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Dampak Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok Terhadap Perusahaan 

Amerika Serikat 2018-2019 

Ekky Lesmana1 

Abstract: This study purposed to analyze the Impact of U.S-China Trade War on U.S Companies 2018- 

2019. Type of this research used descriptive. The data used is secondary data obtained by the author 

through the results of a literature review from books, journals, reports, and internet access which contains 

relevant data and information related to the research discussed by the author. The results of this study 

indicate the impact experienced by United States companies due to the trade war that occurred between 

the United States and China is detrimental to United States companies where companies have to incur 

larger costs or reduce the amount of production due to applicable tariffs and also as a result of the trade 

war that occurred. This results in a decrease in the value of the company's shares. 
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Pendahuluan 

Perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan hubungan ekonomi yang 

kompleks. Pada tahun 1979 Amerika Serikat dan Tiongkok membangun kembali hubungan 

diplomatik dan menandatangani perjanjian perdagangan bilateral. Hal tersebut memberi awal 

bagi pertumbuhan perdagangan yang cepat antara kedua negara. dari US$4 miliar (ekspor dan 

impor) pada tahun 1979 menjadi lebih dari US$600 miliar pada tahun 2017. Tiongkok adalah 

mitra dagang terbesar Amerika Serikat dimana ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat selama 

beberapa dekade telah mengalami perubahan yang sebelumnya berupa produk bernilai rendah 

yaitu padat karya menjadi barang padat modal. Tiongkok menjadi salah satu pengimpor 

utama Amerika Serikat untuk produk-produk teknologi canggih. Selain itu, Tiongkok juga 

merupakan pemegang terbesar dari United States Treasury Security. 

Selain itu hubungan perdagangan antara Amerika Serikat-Tiongkok telah membuka 

sekitar 2,6 juta pekerjaan di Amerika Serikat yang terdapat dalam berbagai industri. 

perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menghadapi peluang yang signifikan dalam 

memasuki basis pelanggan baru dan menguntungkan yang selanjutnya dapat meningkatkan 

lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. 

Impor Amerika Serikat terhadap Tiongkok terkonsentrasi kepada aneka macam 

manufaktur yang mencakup alas kaki dan pakaian jadi serta berbagai manufaktur ringan 

lainnya (senilai US$24,2 miliar), diikuti oleh mesin dan peralatan transportasi (US$90 

miliar), dan barang-barang manufaktur yang diklasifikasikan terutama oleh bahan (US$3,3 

miliar) yang meliputi tekstil, produk kayu, tembikar dll. Ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat 

melebihi satu miliar dolar dalam sepuluh kategori SITC (Standard International Trade 

Classification) dibagi daalam tiga digit yang lebih sempit yaitu mainan, permainan, dan 

barang olahraga (US$5,5 miliar), alas kaki (US$5,3 miliar), mantel wanita dan anak 

perempuan (US$2,0 miliar), barang-barang pakaian tidak diklasifikasikan di tempat lain 

(US$1,7 miliar), peralatan telekomunikasi (US$1,6 miliar), bagasi (US$1,6 miliar), radio 

(US$1,4 miliar), tutup kepala (US$1,2 miliar), plastik produk yang tidak diklasifikasikan di 

tempat lain (US$1,2 miliar), dan tiga digit kategori manufaktur SITC lainnya yang mencakup 
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hal-hal seperti payung, keranjang, dan sapu (US$1,1 miliar). Impor ini hampir seluruhnya 

merupakan manufaktur padat karya (Noland Marcus, 1996). 

Namun sejak memulai kampanye kepresidenannya, Presiden Amerika Serikat Donald 

Trump telah mengindikasikan akan mengarahkan perekonomian Amerika Serikat kepada 

proteksionisme. Hal tersebut semakin terlihat dengan memburuknya hubungan ekonomi 

Amerika Serikat-Tiongkok yang mengarah pada perang dagang. Pemerintahan Presiden 

Donald Trump mengenakan tarif impor sebesar US$50-US$60 miliar untuk sejumlah produk 

Tiongkok yang masuk ke Amerika Serikat dalam upaya memperbaiki perekonomian dalam 

negeri dan mengurangi defisit neraca perdagangan kedua negara. 

Pemberlakuan tarif impor untuk sejumlah produk Tiongkok dipandang sebagai 

kebijakan yang tepat untuk masa depan perindustrian Amerika Serikat. Presiden Trump 

menetapkan tarif sekitar US$50–US$60 miliar atau sekitar Rp827,34 triliun atas produk 

Tiongkok yang masuk ke negaranya. Amerika Serikat juga menetapkan tarif impor sebesar 

25% untuk baja dan 10% untuk aluminium dari Tiongkok. 

