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ABSTRAK 

 

CITRA RIZKY UTAMI. Dinamika Konfigurasi Daya Saing Global di Kawasan 

ASEAN Tahun 2008-2015. Pendidikan  Ekonomi  Koperasi,  Ekonomi  dan  

Administrasi,  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2016. 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah terdapat daya saing baik 

lintas indeks, lintas negara ataupun lintas tahun, apakah daya saing global di 

kawasan ASEAN sudah merata atau belum, dimana letak pilar yang menjadi 

fokus utama serta konfigurasinya selama delapan tahun terakhir. Metode  

penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berbentuk Time  

Series  dari  tahun  2008-2015 di tujuh negara ASEAN,  dengan  metode  ex  post  

facto.  Data  di  sajikan  setiap  tahun  yang diperoleh  dari  WEF  (World 

Economic Forum)  dan  World Bank.  Penelitian  ini   menggunakan  model 

statistik deskriptif. Berdasarkan  hasil  analisis  secara  simultan,  dua belas 

indeks daya saing global memiliki hubungan positif dan signifikan. Berdasarkan 

hasil analisis secara parsial, tidak semua indeks menunjukkan hasil yang positif, 

dua indeks daya saing global menunjukkan hasil korelasi yang negative yaitu 

indeks efisiensi pasar tenaga kerja dan market size. 

 

Kata Kunci : daya saing, kernel density, ASEAN 
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ABSTRACT 

 

CITRA RIZKY UTAMI. The Dynamics Configuration of Global Competitiveness 

Index in ASEAN on 2008-2015. Cooperative Economics Education, Economics 

and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2016. 

 

This study aims to determine whether there is a good competitiveness cross index, 

cross-country and across year, whether global competitiveness in the ASEAN 

region has been uneven or not, where is the pillar which became the main focus 

as well as it is configuration over the last eight years. The method used in this 

study is in the form of time series of the year 2008-2015 in seven ASEAN 

countries, with the ex post facto method. The data presented each year derived 

from the WEF (World Economic Forum) and the World Bank. This study used a 

descriptive statistical models. Based on the analysis simultaneously, twelve global 

competitiveness index has a positive and significant correlation. Based on the 

partial results of the analysis, not all indices show positive results, two global 

competitiveness index shows a negative correlation result is an index of labor 

market efficiency and market size. 

 

Keywords: competitiveness, kernel density, ASEAN 
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MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

“Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu: “Sesungguhnya 

aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali (dengan menyebut): Insya 

Allah” (QS. Al-Kahfi :23) 

 

Globalization is not only talking about the material but also talking about values, 

thoughts and acts. Always change your strategy if you want to get a different 

result, you must do thing differently. 

 

 

“teruntuk ayah, ibu, kakak dan adikku tercinta yang telah memberikan 

segalanya dan yang terbaik untukku sampai detik ini juga” 

 

 

“Terimakasih kepada para sahabat atas kebersamaannya yang selalu 

memberikan motivasi, do’a dan semangat yang luar biasa” 
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KATA PENGANTAR 

 Bismillahirrahmanirrahim, 

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena 

dengan rahmat dan kasih sayang-Nya yang tiada terkira kepada hambanya, 

salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dalam 

penyusunan skripsi yang berjudul “Dinamika Konfigurasi Daya Saing Global di 

Kawasan ASEAN Tahun 2008-2015”. 

 Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk 

mendapakan gelar sarjana pendidikan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Jakarta. Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis mendapat bimbingan, bantuan 

dan saran dari berbagai pihak.  Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada 

semua pihak dan menambah wawasan bagi yang membaca. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada : 

1. Bapak Haryo Kuncoro, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

membimbing, memberikan ilmu, menyarankan dan membantu penulis 

menyelesaikan skripsi dengan penuh kesabaran dan perhatian.  

2. Bapak Karuniana Dianta A. Sebayang, S.IP, M.E selaku Dosen Pembimbing 

II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, perhatian dari awal sampai 

akhir penyusunan skripsi ini. 
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3. Bapak Drs. Dedi Purwana, E.S, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

4. Bapak Nurdin Hidayat, MM, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

5. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE, M.si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah 

memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis. 

7. Seluruh teman-teman Pendidikan Ekonomi Koperasi 2012 khususnya untuk 

kelas Nonreg yang selalu memberikan dukugan, semangat dan doa dalam 

perjalanan skripsiku selama ini. 

8. Keluarga besar PK PMII UNJ yang selalu mendukung  dan memberikan 

semangat serta doa untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

Dengan penuh kasih sayang yang tulus, penulis juga mengucapkan banyak 

terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril 

maupun materil,semangat yang luar biasa, dan do’a yang tiada henti, khususnya 

kepada Bapak dan Ibu yang selalu setia menemaniku, always on tanpa kenal lelah 

untuk menyemangatiku dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk Mas Aji, dan 

Adikku Rizky terimakasih banyak selalu menjaga, menyemangati dan 

menghiburku hingga skripsi ini selesai. Especially,  untuk teman seperjuangan 

Donna Wibiananda Suryaman, Ratu Nabila Saras Putri, Siska Lumban Gaol, dan 

teman-teman angkatan semua terimakasih atas support dan kerjasamanya, it’s best 

experience that I’ve ever had. Big thanks, untuk sahabat/I dan senior PMII UNJ 
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yang selalu support apapun yang saya lakukan. Dan untuk semua pihak yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu penulis ucapkan banyak terimakasih semoga amal 

baik kalian dibalas oleh Allah SWT. 

Last but not least, menulis skripsi ini tidak semudah membalikan telapak 

tangan. Banyak cerita dan perjuangan yang begitu berharga yang telah dilewatkan 

penulis selama penyusunan skripsi. Penulis percaya bahwa proses yang luar biasa 

akan menghasilkan hasil yang luar biasa pula. Penelitian ini juga pernah di 

presentasikan dalam Konferensi Internasional di Kuala Lumpur International 

Business Economics and Law Conference (KLIBEL 8) Malaysia. 

Dengan segala keterbatasan yang ada dalam penyusunan skripsi ini, maka 

dapat dikatakan begitu banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. 

Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan 

yang ada. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan dalam 

proses penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi semua pihak umumnya, 

sebagai peningkataan dalam pengetahuan. 

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamitthoriq 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb  

Jakarta, 21 Januari 2016 
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