
Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman 

namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus 

penjelasan di setiap poin. 

 

Pada dasarnya penelitian telah (dan masih) terlaksana dengan baik. Aktivitas penelitian pada tahun pertama 

hampir seluruhnya telah dilaksanakan dan ouput penelitian yang ditargetkan masih dapat dikatakan sesuai dengan 

yang direncanakan, walaupun ada beberapa penyesuaian yang dilakukan seperti yang dijelaskan pada bagaian 

bagian berikutnya laporan ini. Berikut adalah laporan umum penelitian ini yang didalamnya terdapat latar 

belakang penelitian, pertanyaan penelitian, metode, data dan analisis. 

Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dalam evolusi perekonomian adalah ekonomi kreatif yang 

merupakan sumber pertumbuhan yang memberikan warna tersendiri (Metasari Kartika, 2018). Ekonomi kreatif 

adalah kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan 

ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Ekonomi kreatif menjabarkan bahwa dalam kegiatan 

produksi barang atau jasa jika terdapat sentuhan kreativitas yang akan menambah nilai output barang atau jasa 

tersebut. Dilihat dari prespektif lain, ekonomi kreatif adalah era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi 

industri dan ekonomi informasi, yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan 

pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (2010) menekankan bahwa di masa 

depan kedudukan ekonomi kreatif akan menjadi penting karena bersumber pada kreativitas yang merupakan 

sumber daya terbarukan. Hal inilah yang menjadikan ekonomi kreatif dapat berperan sebagai komponen 

penggerak pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, perdagangan dan inovasi (Carr, 2009). Industri kreatif 

merupakan bagian atau subsistem dari ekonomi kreatif yang banyak ditemukan di negara berkembang termasuk 

Indonesia karena mempunyai basis sumber daya manusia, sumber daya alam dan nilai nilai budaya yang kaya. 

Seperti halnya industri secara umum, industri kreatif merupakan kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis 

industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses pengeksploitasian ide atau kekayaan intelektual 

menjadi nilai ekonomi tinggi yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.  

Keberlangsungan dan perkembangan industri harus dilihat dari demand side dan supply side. Indonesia 

adalah pasar yang potensial dengan 52 juta penduduk yang berada di kelas menengah dari total 273 juta penduduk 

Indonesia. Dengan asumsi bahwa sebagian besar produk industri kreatif masih diserap oleh pasar domestik maka 

mestinya perhatian lebih diberikan pada supply side. Potensi perkembangan yang berasal dari kuantitas dan 

kualitas sumber daya manusia, budaya serta kemampuan menggunakan teknologi informasi masih harus ditunjang 

oleh pasar yang kondusif. 

Yang dimaksud dengan pasar yang kondusif adalah pasar yang dapat menjadi tempat tumbuhnya 

kreativitas yang terwujud dalam struktur pasar yang kondusif, perilaku pelaku usaha yang memanfaatkan kondisi 

pasar tersebut dan akhirnya bermuara pada kinerja industri yang tinggi. Pada dasarnya struktur pasar dapat dibagi 

menjadi 2 bagian yang persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Ciri utama dari pasar persaingan 

sempurna adalah produk yang diperdagangkan homogen. Implikasi dari pasar persaingan sempurna adalah baik 

produsen maupun pembeli merupakan price taker. Walaupun pasar persaingan sempurna diklaim memberikan 

tingkat efisiensi yang tinggi kepada masyarakat tetapi kondisi ini kurang menguntungkan bagi para pelaku bisnis 

di industri kreatif. Bila ditemukan “industri” kreatif berada dalam pasar yang bersaing mendekati sempurna maka 

bisnis tersebut diprediksi tidak akan berkelanjutan. 

Struktur pasar yang cocok bagi tumbuh kembangnya industri kreatif mestinya adalah pasar persaingan 

tidak sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, pra produsen mengahadapi downward sloping demand curve 

yang berarti harga pasar dapat dipengaruhi oleh produsen. Dari ketiga jenis pasar persaingan tidak sempurna yang 

ada maka yang paling mungkin cocok dengan industri kreatif adalah pasar monopilistik atau pasar oligopoli. Pasar 

monopolistik akan memungkinkan para pelaku usaha mendiferensiasi produknya agar memiliki nilai tambah yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Pasar oligopoli juga memungkinkan tumbuh kembangnya inovasi 

yang merupakan ciri penting dari industri kreatif. Dengan positive economic profit maka para pelaku industri 

dapat terus melakukan research and development untuk menghasilkan produk yang lebih inovatif. 

C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah 

dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran 

(wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan 

pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, 

tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 



Dalam konsep keilmuan ekonomi industri, struktur pasar tidak berdiri sendiri melainkan memiliki relasi 

dengan apa yang dilakukan oleh para produsen dan bagaimana kinerja dari industri itu sendiri. Inilah yang disebut 

dengan pendekatan structure-conduct-performance yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan karena saling 

terkait. Dalam rangka menilai dan menjaga keberlangsungan industri kreatif maka perlu dilakukan kajian melalui 

perspektif SCP yang bertujuan menilai dalam struktur pasar apakah industri kreatif Indonesia berada, keputusan 

industrial apa yang dilakukan serta bagaimana kinerja industri kreatif di Indonesia yang merupakan salah satu 

emerging market yang memiliki peran strategis di Asia Tenggara. 