Tiongkok membalas Amerika Serikat dengan menaikkan tarif sebesar US$200 miliar 

dollar terhadap produk impor asal Tiongkok dari 10 persen menjadi 25 persen. Aksi balas 

dari Tiongkok pun semakin meningkatkan tensi perang dagang di antara dua negara 

perekonomian terbesar di dunia. Tiongkok akan meningkatkan tarif senilai US$60 miliar 

dollar atas produk asal Amerika Serikat per 1 Juni 2019. 

Tarif bea masuk dari Tiongkok banyak menyasar produk pertanian Amerika Serikat. 

Sektor ini telah terpukul cukup dalam pada perang dagang jilid pertama. Ribuan produk yang 

ditargetkan yaitu termasuk kacang, gula, gandum, ayam dan kalkun. Selain itu, Beberapa 

produk yang juga akan dikenai tarif di antaranya adalah kapas, permesinan, hingga bagian- 

bagian pesawat terbang. Setidaknya, terdapat 4.000 produk yang akan dikenai peningkatan 

tarf dari 10 persen menjadi 25 persen. 

Presiden Trump mengumumkan menaikan tarif impor hingga 15% untuk baja dan 

10% untuk aluminum. Selain pengenaan tarif impor, Amerika Serikat juga berencana untuk 

membatasi investasi dan mengambil tindakan untuk Tiongkok di Organisasi Perdagangan 

Dunia (World Trade Organization/WTO) karena menganggap negara tersebut bersikap tidak 

adil dalam perdagangan bilateral. Pemerintah Tiongkok membalas tindakan Amerika Serikat 

dengan menaikan tarif impor hingga 25% terhadap produk Amerika Serikat dan akan 

membawa masalah ini juga ke WTO. Dengan adanya perang dagang dan diberlakukannya 

tarif impor hal tersebut berdampak kepada perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat. 

Dengan adanya perang dagang tersebut membuat beberapa perusahaan Amerika 

Serikat seperti Boeing, Element Electronics, Apple, Hasbro, General Motor, Ford, 3M, 

Caterpilar mengalami kerugian dikarenakanan besarnya biaya yang harus di keluarkan dan 

penurunan permintaan terhadap barang-barang mereka. 

Untuk tarif baja, alumunium dan barang-barang Tiongkok yang sebelumnya senilai 

US$ 250 miliar, pada bulan Oktober 2018 baja naik menjadi US$ 446 juta dan tarif untuk 

alumunium juga naik menjadi US$ 134 juta. Pada bulan tersebut, perusahaan Amerika Serikat 

mengeluarkan US$ 3,1 miliar untuk mengimpor logam. Bulan Oktober juga menandai bulan 

pertama tarif 10% Trump pada barang-barang Tiongkok senilai US$ 200 miliar mulai 

berlaku, menambah tarif 25% pada barang-barang Tiongkok senilai US$ 50 miliar yang 

dikenakan kembali pada bulan Juli. 

Babak baru ini menyebabkan lonjakan yang ditandai dalam pengumpulan tarif atas 

barang-barang tersebut. Singkatnya, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat akan 

membayar US$ 7,4 miliar dalam tarif sebagai akibat dari perang dagang Trump sejak tarif 

pertama diberlakukan pada bulan Mei dan jumlahnya terus meningkat. 

 
Kerangka Teori 
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Konsep Hambatan Tarif 

Hambatan perdagangan yang paling nyata secara historis adalah tarif. Tarif adalah 

pajak yang dikenakan atas barang yang diperdagangkan lintas batas teritorial. Ditinjau dari 

aspek asal komoditi ada 2 macam tarif yakni tarif ekspor (export tariff) dan tarif impor (import 

tariff). Tarif impor adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang 

masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Tarif impor berdampak pada 

penurunan konsumsi domestik dan kenaikan produksi domestik. Berkurangnya volume impor 

akibat tarif impor tercipta pendapatan tambahan bagi pemerintah dalam bentuk pajak, serta 

terjadinya retribusi pendapatan dari konsumen domestik. Sebaliknya ekspor merupakan pajak 

untuk suatu komoditi yang di ekspor (Salvatore, D.1997). 

