. Meskipun e-commerce telah berkembang 

dengan rata-rata 23% setahun dalam lima tahun terakhir, namun hanya menyumbang kurang 

dari 2% dari total penjualan ritel di ASEAN. Pangsa pasar e-commerce di ASEAN baru 

0

5

10

15

20

25

30

Brunei Cambodia Indonesia Lao PDR Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam

2013 2014 2015 2016 2017



Call for Papers : Sidang Pleno ISEI XX dan Seminar Nasional 2019 

10 

 

menyumbang kurang dari 1% dari total perdagangan global, dibandingkan Cina (32%). 

Berdasarkan data dari WEF, diketahui bahwa perdagangan e-commerce melalui model B2B 

Indonesia pada tahun 2013 (4,6) hingga 2016 mengalami tren yang meningkat (4,9). Di tahun 

2016, negara ASEAN dengan indeks B2B terbesar adalah Singapura (5,8), sementara negara 

dengan nilai indeks B2B terkecil adalah Myanmar (3,3). 

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Nilai Perdagangan Indonesia di ASEAN 

Berdasarkan uji statistik menggunakan model regresi dengan pendekatan Fixed Effect 

Model serta metode estimasi weighted least square guna mengatasi masalah 

heteroskedastisitas didapatkan model regresi yang sudah robust. Hasil estimasi model 

tersebut ditampilkan pada Tabel 1. sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil estimasi model penelitian 

Variable Coefficient Prob. 

MarketSize_ij 2174,149 0,0028* 
GDP_i 706,6111 0,0026* 
GDP_j 90,6926 0,0992** 
Distance_ij 80,5209 0,0058** 
InternetUser_i 1655,079 0,0024* 
InternetUser_j 113,8474 0,0645** 
Broadband_i -51597,70 0,0019* 
Broadband_j 503,3843 0,0086* 
Cellphone_i 442,0521 0,0058* 
Cellphone_j 3,946691 0,8194 
B2B_i -3073,638 0,0041* 
RealExrate 2,6341 0,2719 
Constant -37587,95 0,0198 

Weighted Statistics 
Adjusted R-squared 0,986198 Sum squared resid 5,92E+12 

Prob(F-statistic) 0,000000 Durbin-Watson stat 1,771026 

Unweighted Statistics 
R-squared 0,988841 Mean dependent var 4293376, 
Sum squared resid 8,57E+12 Durbin-Watson stat 1,954211 
Keterangan : *) **) ***) signifikan pada taraf nyata 1% , 5% dan 10% 

Pangsa pasar intra-ASEAN menggambarkan variasi perdagangan baik ekspor dan impor 

yang terjadi antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN. Hasil estimasi mengkonfirmasi 

adanya hubungan positif dan signifikan pada taraf nyata 1% antara pangsa pasar dan 

perkembangan ekspor Indonesia pada negara mitra ASEAN. Ketika pangsa pasar meningkat 
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sebesar 1 persen maka akan menyebabkan nilai ekspor Indonesia ke negara anggota ASEAN 

meningkat sebesar 2.174,14 juta USD, ceteris paribus. Meningkatkan pangsa pasar memberi 

dampak pada peningkatan permintaan barang dan jasa sehingga memberi dampak baik pada 

pertumbuhan ekonomi, hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Xing, Zhongwei 

(2017).  

Pertumbuhan PDB negara Indonesia (GDP_i) maupun negara mitra ASEAN (GDP_j) 

memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai perdagangan Indonesia di pasar intra-

ASEAN. Berdasarkan hasil estimasi, peningkatan 1 persen pada pertumbuhan PDB Indonesia 

akan meningkatkan nilai perdagangan Indonesia sebesar 706,61 juta USD, ceteris paribus. 