Kajian Pustaka 

Organisasi Industri  

 

Dalam menganalisis sebuah industri dapat digunakan studi organisasi industri dengan menggunakan teori 

ekonomi mikro guna menjelaskan interaksi antara para pelaku industri. Hal ini dapat menjelaskan bagaimana 

perusahaan membentuk struktur pasar industri tersebut serta pengaruhnya terhadap praktek bisnis perusahaan serta 

dampak kebijakan pemerintah terhadap industri. Dalam perkembangannya, studi organisasi industri memberikan 

pendekatan yang jauh lebih membumi daripada teori-teori ekonomi mikro yang modelnya menggunakan asumsi-

asumsi yang menyederhanakan kondisi riil di dunia nyata (Carlton, Dennis W, Perloff, Jeffrey M, 1990).  

Organisasi industri memiliki orientasi yang lebih pragmatis, yakni memberikan gambaran deskriptif 

berupa model-model, struktur pasar dan pola perilaku yang bersifat empiris dan teoritis. Studi organisasi industri 

menekankan pada practicability dan realita sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan 

kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga dalam analisisnya, selain digunakan pendekatan kuantitatif seperti 

analisis statistik, perhitungan rasio, dan model-model organisasi industri, juga digunakan analisis secara kualitatif 

seperti studi kasus serta pengamatan yang menghasilkan kesimpulan yang diambil benar-benar merupakan refleksi 

dari apa yang secara empiris terjadi di lapangan. Jadi, ada keseimbangan antara teori dan pendekatan temuan-

temuan empiris (Niftahul Janah, 2008).  

Pendekatan analisis organisasi industri dalam dua dekade terakhir berkembang menjadi lebih teoritis 

seperti yang dipelopori oleh Chicago School of Economics yang menitikberatkan pada penggunaan teori harga 

sebagai pisau analisisnya. Namun, pendekatan yang sudah diterima secara lebih luas digunakan sejak tahun 1950-

an yang bersifat empiris dan deskriptif adalah model pendekatan Structure-Conduct-Performance. 

 

Industri Kreatif 

Industri kreatif lahir dengan adanya ekonomi kreatif yang potensial untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Menurut John Howkins (2007), mendefinisikan ekonomi kreatif, yaitu: “The creation of value as a 

result of ideas” bahwa ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dimana input dan output adalah gagasan atau 

dalam satu kalimat yang singkat, esensi dari kreativitas adalah gagasan.  

Arti penting dari keberadaan ekonomi kreatif di Indonesia adalah : memberikan kontribusi ekonomi yang 

signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas bangsa, berbasis kepada sumber 

daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan yang kompetitif suatu 

bangsa, memberikan dampak sosial yang positif. 

Sejak lama, Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008) merumuskan ekonomi kreatif sebagai 

upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya 

saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Definisi yang lebih jelas disampaikan oleh United 

Nations Development Programme (UNDP, 2008) yang merumuskan bahwa ekonomi kreatif merupakan bagian 

integratif dari pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif dan budaya. Indonesia 

merupakan negara yang banyak suku dan budaya, maka setiap daerah yang memiliki kebudayaan dapat 

mempresentasikan budayanya dengan cara-cara yang unik.  

Selain pengertian diatas, pada tahun 2010 studi ekonomi kreatif terbaru yang dilakukan United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai “An envolving 

concept based on creative assets potentially generating economic growth and development”. Hal tersebut 

memiliki penjabaran lebih lanjut sebagai berikut: 

a) Mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan pekerjaan dan pendapatan ekspor sekaligus 

mempromosikan kepedulian sosial, keragaman budaya dan pengembangan manusia. 

b) Menyertakan aspek sosial, budaya dan ekonomi dalam pengembangan teknologi, hak kekayaan 

intelektual dan pariwisata. 

c) Mengumpulkan aktivitas ekonomi berbasiskan pengetahuan dengan dimensi pengembangan dan 

keterhubungan lintas sektoral pada level ekonomi mikro dan makro secara keseluruhan.  



d) Memilih strategi pengembangan yang membutuhkan tindakan lintas kementerian dan kebijakan yang 

inovatif dan multidisiplin.  

 

Fokus pemerintah Indonesia terhadap industri kreatif dimulai dari tahun 2006. Menurut Badan Ekonomi 

Kreatif Indonesia menyebutkan setidaknya ada 16 ruang lingkup industri kreatif, yaitu: 

Tabel 1 : Indonesia's Creative Industry Scope of Business 

Bidang Ruang Lingkup 

Culinary  Restaurant/cafe, food and beverage business 

Fashion Clothing, leather products, and footwear manufacturing 

business 

Craft Textile, leather, wood, woven, paper, glass, and metal-

based craft enterprises; furniture/furniture, and jewellery 

businesses 

Television and Radio Radio and television broadcasting business 

Publishing Printing business, publishing business (books/magazines) 

Architecture Architect consulting services, property/architectural works 

of artistic and cultural value that can serve as a city's 

attraction/icon 

Applications and Game Developers Activities involving a variety of different forms of digital 

apps, including maps or navigation, social networking, 

news, business, music, translators, and games. 

Advertising Advertising services 

Music Manufacturing of musical instruments, music education 

services, live performances, recording studios, and music 

publishing 

Photography Services in photography and education in photography 

Performing Arts, Performance space, dance performance activities, theater 

performance activities, and educational services in the 

performing arts 

Product Design Consulting services, design education services 

Fine Art Exhibition/art exhibition building, art education services 

Design interior Design consulting services, design education services 

Visual communication design  Consulting services, design education services 

Movies, Animations and Videos The reproduction of recorded media; the production and 

post-production of films, videos, and television programs; 

the distribution of films, videos, and television programs; 

the provision of film screening services; and the 

merchandising business. 

