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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hubungan dagang Amerika Serikat (AS) dengan Cina sudah berlangsung 

sejak lama, dimulai pada tahun 1970 ketika Presiden Nixon selaku presiden yang 

menjabat pada masa itu, mengunjungi Cina dengan maksud untuk membawa serta 

mengenalkan Cina kepada dunia internasional.1 Presiden Nixon pada saat itu 

mengatakan bahwa ia akan melakukan tindakan untuk menghapus berbagai 

hambatan yang terjadi dalam hubungan perdagangan AS dengan Cina. Hal ini 

didasarkan bahwa Presiden Nixon melihat adanya potensi dalam perekonomian 

Cina yang menunjukkan adanya perkembangan yang pesat dan akan membawa 

keuntungan bagi AS di masa yang akan datang. Pendekatan ini dilakukan atas dasar 

pengaruh geopolitik AS di Kawasan Asia Timur ditambah status negara AS yang 

masih menjadi negara hegemoni. Pada tahun 1975, Cina sudah mulai membuka 

perekonomiannya dengan dunia luar. Ditandai dengan dibuatnya kebijakan oleh 

Deng Xiaoping yaitu kebijakan “Ekonomi pintu terbuka.” Kebijakan tersebut 

diharapkan dapat mengatasi permasalahan modal, teknologi dan kemampuan 

manajemen yang menjadi kendala Cina dalam modernisasi.2 Kemudian pada saat 

negara Cina dipimpin oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978, tahun dimana 

 
1 “Power and Interdependence: World Politics in Transition.” Power and Interdependence: World 
Politics in Transition, by Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Harper Collins, 1989, pp. 24–25. 
2 Wiryawan, Bangkit A. “Zona Ekonomi Khusus: Strategi China Memanfaatkan Modal 
Global.” Zona Ekonomi Khusus: Strategi China Memanfaatkan Modal Global, CSS, 2008, p. 38. 
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kebangkitan perkonomian Cina dimulai. Pada masa Deng Xiaoping, ia 

melaksanakan reformasi terhadap perekonomian Cina untuk meningkatkan 

jalannya perdagangan dan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal 

tersebut sangat berbeda dengan masa kepemimpinan  Mao Zedong, dimana beliau 

tidak memperbolehkan masuknya pengusaha swasta maupun asing kedalam negara 

Cina dan lebih memilih untuk fokus kepada kebijakannya dalam segi pertanian 

secara kolektif.3 

Hubungan antara AS dan Cina menunjukkan adanya perkembangan dan 

peningkatan, dimana hubungan kedua negara mengalami perubahan dalam skala 

yang berbeda, kerjasama kedua negara didasarkan kepada isu-isu bilateral. 

Kerjasama antara AS dan Cina dimulai sejak bangkitnya Cina pada tahun 1990-

2010 dimana ketika pertumbuhan ekonomi di Cina mencapai angkat 2-4%.4 

Presiden Bill Clinton pada tahun Oktober 2000, menandatangani perjanjian US-

China Relations Act5, yang disusun untuk membantu Cina melaksanakan 

perdagangan dengan AS secara permanen dan juga meningkatkan kerjasama 

diantara keduanya. Alasan AS melaksanakan kerjasama ini adalah untuk 

menyeimbangi keadaan ekonomi global dan menghilangkan hambatan dagang serta 

investasi diantara keduanya. AS juga berusaha untuk mendorong Cina membuka 

pasarnya serta peluang investasinya bagi dunia bisnis internasional. 

 
3 Fransisca Wijayanti Kusuma Wardhani. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelian 
Obligasi Amerika 
4 “Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, Dan Tatanan 
Dunia.” Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, Dan 
Tatanan Dunia, by Walter S. Jones and Budiono Kusumohamidjojo, 2nd ed., PT Gramedia 
Pustaka Utama, 1993. 
5 Ibid 
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Dengan bergabungnya Cina di WTO, hal tersebut membuka pintu 

perdagangan di Cina semakin luas. Sejak Cina resmi bergabung kedalam World 

Trade Organization (WTO) pada tahun 2001 dan mengantongi dukungan dari AS, 

pertumbuhan ekonomi di Cina berkembang  pesat. Meningkatnya perekonomian di 

Cina memberikan tantangan terhadap kerjasama ekonomi antara AS dan Cina 

terutama dalam kegiatan ekspor dan impornya yang mengalami peningkatan. Hal 

ini ditandai dengan meningkatnya total ekspor Cina ke AS pada tahun 2017 yaitu 

sebesar $125 miliar, adapun total ekspor AS ke Cina yang hanya sebesar $19 miliar. 