Tarif yang diberlakukan pada barang-barang impor bertujuan untuk dapat 

meningkatkan harga domestik produksi impor yang membuat produk domestik bisa 

berkompetisi. Tarif impor akan dibebankan pada harga jual barang atau jasayang akan dibeli 

konsumen, sehingga menyebabkan harga barang atau jasa bertambah tinggi. Di pasar 

domestik harga yang berada di pasar adalah harga ekspor ditambah tarif. Jadi tarif atau bea 

masuk adalah salah satu cara untukmemberi proteksi terhadap industri dalam negeri. 

Adapun fungsi dari pemberlakuan tarif bea masuk adalah untuk menjaga stabilitas 

ekonomi dan industri lokal, dan menjadi sumber anggaran negara, bentuk usaha agar bisa 

merasakan distribusi dari anggaran negara. Perlakuan khusus bisa terjadi jika terdapat satu 

tipe komoditas yang sama yang berasal dari 2 negara berbeda, namun bea tarif impor yang 

dikenakan pada dua negara tersebut tidak sama. 

Efek dari kebijakan tarif bea masuk terlihat langsung pada kenaikan harga barang. 

Dengan pengenaan bea masuk yang besar, pendapatan negara akan meningkat sekaligus dapat 

membatasi permintaan konsumen terhadap produk impor dan mendorong konsumen 

menggunakan produk lokal (Martin Griffiths,2002). Secara ekonomis, alasan dilakukan 

pembebanan tarif adalah; 

a) memperbaiki dasar tukar, untuk sejumlah tertentu ekspor menghendaki jumlah impor 
yang lebih besar, sebagian daripada itu diserahkan kepada pemerintah sebagai 

pembayaran tarif. 

b) Infant Industry, pembebanan bea masuk terhadap barang impor dapat memberi 
pelindungan terhadap industri domestik yang sedang berkembang. 

c) diversifikasi, pembebanan tarif dapat memperbanyak jumlah serta jenis barang yang 
dihasilkan terutama oleh negara yang hanya menghasilkan sedikit jenis produk saja. 

d) employment, menyebabkan turunnya angka impor dan menaikkan produksi dalam negeri 

e) antidumping, pembebanan bea tarif terhadap negara yang menjalankan politik dumping 
supaya tidak terkena dampak buruk akibat praktik politik tersebut. 

Jenis-jenis tarif ditinjau dari mekanisme perhitungannya ialah: 
1. bea ad valorem (bea harga), pajak yang dikenakan berdasarkan angka presentase tertentu 

dari nilai barang-barang yang diimpor, misalnya suatunegara memungut tarif 25% atas 

nilai atau harga dari setiap unit mobil diimpor. 

2. bea specific, pungutan bea masuk yang didasarkan pada ukuran atau satuatertentu dari 

barang impor. 

3. bea compound (bea specific ad valorem), pajak yang merupakan kombinasiantara 

sistem bea ad valorem dan bea spesifik. 

Sistem tarif yang umum dilakukan oleh tiap negara dan sudah disepakati dalam 

pengenaan tarif adalah (Amir M.S,2003): 

1. Tarif Tunggal (Singgle column tariff), yaitu suatu tarif untuk satu jenis komoditi 

yang besarnya (prosentasenya) berlaku sama untuk impor komodititersebut dari 

negara mana saja, tanpa kecuali. 

2. Tarif Umum/Konvensional (General/Conventional Tariff), yaitu satu tarif untuk 
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satu komoditi yang besar persentase tarifnya berbeda antara satu negara dengan 

negara lain, lazim juga dikenal sebagai tarif berkolom-ganda(two-column tariff). 

Tarif Preferensi (Preferential Tariff), yaitu salah satu tarif yang merupakan 

pengecualian dari prinsip non-diskriminatif. Yang dimaksud dengan tarif preferensi 

adalah tarif GATT yang persentasinya diturunkan, bahkan untuk beberapa komoditi 

sampai menjadi nol persen (zero) yang diberlalukan oleh negara terhadap komoditi yang 

diimpor dari negara-negara lain tertentukarena adanya hubungan khusus antara negara 

pengimpor dengan negara pengekspor. 

Kebijakan tariff barrier dalam bentuk bea masuk adalah sebagai berikut: 
1. Tarif rendah antara 0%-5%. Tarif ini dikenakan untuk bahan kebutuhanpokok dan 

vital, seperti beras, mesin-mesin vital, dan alat-alat militer 

2. Tarif sedang antara 5%-20%. Tarif ini dikenakan untuk barang setengah jadidan 

barang-barang lain yang belum cukup produksi di dalam negeri. 