Source: Indonesia Creative Economy Agency, 2018 

 

Pendekatan organisasi industri yang terfokus pada industri kreatif harus berpedoman pada 16 sektor yang 

sudah di atur oleh Badan Ekonomi Kreatif. Hal ini akan menjadi penting untuk melakukan analisis pemetaan 

terhadap Structure-Conduct-Performance industri kreatif.  

Metode 

Klasifikasi Industri 

Terdapat beberapa makna “industri” dalam analisis ekonomi. Makna yang pertama adalah aktivitas bisnis 

tertentu (misalnya : industri periklanan). Makna yang yang kedua adalah keterkaitan berbagai aktivitas bisnis 

dalam menyokong bisnis tertentu (misalnya : industri pariwisata). Yang ketiga adalah manufaktur atau aktivitas 

merubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi, atau barang jadi. 

Yang dimaksud industri kreatif dalam penjelasan tentang industri kreatif Indonesia adalah makna pertama 

dan kedua. Di dalam penjelasan itu bahkan terdapat aktivitas jasa yang berbeda dengan manufaktur. Karena data 

yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari survey BPS atas aktivitas manufaktur maka tidak semua sektor 

dalam kategori industri kreatif yang dikeluarkan oleh Barekraf dapat diteliti. 

Dengan demikian dalam penelitian ini hanya ada beberapa ISIC saja yang bersesuaian dengan klasifikasi 

yang dibuat oleh Barekraf yaitu : 



ISIC 15 atau subsektor industri makanan dan minuman : kuliner 

ISIC 17 atau subsektor tekstil (Textiles) : fashion 

ISIC 18 atau subsektor pakaian jadi 

ISIC 19 atau subsektor kulit dan barang dari kulit : kriya 

ISIC 22 atau subsektor penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman : televisi, radio, penerbitan, gamae 

developer, periklanan, Film, Animasi dan Video 

ISIC 36 atau subsektor furniture dan industri pengolahan lainnya : kriya. 

 

Pengukuran Variabel 

Untuk mengukur structure, conduct dan performance terdapat beberapa variabel yang digunakan sebagai 

berikut. 

Market Share (MS) 

Perhitungan market share diperoleh melalui formula sebagai berikut. 

   MSit = Sit/∑St 

Nilai MS yang diperoleh dikategorikan sebagai berikut. 

 

0%-10% 11%-40% 41%-90% 91%-100% 

Perfect Competition Monopolistik Oligopoly Monopoly 

Concentration Ratio (CR2) 

CR2 adalah Penjumlahan Nilai ouput yang meliputi data listrik yang dijual, barang yang diproduksi atau 

dihasilkan, data jasa industri, data pendapatan lainnya serta data selisih stock barang perusahaan. Perhitungannya 

adalah sebagai berikut: 

=
∑ 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑇𝑤𝑜 𝐵𝑖𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 
 𝑥 100% 

Nilai CR2 yang diperoleh dikategorikan sebagai berikut. 

0%-10% 11%-40% 41%-60% >60% 

Perfect Competition Monopolistik Oligopoly Monopoly 

Herfindahl-Hirschman Index (HHI) 

HHI merupakan jumlah kuadrat dari pangsa pasar sehingga apabila pangsa pasar sudah didapatkan 

hasilnya, maka HHI juga bisa diperoleh hasilnya. Dengan perhitungannya sebagai berikut: 

 

S1² + S2² + S3² + … + St² = ∑ᵐɩ=1 St² 

Keterangan: Jumlah kuadrat dari pangsa pasar.  

 

Kriteria acuan untuk nilai HHI yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

1000 < HHI < 1.800 Oligopoly 

1.800 < HHI Monopoly 

 



Minimum Efficiency of Scale (MES) 

Penjumlahan Nilai ouput yang meliputi data listrik yang dijual, barang yang diproduksi atau dihasilkan, 

data jasa industri, data pendapatan lainnya serta data selisih stock barang perusahaan. Dengan perhitungannya 

sebagai berikut: 

 =
𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑜𝑓 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 50% 𝑜𝑓 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
 

 

Dengan salah satu acuan yang dapat digunakan untuk kriteria yang dihasilkan oleh MES sebagai berikut: 

>10% high entry barrier 

<10% low entry barrier 

 

Kinerja Industri Kreatif  

1) Price Cost Margin (PCM) 

PCM Penjumlahan nilai tambah, upah dan nilai output. Nilai tambah adalah penjumlahan dari sewa tanah, 

pajak, bunga pinjaman dan hadiah/sumbangan. Upah adalah penjumlahan upah pekerja dan upah lainnya. Output 

adalah penjumlahan nilai listrik yang dijual, barang yang diproduksi, jasa industri, dan pendapatan lainnya serta 

selisih stock barang perusahaan. Perhitungannya adalah sebagai berikut: 

PCM =
Value Added − Wage

Output Value
 x 100% 

Effisiensi 

Efisiensi adalah pembagian antara nilai tambah dengan nilai input. Nilai tambah meliputi data sewa tanah, 

data pajak, data bunga pinjaman dan data hadiah/sumbangan. Input yang meliputi data listrik yang dijual, barang 

yang diproduksi atau dihasilkan, data jasa industri, data pendapatan lainnya serta selisih stock barang perusahaan. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

𝐸𝑓𝑓 =
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐴𝑑𝑑𝑒𝑑

Input
 x 100% 

Kriteria nilai Eff yang dihasilkan adalah sebagai berikut. 