Salah satu penyebabnya yaitu meningkatnya permintaan akan barang ekspor Cina 

oleh masyarakat AS.6  

Dibayarnya tenaga kerja masyarakat Cina dengan jumlah upah yang rendah, 

tidak memungkinkan mereka untuk membeli produksi AS yang memiliki harga 

tinggi. Hal ini mempengaruhi turunnya jumlah permintaan barang produksi AS dan 

berdampak kepada jumlah ekspor dan impor di kedua negara. Pada periode yang 

sama, perekonomian di Cina meningkat dari urutan ke-empat pada tahun 2001 

menjadi urutan kedua terbesar di dunia. Cina menyumbang sekitar 16 persen dari 

aktivitas globalnya dan sekitar 40-50 persen dari Global Marginal Growth.7 Selain 

itu, masyarakat kelas menengah terbesar di dunia sekarang berada di Cina dan 

sebanyak 4 dari 10 bank teratas di dunia adalah bank dari Cina, termasuk bank 

 

6 Kementrian Luar Negeri. 2014. Informasi Dasar RRT. Kemlu. (Daring), Tersedia Online: 
http://www.kemlu.go.id/beijing/Documents/ Informasi%20Dasar%20RRT.pdf. Diakses pada 7 
September 2019 Pukul 21.42 

7 Wright, Logan and Daniel Rosen. “Credit and Credibility: Risks to China’s Economic 
Resilience.” CSIS Freeman Chain in China Studies. October 2018: 127. 
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terbesar pertama dan kedua.8 Cina juga memiliki pasar E-Commerce terbesar di 

dunia. Selama periode ini, AS telah mendukung integrasi global Cina dengan 

harapan bahwa ketika Cina mendapatkan keuntungan dari sistem ekonomi 

internasional, termasuk dengan bergabungnya kedalam WTO, hal tersebut akan 

menjadikan Cina sebagai pemegang kepentingan yang bertanggung jawab, dimana 

Cina akan bekerjasama dengan AS “untuk mempertahankan sistem internasional 

yang telah memungkinkan keberhasilannya.”9 Namun, Pandangan AS tentang Cina 

berubah yang dulunya melihat Cina sebagai mitra kerjasama tetapi sekarang 

melihat Cina sebagai saingannya, hal tersebut memuncak pada saat terpilihnya 

Presiden Trump. Bagian yang paling berubah dalam kebijakan AS terhadap Cina 

terdapat pada bidang perdagangan dan investasi. 

Semenjak terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden di Amerika Serikat, 

hal tersebut memiliki dampak yang buruk terhadap hubungan AS dengan Cina 

khususnya dalam bidang ekonomi. Tepatnya pada tanggal 22 maret 2018, 

pemerintahan Trump mengeluarkan kebijakan yaitu pemberlakuan tarif impor 

untuk sejumlah produk Cina. Kebijakan itu dipandang sebagai suatu langkah yang 

tepat untuk merelasiasikan keinginannya yaitu merubah perekonomian AS menjadi 

proteksionisme. Pemerintahan Trump mengenakan tarif impor sebesar US$50-

US$60 miliar terhadap sejumlah produk Cina yang dikirimkan ke Amerika terkait 

dengan upaya untuk memperbaiki perekonomian dalam negeri dan mengurangi 

 
8 “Global 2000: The Worlds’ Largest Public Companies.” Forbes, June 6, 2018. 
www.forbes.com/global2000/#562d70f4335d 
9 Deputy Secretary of State Robert Zoellick’s keynote address to the National Committee on US-
China Relations, Sept 21, 2005. 
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defisit neraca perdagangan baik AS maupun Cina. Presiden Trump mengumumkan 

kenaikkan biaya tarif impor sejumlah 15% untuk baja dan sejumlah 10% untuk 

aluminium.10 Alasan Trump mengeluarkan kebijakan ini ialah ketika Utusan 

Perdagangan AS, Robert Lighthizer melancarkan penyelidikan atas dugaa 

diambilnya hak cipta intelektual AS di Cina yang meliputi hak paten perangkat 

lunak, aplikasi telepon seluler, dan teknologi lainnya.11 Akan tetapi kedua negara 

tetap melakukan upaya untuk memperbaiki hubungannya. Diantaranya, baik AS 

atau Cina telah melakukan kunjungan untuk melindungi kepentingan masing-

masing negaranya. Dalam terjadinya kunjungan tersebut kedua negara saling 

berusaha untuk mencari jalan tengah agar tidak terjadinya perang dagang, akan 

tetapi setelah berbagai upaya ditempuh kedua negara tersebut tidak mendapatkan 

kesepakatan untuk berdamai. Hubungan kedua negara terus mengalami pasang 

surut. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh AS yang 

merugikan perekonomian Cina. 