3. Tarif tinggi diatas 20%. Tarif ini dikenakan untuk barang-barang mewah dan 

barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi didalam negeri dan bukan barang 

kebutuhan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak perang dagang terhadap 

perusahaan Amerika Serikat-Tiongkok terhadap perusahaan Amerika Serikat. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder 

yang diperoleh penulis melalui hasil telaah pustaka baik dari buku-buku, jurnal, laporan dan 

melalui akses internet yang berisikan data dan informasi relevan berkaitan dengan penelitian 

yang dibahas oleh peneliti. 

 
 

Hasil dan Pembahasan 

Illegal entry adalah permasalahan yang sering terjadi di Perbatasan Indonesia – Timor 

Leste, terja illegal entry dapat menyebabkan degradasi nasionalisme dan terancamnya 

kedaulatan negara karena perbatasan yang bebas di lalui secara ilegal. Terjadinya illegal entry 

dijelaskan menggunakan konsep coexistent borderline dan konsep interdependence 

borderline mengapa kasus illegal entry permasalahan yang terus terjadi di perbatasan 

terutama perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste. 

 
A. Kebijakan Balasan Tiongkok Terhadap Amerika Serikat 

Pada tanggal 1 April 2018, Tiongkok mengumumkan bahwa telah menaikkan bea 

(sebesar 15% hingga 25%) pada 128 produk impor dari Amerika Serikat. Produk-produk 

yang dikenakan tarif oleh Tiongkok terhadap Amerika Serikat meliputi, daging babi, buah- 

buahan seperti anggur serta kacang-kacangan, yang nilainya setara dengan US$3 miliar pada 

tahun 2017. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Tiongkok atas dasar tindakan penjatuhan 

tarif impor Amerika Serikat kepada Tiongkok pada bulan Maret. Dibawah ini merupakan 

tariff pembalasan yang dilakukan Tiongkok terhadap Amerika Serikat. 

Tiongkok bersaing dalam perang dagang dengan Amerika Serikat. Sejak 

ditandatanganinya kebijakan oleh presiden Donald Trump untuk menaikkan tarif impor 

Tiongkok pada 8 Maret 2018, Presiden Xi Jinping merasa terancam karena kebijakan tersebut 

akan berdampak negatif terhadap Tiongkok, khususnya dalam bidang ekonomi. Presiden Xi 

Jinping menghadapi pemilu damai dengan risiko pendapatan devisa Tiongkok akan turun 

akibat menurunnya impor produk ke Amerika Serikat akibat tingginya tarif yang harus 
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dibayar Tiongkok atau penerapan kebijakan ofensif sebagai bentuk proteksi terhadap 

perekonomiannya. 

Oleh karena itu, presiden Xi Jinping memutuskan untuk menanggapi banyak 

kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat. Tiongkok bereaksi segera setelah 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani memorandum yang 

memberlakukan bea masuk sebesar US$60 miliar untuk produk-produk Tiongkok. 

Pemerintah Tiongkok juga mengatakan akan mengajukan pengaduan terhadap Amerika 

Serikat kepada World Trade Organization (WTO). Tiongkok berencana mengenakan bea 

sebesar 25% untuk impor daging babi dari Amerika Serikat dan bea impor sebesar 15% untuk 

produk tabung baja, buah, dan anggur. Pemerintah Tiongkok telah merespons kebijakan 

pengenaan bea masuk yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

Kementerian Perdagangan Tiongkok telah mengajukan daftar 128 item yang kemungkinan 

juga akan dikenakan bea masuk. Produk-produk ini termasuk anggur, buah segar, buah dan 

kacang kering, tabung baja, etanol termodifikasi, dan ginseng. 

Namun, Kementerian Perdagangan Tiongkok tidak memberikan rincian pengenaan 

biaya masuk atas impor tersebut. Produk pertanian Amerika Serikat, terutama kedelai, 

dianggap paling terpengaruh oleh kebijakan pembalasan Tiongkok. Sejak Amerika Serikat 

dan Tiongkok bergabung dengan World Trade Organization (WTO). Dimana keanggotaan 

World Trade Organization (WTO) telah menyetujui kebijakan perdagangan bebas. 

Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan tarif oleh Presiden Donald 

Trump bertentangan dengan aturan World Trade Organization (WTO). Oleh karena itu,  

pemerintah Tiongkok telah setuju untuk melaporkan Amerika Serikat kepada WTO. Langkah 

tersebut diambil pemerintah Tiongkok dikarenakan pemerintah Tiongkok menentang 

kebijakan yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump dimana besaran 

pajak yang dikenakan dapat mempengaruhi stabilitas ekspor dan impor Tiongkok. Hal ini 

tentunya akan menghambat pertumbuhan ekonomi Tiongkok, karena pendapatan terbesar 

Tiongkok berasal dari kegiatan ekspor-impor. 

Tiongkok membalas atas tarif yang dikenakan oleh Presiden Trump terhadap baja dan 

aluminium. Tiongkok mengenakan pajak terhadap daging babi, anggur, dan kacang-kacangan 

karena perang dagang antara kedua ekonomi raksasa itu tampaknya semakin intensif. 

Kementerian Keuangan Tiongkok telah mengumumkan bahwa mereka telah menangguhkan 

kewajiban WTO untuk mengurangi bea masuk dan telah menerbitkan daftar 120 item yang 

akan dikenakan bea impor sebesar 15 % dan pajak sebesar 25 % untuk delapan item yang 

diimpor dari Amerika Serikat, termasuk daging babi. dan produk terkait. 

Kementerian Perdagangan Tiongkok mengklaim bahwa bea masuk akan dikenakan 

mulai 24 September. tanggal tersebut di mana bea masuk Amerika Serikat dikenakan, tetapi 

dengan harga yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Ini akan mengenakan tambahan 

5% untuk produk Amerika Serikat, termasuk pesawat kecil, komputer dan tekstil, dan 10% 

lainnya untuk barang-barang seperti bahan kimia, daging, gandum dan anggur. Sebaliknya, 

tarif Amerika Serikat tersedia untuk hampir 6.000 barang. 

Tiongkok membatalkan pembelian 1,1 juta kedelai dari Amerika Serikat yang akan 

dilaksanakan pada Agustus 2018, hal tersebut dipastikan akan membuat petani kedelai di 

Amerika Serikat menajadi dirugikan. Namun, Amerika Serikat dapat menghasilkan 120 juta 

ton kedelai per tahun, 30% di antaranya dijual ke Tiongkok. Tak hanya petani kedelai di 

Amerika Serikat, para pekerja pabrik Tiongkok memang berinisiatif mencari pasar baru 

dengan memindahkan mereka ke Asia Tenggara, karena perusahaan-perusahaan ini 

mengekspor semua produknya ke Amerika Serikat. 

Namun, dengan dimulainya perang dagang, semua produk juga mengalami kenaikan 

bea masuk di Amerika Serikat. Selain relokasi pabrik Tiongkok ke Asia Tenggara, nasib 

buruh pabrik akan dibungkam secara sepihak. Langkah kebijakan pemberlakuan tarif balasan 
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yang diterapkan oleh Tiongkok telah diberlakukan sejak tanggal 23 Maret 2018. Kementerian 

Keuangan Tiongkok telah menilai dan menyimpulkan bahwa Amerika Serikat telah 

melanggar WTO dan dianggap merugikan kepentingan Tiongkok. Namun, itu tidak 

membalikkan Amerika Serikat dan membalikkan keputusan yang dibuat, tetapi Trump 

mengabaikan ancaman dan serangan dari Tiongkok. 

Jumlah tarif produk dari Tiongkok oleh Amerika yang semula hanya US$53 juta naik 

4x lipat menjadi US$200 juta. Dilain pihak, impor produk-produk yang berasal dari Amerika 

Serikat dimana yang sebelumnya hanya berkisar US$50 juta menjadi US$60 juta. Putaran 

terakhir ini berarti bahwa sekitar setengah dari semua impor Tiongkok ke Amerika Serikat 

sekarang dikenai bea baru. Berbeda dengan putaran sebelumnya, daftar ini juga menargetkan 

barang-barang konsumen seperti koper dan furnitur. Itu berarti rumah tangga mungkin mulai 

merasakan dampak dari harga yang lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat 

telah mengatakan mereka khawatir tentang dampak biaya yang lebih tinggi pada bisnis 

mereka dan memperingatkan risiko pemutusan hubungan kerja. 