 

< 50% Low Efficiency Level 

> 50% High Efficiency Level 

Pengaruh Struktur dan Perilaku terhadap Kinerja Industri Kreatif 

 

Analisis data yang dilakukan menggunakan metode regresi data panel dengan formula sebagai berikut. 

 

Effit = α0 + β1MSit + β2CR2it + εit 

 

Effit : Efficiency (%) 

CR2it : The two firms' concentration ratios (%) 

MSit : Market Share (%)  

α0 : intercept 

βn : slope  
εit : errrorterm 

 

 



Hasil Dan Pembahasan  

Struktur Pasar Industri Kreatif  

 

• Pangsa Pasar (Market share) 

 

Besarnya penguasaan pasar setiap subsektor dalam industri kreatif di Indonesia tahun 2005-2015 memakai 

kode ISIC 2 digit tampak pada tabel berikut. 

 

 Table 2 : Creative Industry Market Share in Indonesia 

 ISIC        

 15 17 18 19 22 36 Average 

2005 33% 33% 45% 45% 12% 31% 33% 

2006 31% 33% 45% 45% 11% 36% 34% 

2007 32% 32% 43% 45% 9% 39% 33% 

2008 33% 33% 42% 45% 33% 33% 37% 

2009 32% 33% 43% 45% 33% 33% 37% 

2010 35% 50% 44% 45% 33% 33% 40% 

2011 35% 50% 43% 43% 33% 33% 40% 

2012 32% 50% 42% 42% 50% 33% 42% 

2013 33% 50% 45% 42% 50% 35% 43% 

2014 35% 50% 44% 41% 50% 35% 43% 

2015 35% 50% 42% 41% 50% 35% 42% 

Average 33% 42% 43% 44% 33% 34% 39% 

 

Market share industri food and beverage dalam kurun waktu 11 tahun berada pada kisaran 31%-35 dengan 

rata rata 33%. Dibandingkan dengan sektor lainnya ternyata rata rata sektor food and beverage (“culinary”) ini 

paling rendah. Artinya market share perusahaan dalam sub sektor di bawah ISIC 15 (15xxx) rata rata 33%.  

Dengan penjelasan yang sama rata rata market share untuk industri tekstil mencapai 42%, apparel subsector 

43%, sub-sector of leather and leather goods 44%, publishing, printing and reproduction of recording media 33% 

dan sub-sector of furniture and other processing industries 34%. Hal ini dapat dipahami mengingat sektor tekstil, 

apparel dan alas kaki adalah industri industri unggulan yang bukan hanya memiliki pasar di dalam negeri tetapi 

juga pasar ekspor. Artinya di dalam sub sektor tersebut memang ada beberapa perusahaan yang agak dominan 

dibandingkan dengan perusahaan lainnya.  

Dengan mengacu pada klasifikasi nilai MS yang telah disampaikan sebelumnya dapat dikatakan struktur 

pasar industri kreatif di Indonesia adalah monopolistik. 

 

• Konsentrasi Pasar (Market concentration) 

  

Hasil perhitungan terhadap CR2 didasarkan pada 2 perusahaan terbesar pada setiap sub sektor ISIC 2 digit. 

Sesuai dengan formula yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil perhitungan CR2 tampak pada tabel berikut. 
 

 Table 3:  Indonesia's Creative Industry Market Concentration 

 ISIC        

 15 17 18 19 22 36 Average 

2005 33% 47% 34% 37% 13% 34% 33% 

2006 32% 45% 32% 37% 17% 36% 33% 

2007 32% 41% 35% 36% 11% 30% 31% 

2008 33% 45% 32% 36% 36% 35% 36% 

2009 33% 43% 41% 36% 30% 32% 36% 

2010 34% 41% 41% 37% 35% 32% 37% 

2011 38% 44% 41% 38% 37% 33% 39% 

2012 37% 46% 41% 37% 35% 31% 38% 

2013 38% 41% 42% 38% 38% 34% 39% 

2014 41% 47% 44% 38% 39% 33% 40% 

2015 41% 48% 43% 38% 40% 32% 40% 

Average 36% 44% 39% 37% 30% 33% 36% 

 



Hasil perhitungan CR2 untuk industri kreatif yang ada di Indonesia yang tampak pada tabel 3 

menyimpulkan bahwa struktur pasar termasuk dalam monopolistik. Hal ini tampak dari rata rata nilai CR2 untuk 

seluruh sektor dalam kurun waktu2005-2015 adalah 36%. Bila diamati per sektor memang ada beberapa sektor 

yang angkanya lebih tinggi daripada rata-rata tersebut yakni ISIC 17, ISIC 18 dan ISIC 19 yaitu masing masing 

adalah tekstil, pakaian jadi dan industri kulit. Hal ini tidak telalu jauh bila dibandingkan dengan hasil perhitungan 

pada tabel sebelumnya. Ketiga sektor tersebut memiliki indeks yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 

sektor sektor lainnya tetapi tetap dalam batasan pasar monopolistik. 