Departemen perdagangan mengumumkan bahwa produk domestik bruto 

(PDB) AS pada kuartal II hanya tumbuh sekitar 2% dari tahun sebelumnya. Pada 

sebulan yang lalu sejumlah pengamat memperkirakan bahwa perekonomiannya 

tumbuh menjadi 2,1%. Hal ini dikarenakan pertumbuhan belanja konsumen 

tertahan oleh menurunnya ekspor dan meningkatnya inventasi. Angka belanja 

konsumennya sendiri tumbuh menjadi 4,7% pada kuartal II dan meningkat sedikit 

 
10 Adrini Pujayanti, “Peramg Dagang Amerika Serikat – China Dan Implikasinya Bagi 
Indonesia.”, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-7-I-P3DI-April-
2018-179.pdf, diakses pada 7 September 2019 pada pukul 22.20 
11 “Ini penyebab Perang Dagang Amerika Serikat-China.”, The Citizen Daily. 23 Maret 2018. 
https://www.citizendaily.net/ini-penyebab-perang-dagang-amerika-serikat-china/; Internet; diakses 
pada 9 September 2019 
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melebihi target yang sejumlah 4,3% yang diperkirakan terjadi pada bulan lalu. Hal 

ini merupakan pertumbuhan tercepat yang terjadi selama masa kuartal IV pada 

tahun 2014. Sementara pertumbuhan inventasi diperbaiki dan menurun menjadi 

sebesar US$ 69,0 miliar di kuartal II dari yang sebelumnya diperkirakan sekitar 

US$ 71,7 miliar. Sebelumnya pada periode kuartal I yaitu bulan Januari sampai 

dengan Maret, ekonomi AS meningkat sebesar 3,1% dan selama enam bulan pada 

awal tahun ini ekonomi nya meningkat menjadi sebesar 2,6%. Perang dagang antara 

kedua negara juga telah mengguncang pasar saham global serta memicu adanya 

inversi kurva imbah hasil (yields) Treasury AS. Semua kekacauan ini memicu akan 

adanya kekhawatiran akan adanya resesi. Keadaan ekonomi nya juga menurun 

karena adanya stimulus dari paket pemotongan pajak senilai US$ 1,5 triliun AS dan 

adanya pengurangan dalam bidang biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Para 

ekonom memperkirakan bahwa pertumbuhan pada tahun ini mencapai 2,5% angka 

tersebut berada dibawah target pemerintah Trump yaitu 3%.12 

 Perang dagang yang terjadi diantara kedua negara tersebut hingga saat ini 

belum menemukan jalan tengah yang disepakati. Kedua negara tersebut sudah 

terlibat perang sejak awal tahun 2018 yang lalu dan sudah menetapkan tarif hingga 

ratusan miliar dollar terhadap produksi barang satu sama lain. Berbagai faktor 

penyebab perang dagang diantaranya adalah bahwa Cina telah dianggap melakukan 

praktik perdagangan yang tidak adil yaitu mengambil hak AS dalam kekayaan 

intelektualnya yang mengakibatikan terjadinya defisit perdagangan di antara kedua 

 
12 Rehia Sebayang, “Akibat Perang Dagang, Ekonomi AS Melambat di Bawah Proyeksi.”, 
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190830073026-4-95844/akibat-perang-dagang-ekonomi-
as-melambat-di-bawah-proyeksi, diakses pada 12 November 2019 pukul 00.07 WIB 
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negara. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengangkat isu penelitian yang 

berjudul “Perselisihan Dagang antara Amerika Serikat dengan Cina serta 

Implikasinya terhadap Amerikat Serikat.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai keterbatasan 

selayaknya manusia biasa oleh karena itu penulis membentuk batasan penelitian 

yang dapat menuntun penulis yaitu: 

1. Apa yang menjadi kepentingan AS dan Cina dibalik terjadinya perang 

dagang di kedua negara? 

2. Apa implikasi dari perang dagang tersebut terhadap AS? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, tentunya penulis memiliki tujuan yang 

ingin dicapai. Oleh karena itu, Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui kepentingan apa yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan 

Cina sehingga terjadinya perang dagang 

2. Implikasi dalam bidang apa saja yang berdampak terhadap Amerika 

Serikat terkait perang dagang tersebut 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini penulis ingin memberikan manfaat atau 

kegunaan yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang membaca penelitian ini, 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis yang dapat diberikan kepada pembaca, yaitu agar para 

pembaca dapat mengetahui kepentingan apa saja baik kepentingan dari 

negara Amerika Serikat maupun Cina sehingga terjadinya perang dagang 

ini sehingga pembaca dapat mempelajari kedudukan kedua negara 

tersebut dalam melindungi negara nya masing-masing. 

 

 

 

 