Adapun peningkatan 1 persen pada pertumbuhan PDB negara mitra akan meningkatkan nilai 

perdagangan Indonesia sebesar 90,69 juta USD, ceteris paribus. Hal ini sesuai dengan teori 

yang dikemukakan oleh Mankiw (2007) yang menjelaskan bahwa PDB digunakan sebagai 

indikator dalam menentukan arah pembangunan dan tingkat pendapatan suatu negara, selain 

itu ukuran ekonomi suatu negara dapat dilihat dari kemampuan potensial negara tersebut 

untuk melakukan perdagangan, yaitu kemampuan untuk menjual atau membeli produk antar 

negara. 

Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi baik di Indonesia maupun negara mitra yang 

meningkat menggambarkan perbaikan ekonomi di negara tersebut. Dari sisi Indonesia 

sebagai negara eksportir, peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan 

produksi sehingga dapat meningkatkan penawaran yang selanjutnya mendorong peningkatan 

ekspor. Dari sisi negara mitra sebagai negara importir, peningkatan pertumbuhan ekonomi 

menyebabkan peningkatan konsumsi sehingga dapat meningkatkan permintaan yang 

selanjutnya mendorong peningkatan ekspor. 

Jarak ekonomi (distance_ij) menggambarkan suatu hambatan dalam kegiatan 

perdagangan karena besarnya jarak ekonomi akan menyebabkan semakin tingginya biaya 

transportasi. Hasil estimasi dalam penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis dimana jarak 
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ekonomi mempengaruhi nilai ekspor Indonesia secara positif signifikan pada taraf 1%. Hasil 

estimasi menunjukkan bahwa peningkatan 1 km pada jarak ekonomi Indonesia dengan negara 

mitra akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia sebesar 80,52 juta USD, ceteris paribus. 

Menurut Disdier dan Head dalam Baier et al. (2017), jarak dalam estimasi gravitasi 

diperkirakan menurun seiring berkembangnya komunikasi dan teknologi. Kemungkinan 

variabel jarak dalam regresi gravitasi merupakan proksi dari beberapa determinan pada 

perdagangan internasional dan menggabungkan beberapa dampak dari perbaikan dalam 

komunikasi dan teknologi. 

Tabel 1 menunjukan bahwa ICT (cellphone dan internet users) memiliki peranan penting 

dalam memfasilitasi ekspor Indonesia ke negara mitra ASEAN. Hal ini mengindikasikan 

bahwa peningkatan penggunaan telepon seluler dan internet di Indonesia sebanyak 1 

pengguna akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke negara anggota ASEAN sebesar 

442,05 juta USD dan 1.655,07 juta USD. Perkembangan ICT pada negara mitra dagang juga 

berpengaruh positif pada nilai perdagangan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa 

peningkatan penggunaan telepon seluler dan internet sebanyak 1 pengguna akan 

menyebabkan nilai ekpor Indonesia ke negara anggota ASEAN meningkat sebesar 3,94 juta 

USD dan 113,84 juta USD. Penelitian Xing, Zhongwei (2017) menjelaskan bahwa penerapan 

ICT dapat meningkatkan komunikasi antar negara yang melakukan perdagangan dimana 

dapat mendorong terciptanya efektivitas penyediaan, perdagangan, dan distrisbusi barang dan 

jasa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chu, Shun-Ho dan Guo, Shi-Yu 

(2019) dan Ozcan, Burcu (2017).  

Ketersediaan broadband dengan koneksi bandwidth internet yang stabil dan cepat 

memiliki peranan penting dalam akselerasi aktivitas perdagangan. Tabel 1 menemukan 

adanya hubungan negatif signifikan antara variabel broadband dan nilai ekspor Indonesia ke 

anggota ASEAN. Ketika pengguna jaringan telekomunikasi meningkat sebanyak 1 pengguna 

maka akan menurunkan nilai ekspor Indonesia pada negara anggota ASEAN sebesar 
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51.597,70 juta USD. Indonesia berada pada posisi kedua terendah kecepatan fixed broadband 

dan kelima terendah kecepatan mobile broadband di ASEAN yaitu dengan rata-rata 4Mbps, 

belum optimalnya broadband Indonesia memungkinkan kinerja ekspor Indonesia tidak 

terdampak secara nyata.  

Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan internet untuk kegiatan e-commerce 

khususnya model B2B berpengaruh negatif signifikan pada nilai ekspor Indonesia. Ketika 

penggunaan internet dalam e-commerce B2B meningkat sebanyak 1 pengguna maka terjadi 

penurunan nilai ekspor Indonesia sebesar 3.073,63 juta USD, ceteris paribus. Beberapa 

indikasi yang mendukung hasil tersebut yaitu (i) porsi pasar e-commerce B2B Indonesia di 

pasar ASEAN masih relatif kecil jika dibandingkan negara mitra regional seperti Singapura, 

Malaysia, dan Thailand; (ii) Indonesia hanya menghasilkan sekitar 4% perdagangan retail 

online (Handbook on E-commerce and Competition in ASEAN, 2017); (iii) Pertumbuhan 

pemain e-commerce di sektor B2B tidak terlalu cepat; dan (iv) Perdagangan B2C dan C2C 

masih mendominasi pasar e-commerce Indonesia serta (v) ketidakseimbangan antara barang 

impor dan ekspor dalam pasar e-commerce.   

Negara mitra dagang ASEAN yang berpotensi memengaruhi Nilai Ekspor Indonesia di 

pasar Intra-ASEAN 

Terdapat beberapa negara anggota ASEAN yang berpotensi mempengaruhi penurunan nilai 

ekspor Indonesia ke pasar Intra ASEAN, sebagaimana ditunjukan oleh Tabel 2.  

Tabel 2. Hasil estimasi cross section effect 

No Negara Anggota ASEAN Individual Effect Total Effect 

1 Brunei Darussalam   23136,21 -14451,74 

2 Cambodia 19030,59 -18557,36 

3 Lao  19036,66 -37587,95 

4 Malaysia  6776,331 -37587,95 

5 Myanmar 15013,70 -22574,25 

6 Philippines -21082,55 -58670,50 

7 Singapore  8219,567 -37587,95 

8 Thailand -20020,76 -57608,71 

9 Vietnam -42602,90 -80190,85 
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Jika tanpa pengaruh dari variabel independen maka nilai ekspor Indonesia hanya dipengaruhi 

oleh total efek individu. Total efek individu pada data cross section dengan nilai paling tinggi 

adalah Vietnam, Brunei Darussalam, dan Thailand. Hal tersebut menjelaskan Indonesia akan 

mengalami penurunan nilai ekspor yang besar jika tidak mengekspor ke negara tersebut.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi 

nilai perdagangan Indonesia ke negara mitra ASEAN. Faktor-faktor tersebut adalah 

penggunaan ICT (intenet user dan mobile phone) dan ketersediaan jaringan broadband 

berpengaruh positif pada nilai perdagangan Indonesia ke negara mitra ASEAN, e-commerce 

(model B2B) memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perdagangan Indonesia pada negara 

anggota ASEAN, Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia dan negara mitra dagang serta 

pangsa pasar terbukti berpengaruh positif pada nilai perdagangan Indonesia ke mitra dagang 

ASEAN. Dari keseluruhan variabel yang memiliki pengaruh paling tinggi terhadap 

peningkatan nilai perdagangan Indonesia pada negara mitra ASEAN adalah ICT (internet 

users) dan pangsa pasar Indonesia ke mitra dagang ASEAN. Berdasarkan hal tersebut maka 

pemerintah perlu untuk terus mendorong inovasi dari sisi ICT, selain itu diperlukan suatu 

insentif dari pemerintah agar pelaku usaha yang memanfaatkan e-commerce sebagai media 

perdagangan dapat meningkat sehingga kedepannya perdagangan Indonesia ke negara-negara 

mitra di ASEAN dapat meningkat lebih jauh lagi.  
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