 

• Hambatan-hambatan untuk masuk pasar (Barrier to entry) 

 

Merupakan kondisi dimana penambahan output yang diproduksi menyebabkan penurunan biaya produksi 

pada jangka panjang yang ada dalam industri kreatif di Indonesia tahun 2005-2015, dalam variabel ini 

menggunakan ukuran MES (minimum efficiency of scale) juga ditekankan bahwa hasilnya tidak jauh berbeda 

dengan hasil market share (pangsa pasar), oleh sebab itu semakin tinggi penguasaan pasar oleh suatu industri 

kreatif akan semakin tinggi pula hambatan pesaing untuk memasuki pasar industri kreatif di Indonesia. Hal ini 

ditunjukkan oleh Tabel 4.3 berikut ini: 

 

Table 4 : Hambatan Masuk Pasar Industri Kreatif Indonesia 

 ISIC        

 15 17 18 19 22 36 Rata Rata 

2005 35% 33% 100% 50% 12% 51% 47% 

2006 52% 50% 50% 50% 16% 46% 44% 

2007 52% 50% 50% 50% 19% 49% 45% 

2008 53% 51% 50% 50% 33% 53% 48% 

2009 52% 50% 78% 50% 33% 59% 54% 

2010 52% 50% 78% 50% 30% 50% 52% 

2011 52% 50% 87% 50% 40% 50% 55% 

2012 52% 50% 86% 50% 40% 51% 55% 

2013 52% 50% 80% 50% 40% 52% 54% 

2014 52% 50% 90% 50% 40% 55% 56% 

2015 52% 50% 94% 50% 40% 53% 57% 

 51% 49% 77% 50% 31% 52% 52% 

 

4.1 Perilaku Industri Kreatif 

 

Adapun setelah kita menentukan hasil dari variabel struktur yang tertera diatas, selanjutnya yang akan kita 

bahas adalah variabel perilaku untuk mengambarkan sejauhmana perilaku yang dilakukan dari struktur pasar yang 

telah di hasilkan. Analisis perilaku subsektor industri kreatif dilakukan secara deskriptif dengan mengacu pada 

struktur pasar yang telah ada. Berdasarkan analisis struktur pasar subsektor industri kreatif di Indonesia adalah 

bersifat oligopoly pada beberapa kode subsektor industri. Hal ini akan menimbulkan beberapa perilaku yang 

dilakukan oleh para pelaku subsektor industri kreatif di Indonesia. Perilaku yang dilakukan tersebut antara lain 

strategi harga, strategi produk dan strategi promosi.  

 

• Strategi Harga 

 

Dilihat dari hasil struktur industri kreatif diatas, menyatakan bahwa industri kreatif termasuk kedalam pasar 

persaingan oligopoly yang artinya bahwa pada pasar oligopoly sehingga produsen memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi harga. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan oleh setiap subsektor industri 

kreatif di Indonesia, karena perbedaan ciri khas dan karakteristik barang dari setiap subsektor industri kreatif, 

konsumen tidak akan mudah untuk berpindah ke merek barang yang lain, dan tetap memilih merek tersebut walau 

produsen menaikkan harga barangnya.  

Pada pasar persaingan oligopoly, harga memang bukanlah faktor yang bisa mendongkrak penjualan dari 

barang subsektor industri kreatif. Bagaimana kemampuan suatu industri kreatif menciptakan citra yang baik 

didalam benak masyarakat sehingga membuat masyarakat tertarik untuk membeli produk tersebut meskipun 

dengan harga mahal, hal itu akan sangat berpengaruh terhadap penjualan subsektor industri kreatif di Indonesia, 

dilain hal industri kreatif juga harus berperan aktif dalam segi promosi barang yang dihasilkan (produk) sekaligus 

menjaga citra perusahaannya.  

 

 



• Strategi Produk 

 

Dalam hal strategi produk pada persaingan oligopoly yang sifat barangnya yaitu differensiasi produk, yang 

menerangkan bahwa setiap perusahaan dalam subsektor industri kreatif dalam pasar persaingan oligopoly akan 

berusaha untuk memproduksi barang yang mempunyai sifat yang khusus dan yang dapat dengan jelas dibedakan 

dari produksi perusahaan subsektor industri kreatif lainnya yang sejenis. Maka dalam pasar persaingan oligopoly 

akan terdapat berbagai barang yang dihasilkan suatu subsektor industri kreatif yang mempunyai corak, mutu, 

desain, mode dan merek yang berbeda-beda. Terdapatnya berbagai variasi dari suatu jenis barang subsektor 

industri kreatif adalah sifat istimewa dari pasar persaingan oligopoly yang tidak terdapat dalam pasar persaingan 

sempurna. Contohnya dalam subsektor industri pakaian jadi (Wearing apparel) yang memang terdapat beberapa 

produk yang sifatnya differensiasi, hal itu akan membuat citra tersendiri bagi industri yang memproduksinya.   

 

• Strategi Promosi 

 

Dalam segi promosi pasar persaingan oligopoly dalam subsektor industri kreatif, ini akan terjadi secara 

aktif oleh produsen sebab untuk mempengaruhi citra pembeli para produsen dari setiap subsektor industri kreatif 

di Indonesia melakukan persaingan bukan harga (non-price competition), tetapi lebih menekankan pada mutu dan 

desain produk untuk memiliki karakteristik tersendiri dengan melakukan kegiatan periklanan yang terus-menerus, 

memberikan syarat penjualan yang menarik dan lain sebagainya. Hal ini yang akan menjadi kegiatan promosi 

sangat penting dalam subsektor industri kreatif di Indonesia.  