 

B. Dampak Terhadap Perusahaan Amerika Serikat 

Perang dagang menyebabkan kesengsaraan ekonomi di kedua sisi dan menyebabkan 

pengalihan arus perdagangan dari Tiongkok dan Amerika Serikat. Seperti yang dijelaskan 

oleh Heather Long di Washington Post, “A.S. pertumbuhan ekonomi melambat, investasi 

bisnis membeku, dan perusahaan tidak mempekerjakan banyak orang. Di seluruh negeri, 

banyak petani bangkrut, dan sektor manufaktur dan transportasi barang telah mencapai titik 

terendah yang tidak terlihat sejak resesi terakhir. Tindakan Trump merupakan salah satu 

kenaikan pajak terbesar dalam beberapa tahun. 

Jika 100% dari dampak sengketa perdagangan berasal dari keuntungan perusahaan, 

tarif 10% pada barang senilai US$ 200 miliar akan menurunkan keuntungan perusahaan 

Amerika Serikat setara dengan 0,05% dari PDB. Karena laba setelah pajak perusahaan sekitar 

9% dari PDB, itu berarti laba perusahaan akan turun sekitar 0,5% atau 0,6%. Jika tarif naik 

ke 25%, maka keuntungan perusahaan Amerika Serikat bisa turun 1,25-1,5%, jika dampak 

sengketa perdagangan diserap sepenuhnya oleh margin keuntungan yang lebih rendah. 

Namun, beberapa biaya kemungkinan akan diteruskan ke konsumen. 

Sebuah studi September 2019 oleh Moody's Analytics menemukan bahwa perang 

dagang telah merugikan ekonomi Amerika Serikat dimana hampir 300.000 pekerjaan dan 

diperkirakan 0,3% dari PDB riil. Studi lain menempatkan biaya terhadap PDB Amerika 

Serikat sekitar 0,7%. Sebuah laporan tahun 2019 dari Bloomberg Economics memperkirakan 

bahwa perang dagang akan merugikan ekonomi Amerika Serikat sebesar US$ 316 miliar pada 

akhir tahun 2020, sementara penelitian yang lebih baru dari Federal Reserve Bank of New 

York dan Universitas Columbia menemukan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat 

kehilangan setidaknya US$ 1,7 triliun dalam harga saham mereka sebagai akibat dari tarif 

Amerika Serikat yang dikenakan pada impor dari Tiongkok. 

Sejumlah penelitian telah menemukan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika 

Serikat terutama membayar tarif Ameriika Serikat, dengan perkiraan biaya hampir US$ 46 

miliar. Tarif memaksa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk menerima margin 

keuntungan yang lebih rendah, memotong upah dan pekerjaan bagi pekerja Amerika Serikat, 

menunda kenaikan atau ekspansi upah potensial, dan menaikkan harga untuk konsumen atau 

perusahaan Amerika Serikat. Seorang juru bicara Biro Pertanian Amerika menyatakan bahwa 

“petani telah kehilangan sebagian besar dari apa yang dulunya merupakan pasar senilai US$ 

24 miliar di Tiongkok” sebagai akibat dari tindakan pembalasan Tiongkok. 
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Berdasarkan Analisa yang penulis lakukan dalam penelitian ini serta di dukung oleh 

data-data yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, setelah 

Amerika Serikat melakukan investigasi berdasarkan section 301. Amerika Serikat 

menemukan bahwa Tiongkok telah melakukan praktik yang “tidak adil” terhadap Amerika 

Serikat seperti Tiongkok membatasi perusahaan Amerika Serikat atas kepemilikan asing di 

Tiongkok. Selain itu Tiongkok memaksa perusahaan Amerika Serikat untuk mentrasfer 

teknologinya kepada mereka. Amerika Serikat juga menilai Tiongkok menerapkan kondisi 

yang tidak sehat terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, Tiongkok juga 

mengarahkan investasi atas industri strategis Amerika Serikat, dan melakukan maupun 

mendukung serangan cyber. 

Presiden Trump juga merasa kesal terhadap neraca perdagangan Amerika Serikat 

yang selalu tercatat defisit terhadap Tiongkok. Untuk memperbaiki neraca perdagangan yang 

tercatat selalu defisit. Presiden Trump mengeluarkan kebijakna proteksionisme dengan 

memberlakukan tarif terhadap 1300 produk Tiongkok. Tiongkok pun membalas dengan 

memberlakukan tarif terhadap 128 produk Amerika Serikat. Akibat tarif yang diberlakukan 

oleh kedua negara tersebut perusahaan Amerika Serikat jadi terkena dampak dimana 

perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar atau mengurangi jumlah produksi di 

karenakan tarif yang berlaku. 
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