Media promosi yang sangat efektif untuk mempromosikan produk dari subsektor industri kreatif adalah 

melalui media cetak dan media elektronik. Demikian juga dalam pengembangan produk subsektor industri kreatif 

di Indonesia serta media cetak dan elektronik sangat diperlukan dalam memasarkan produk subsektor industri 

kreatif ini yang minimal di dalam negeri untuk pangsa pasar domestik yang cukup potensial dimana Indonesia 

termasuk salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Dunia. Selain itu, penyebaran produk 

subsektor industri kreatif ke luar negeri juga sangat diperlukan sehingga masyarakat international mengenal dan 

mengetahui berbagai macam produk dari subsektor industri kreatif di Indonesia.  

 

4.2 Kinerja Industri Kreatif 

 

Setelah kita mendapatkan hasil dari variabel struktur dan perilaku industri kreatif, selanjutnya akan dibahas 

mengenai kinerja dari industri kreatif. Variabel yang terakhir ini adalah kesimpulan yang bisa diterapkan dalam 

menentukan kinerja perusahaan setelah mengetahui hasil dari struktur dan perilaku industri kreatif. Analisis 

kinerja subsektor industri kreatif di Indonesia menggunakan variabel Price Cost Margin (PCM) dan Effisiensi 

(Eff). Price Cost Margin (PCM) menggambarkan proksi keuntungan yang diterima oleh suatu industri, sedangkan 

Effisiensi (Eff) menunjukkan tingkat efisiensi suatu subsektor industri kreatif dalam meminimalisir biaya 

produksinya. Berikut merupakan penjelasannya, yaitu: 

 

• Price Cost Margin (PCM) 

 

Variabel Price Cost Margin (PCM) pada subsektor industri kreatif di Indonesia tahun 2005-2015 ini 

dipengaruhi oleh hasil dari struktur dan perilaku yang telah di hitung sebelumnya, artinya bahwa ada keterkaitan 

antara struktur dan perilaku industri kreatif terhadap kinerja suatu perusahaan industri kreatif di Indonesia, hal ini 

bisa ditunjukkan oleh Tabel 4.4 berikut ini: 

 

Table 5 : Hasil Price Cost Margin 

  ISIC        

 15 17 18 19 22 36 Rata Rata 

2005 38% 24% 19% 20% 17% 23% 24% 

2006 34% 15% 29% 21% 26% 11% 23% 

2007 38% 20% 33% 22% 332% 16% 77% 

2008 41% 24% 36% 24% 23% 22% 28% 

2009 43% 26% 42% 28% 11% 29% 30% 

2010 39% 23% 39% 27% 37% 40% 34% 

2011 41% 21% 32% 22% 20% 29% 28% 

2012 50% 24% 46% 29% 58% 13% 37% 

2013 32% 16% 34% 30% 42% 29% 31% 

2014 53% 37% 34% 44% 46% 53% 45% 

2015 58% 26% 29% 49% 50% 40% 42% 



 42% 23% 34% 29% 60% 28% 36% 

 

 

Dapat dilihat pada Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa selama tahun 2005-2015 rata-rata tingkat keuntungan 

subsektor industri kreatif di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Diketahui bahwa rata-rata tingkat 

keuntungan yang diperoleh tersebut adalah sebesar 36%, hal ini diartikan bahwa setiap subsektor industri kreatif 

memiliki keuntungan atas dasar struktur pasar yang cenderung bersifat oligopoly. Selanjutnya, tingkat keuntungan 

terbesar yang diperoleh selama tahun 2005-2015 pada subsektor industri kreatif di Indonesia adalah sebesar 77% 

yang terjadi pada tahun 2007. Sedangkan, keuntungan terendah yang diperoleh selama tahun 2005-2015 pada 

subsektor industri kreatif di Indonesia adalah sebesar 23% yang terjadi pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2006.  

• Effisiensi (Eff) 

 

 Variabel Effisiensi pada subsektor industri kreatif di Indonesia tahun 2005-2015 ini juga 

dipengaruhi oleh hasil dari struktur dan perilaku yang telah di hitung sebelumnya, artinya bahwa ada keterkaitan 

juga antara struktur dan perilaku industri kreatif terhadap kinerja suatu perusahaan industri kreatif di Indonesia, 

hal ini ditunjukkan oleh Tabel 4.5 berikut ini: 

 

Table 6 : Hasil Effisiensi 

  ISIC        

 15 17 18 19 22 36 Rata Rata 

2005 88% 36% 45% 44% 56% 61% 55% 

2006 94% 36% 91% 52% 27% 21% 54% 

2007 98% 42% 92% 44% -18% 33% 49% 

2008 100% 47% 90% 50% 72% 49% 68% 

2009 88% 53% 94% 64% 62% 75% 73% 

2010 87% 42% 96% 63% 74% 84% 74% 

2011 74% 40% 97% 80% 29% 82% 67% 

2012 83% 51% 82% 62% 77% 57% 69% 

2013 83% 77% 87% 86% 83% 91% 85% 

2014 78% 72% 99% 75% 95% 74% 82% 

2015 81% 45% 66% 69% 51% 99% 69% 

 87% 49% 85% 63% 55% 66% 68% 

 

Dapat dilihat pada Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa selama tahun 2005-2015 rata-rata tingkat efisiensi 

subsektor industri kreatif di Indonesia sebesar 68% hal ini menandai bahwa subsektor industri kreatif di Indonesia 

memiliki kinerja yang baik dari setiap sektornya, dan mampu meminimalisir nilai input dalam hal ini biaya 

terhadap output yang dihasilkan. Sementara itu, rata-rata tingkat efisiensi terbesar pada subsektor industri kreatif 

di Indonesia sebesar 85% yang terdapat pada tahun 2013, itu artinya kontribusi keuntungan terbesar terjadi pada 

tahun 2013 dalam semua elemen subsektor industri kreatif di Indonesia. 

 

Pengaruh MS dan CR2 terhadap Effisiensi melalui Regresi Data Panel 

 

Table 7 : Hasil Uji Parsial Regresi Data Panel Subsektor Industri Kreatif di Indonesia Tahun 2005-2015 

No Variabel t-tabel t-stat 

1 MS 
1,66 

2,39 

2 CR2 0,89 

  Sumber: Data diolah 

  Keterangan: signifikan pada 5% 

 

Tabel 7 Uji signifikan t (α=0,05) model regresi data panel tersebut dapat dijelaskan bahwa secara parsial variabel 

MS berpengaruh secara signifikan karena t-tabel < t-stat (1,66 < 2,39) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

Sedangkan variabel CR2 tidak berpengaruh secara signifikan karena t-tabel > t-stat (1,66 > 0,89) sehingga H0 

diterima dan H1 ditolak. 

Analisis Ekonomi MS dan CR2 terhadap Effisiensi 

 



Tabel 8 Hasil MS dan CR2 di Subsektor Industri Kreatif di Indonesia Tahun 2005-2015 

 

Variabel Koef Y Koef MS Koef CR2 R2 

Effisiensi 0,53 0,15* 0,05* 0,09* 

Sumber: Data diolah 

Keterangan: *Signifikan pada 5% 

 

Hasil estimasi yang ditunjukkan pada tabel 4.9, didapatkan bentuk persamaan sebagai berikut:  

Effit = 0,53 + 0,15MSit + 0,05CR2it  

p-Value  (0,01)  (0,37) 

Keterangan: 

Effit = rasio keuntungan industri pada unit industri ke-i dan tahun ke-t (%) 

MSit = kekuatan penguasaan pangsa pasar dari industri ke-i dan tahun ke-t  

CR2it  = konsentrasi industri dari dua perusahaan terbesar pada unit industri ke-i dan tahun ke-t (%) 

Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil konstanta nilai Effisiensi sebesar 0,53, itu artinya apabila variabel 

MS (X1) dan CR2 (X2) tidak memberikan kontribusi atau sama dengan 0, maka besarnya nilai Effisiensi (Y) 

nilainya sebesar 0,53. Variabel-variabel independen dari model regresi data panel memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen, namun tidak semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai Effisiensi 

(Y). model regresi data panel menunjukkan bahwa hanya variabel MS (X1) yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap nilai Effisiensi (Y) sedangkan variabel CR2 (X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

Effisiensi (Y).  

Hasil estimasi model regresi data panel R2 yang diperoleh untuk nilai Effisiensi adalah sebesar 0,09. Artinya 

variabel nilai Effisiensi (Y) dalam model sebesar 9% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas atau varian-

varian yang ada dalam model yaitu MS (X1) dan CR2 (X2). Sementara sebesar 91% sisanya dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam model, ceteris paribus.  

 
D.  STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran 

tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, 

hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung 

dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis 

luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan 

melalui Simlitabmas. 

 

D.1. Luaran Wajib 

Luaran wajb dari penelitian ini adalah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal internasional terindeks 

pada basis data internasional bereputasi. Sesuai dengan target yang direncanakan hasil penelitian pada tahun 

pertama telah dikirimkan ke jurnal yang memenuhi kriteria tersebut dalam diterima (accepted). Target pada tahun 

kedua adalah published. 

Luaran wajib berupa artikel tersebut dapat dilihat pada file yang dapat diakses melalui : 

https://drive.google.com/file/d/1YR5ZBRQL2MK11BYqwlutRIxYXoivHhuk/view?usp=sharing  

Status accepted luaran wajib penelitian ini tampak pada surat yang disampaikan oleh pengelola jurnal. File 

tersebut dapat diakses melalui : 

https://drive.google.com/file/d/1bSlvfTudk48Nqh54GhmV3NZVEhmNy0Cq/view?usp=sharing  

 

D.2. Luaran Tambahan 

Luaran tambahan dari penelitian ada dua yaitu artikel yang terbit di jurnal internasional dan buku ajar.  

 

D.2.1 Artikel yang akan diterbitkan di jurnal intenasional 

 

https://drive.google.com/file/d/1YR5ZBRQL2MK11BYqwlutRIxYXoivHhuk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bSlvfTudk48Nqh54GhmV3NZVEhmNy0Cq/view?usp=sharing


Saat ini sedang dilakukan penyusunan artikel yang akan diterbitkan pada jurnal internasional adalah 

accepted pada seminar internasional yang akan diselenggarakan baik secara online maupun offline di 

Tokyo pada bulan Januari 2022. Status penerimaan (abstrak) artikel dapat dilihat pada file yang dapat 

diakses melalui :  

https://drive.google.com/file/d/1dpD35UXoPDBTXZNK0YDHxG9YVZ5N8qOH/view?usp=sharing  

Draft artikel luaran tambahan dapat diakses melalui : 

https://docs.google.com/document/d/10JRhA6u2NSLwCFfEMDUVvWrr5ngGE1oe/edit?usp=sharing

&ouid=112264947087469767459&rtpof=true&sd=true  

URL untuk seminar dapat diakses melalui : https://sibresearch.org/sibr-tokyo-conference-call.html  

URL Jurnal yang dituju dapat diakses melalui : http://buscompress.com/journal-home.html  

 

D.2.2 Buku Ajar 

 

Buku ajar tengah disusun sesuai dengan luaran luara yang dihasilkan oleh penelitian ini. Status buku ajar 

pada saat laporan ini dibuat dapat diakeses melalui : 

 

https://docs.google.com/document/d/1lgBuCjhut6zho9evhQH4ETczrDf1sUTf/edit?usp=sharing&ouid

=112264947087469767459&rtpof=true&sd=true  

 

E.  PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (untuk 

Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUPT). Bukti pendukung realisasi 

kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen 

realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas. 

 

Skema dari penelitian ini adalah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDPUT) yang tidak mewajibkan 

adanya mitra. Walaupun demikian dalam proposal yang disampaikan tim peneliti memiliki mitra dari yaitu Prof 

Xiao Lixian dari Guangdong University of Foreign Studies, China. 

Dalam proposal penelitian disampaikan bahwa mitra penelitian mendukung studi komparasi yang akan dilakukan 

antara industri kreatif di Indonesia dengan yang ada di Guangzhou khususnya yang berskala UMKM. 

Pandemi yang belum berakhir serta meningkatnya angka penderita Covid 19 di China pada bulan oktober-

november 2021 membuat studi komparasi secara langsung belum dapat dilakukan. Sebagai gantinya diskusi 

informal dilakukan melalui Email dan Whatsapp. 

Selain itu Prof Xiao Lixian juga memberikan kontribusi dengan memberikan pendapatnya tentang isi dari luaran 

wajib dan luaran tambahan berupa artikel yang telah disampaikan ke masing-masing pengelola jurnal. 

 

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama 

melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian 

dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. 

 

Pada dasarnya tidak ada kendala yang berarti kecuali yang ada hubungannnya dengan pembatasan perjalanan dan 

pembatasan interaksi langsung akibat pandemi Covid-19. 

Hal tersebut berdampak pada ditundanya studi komparasi langsung ke Guangzhou dan sebagai gantinya dilakukan 

diskusi secara online. Selain itu ada juga hambatan dalam pengumpulan data primer akibat pembatasan aktivitas 

masyarakat. Dengan bantuan teknologi informasi kendala tersebut dapat dipecahkan dengan menyebarkan 

kuesioner menggunakan google form sehingga intensitas pertemuan dapat dikurangi meskipun survey tetap saja 

dilakukan. 

G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya 

berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan 

https://drive.google.com/file/d/1dpD35UXoPDBTXZNK0YDHxG9YVZ5N8qOH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10JRhA6u2NSLwCFfEMDUVvWrr5ngGE1oe/edit?usp=sharing&ouid=112264947087469767459&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10JRhA6u2NSLwCFfEMDUVvWrr5ngGE1oe/edit?usp=sharing&ouid=112264947087469767459&rtpof=true&sd=true
https://sibresearch.org/sibr-tokyo-conference-call.html
http://buscompress.com/journal-home.html
https://docs.google.com/document/d/1lgBuCjhut6zho9evhQH4ETczrDf1sUTf/edit?usp=sharing&ouid=112264947087469767459&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lgBuCjhut6zho9evhQH4ETczrDf1sUTf/edit?usp=sharing&ouid=112264947087469767459&rtpof=true&sd=true


tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta roadmap penelitian keseluruhan. Pada bagian ini 

diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan 

termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam 

proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka 

yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat 

dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai. 

 

 

 

Bagan di atas adalah aktivitas dan output yang direncanakan yang sebagian diantaranya memang sudah terlaksana. 

Ada beberapa penyesuaian yang dibuat sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Hingga laporan ini dibuat konsep 

awal SCP (Structure Conduct Performance) telah dibuat hanya saja seminar internasional baru dapat diikuti pada 

6-7 Januari mengingat banyak sekali panitia seminar internasional yang mengundurkan acaranya dari tahun 2020 

ke tahun 2021. 

Pada awal tahun depan agenda pertama yang akan dilakukan adalah mengadakan diskusi kelompok terfokus 

dengan stakeholder dan terutama dengan mitra penelitian ini. Setelah itu akan dilaksanakan survey yang bila 

memungkinkan dilakukan di negara mitra, mengingat kemajuan UMKM di Cina. Selain itu aktivitas di dalam 

negeri juga akan dilanjutkan dengan melakukan survey dan interviuw mendalam dengan ketua ketua kelompok 

UKM dan pemerhati masalah ini. 

Output penelitian yang sudah ada pada saat laporan ini dibuat adalah manuskrip lengkap (full paper) luaran wajib, 

draft manuskrip luaran tambahan, dan draft buku ajar luaran tambahan. Manuskrip lengkap luaran wajib telah 

mendapatkan status accepted dan akan terbit pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021. Hal ini agak berbeda 

dengan target yang disampaikan dalam proposal penelitian yang menargetkan artikel ini submitted. Adaptasi 

terhadap isi dari artikel justru dilakukan untuk output tambahan karena baru pada awal januari dipresentasikan 

dan tentu akan mendapatkan masukan masukan perbaikan. Penulisan dan konstruksi uutput tambahan lainnya 

yaitu buku ajar juga terus dilakukan dengan memutakhirkannya dengan hasil dari aktivitas penelitian yang 

dilakukan. 

 

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan 

pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
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