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ABSTRACT 

 

ANALYSIS ON COMPETITIVENESS OF INDONESIAN SHRIMP IN THE 

INTERNATIONAL MARKETS 

 

By 

 

Ririn Aristiyani 

 

This study aims to analyze market structure of shrimp, the competitiveness of 

Indonesian shrimp and the prospects for export of Indonesian shrimp in the 

international market.  This study used is secondary data with time series data 

start from 1991 to 2014.  Data were obtained from the Ministry of Maritime 

Affairs and Fisheries, World Trade Organization (WTO), food and Agriculture 

Organization (FAO), United Nations Commodity Trade (UN Comtrade), Vietnam 

Shrimp Export and Production Association (VASEP) and several other sources. 

The data was analyzed by Concentration Ratio and Herfindahl Index analysis, 

Revealed Comparative Advantage (RCA) analysis, Porter Diamond Theory and 

Forecasting analysis.  The result of this research showed that the market structure 

of shrimp in international markets in 1991 to 1997 was oligopoly market and in 

1998 to 2014 was monopolistic competition market direct to oligopoly market.  

Index of Revealed Comparative Advantage (RCA) of Indonesian shrimp was 

greater than one (>1), this showed that the shrimp Indonesia has a 

competitiveness advantage.  The results of the Porter Diamond Theory showed 

that Indonesian shrimp has a competitiveness advantage.  But Indonesia must 

have efforts to improve the competitiveness of shrimp by infrastructure resources 

improvement and related industries. Indonesian shrimp export outlook by 

forecasting analysis will increase in the coming ten years. 

 

Keyword: competitiveness advantage, market structure, Revealed Comparative 

Advantage (RCA), shrimp 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

ANALISIS DAYA SAING UDANG INDONESIA DI PASAR 

INTERNASIONAL 

 

Oleh 

 

Ririn Aristiyani 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur pasar udang, daya saing 

udang Indonesia dan prospek ekspor udang Indonesia di pasar internasional.  Data 

yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series dari tahun 1991 

sampai 2014.  Data penelitian ini diperoleh dari Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, World Trade Organization (WTO), Food Agriculture Organization 

(FAO), United Nation Commodity Trade (UN Comtrade), Vietnam Association 

Shrimp Export and Production (VASEP) dan beberapa sumber lain.  Metode 

analisis dalam penelitian ini adalah analisis Concentration Ratio dan Herfindahl 

Index, Revealed Comparative Advantage (RCA), Teori Berlian Porter dan 

Peramalan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur pasar udang di pasar 

internasional pada tahun 1991 hingga 1997 adalah pasar oligopoli dan pada tahun 

1998 hingga 2014 adalah pasar persaingan monopolistik mengarah pasar 

oligopoli.  Indeks Revealed Comparative Advantage (RCA) udang Indonesia lebih 

besar dari satu (>1), hal ini menunjukan bahwa udang Indonesia memiliki daya 

saing. Hasil analisis Teori Berlian Porter menunjukkan udang Indonesia 

mempunyai daya saing.  Namun perlu upaya peningkatan daya saing udang yaitu 

perbaikan sumber daya infrastruktur dan industri terkait.  Prospek ekspor udang 

Indonesia berdasarkan analisis peramalan akan meningkat pada sepuluh tahun 

yang akan datang. 

 

Kata kunci: daya saing, Revealed Comparative Advantage (RCA), struktur pasar, 

udang 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki sumberdaya melimpah.  

Sektor berbasis sumber daya alam yaitu sektor pertanian.  Sektor pertanian 

merupakan salah satu sektor strategis yang memegang peranan sangat penting 

dalam perekonomian Indonesia karena sektor pertanian berfungsi sebagai 

landasan pembangunan ekonomi.  Pentingnya peran sektor pertanian dalam 

pembangunan nasional diantaranya sebagai penyerap tenaga kerja, penyedia 

bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang Produk Domestik Bruto 

(PDB), penghasil devisa negara, sumber utama pendapatan rumah tangga 

pedesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi serta berupaya dalam penurunan 

emisi gas rumah kaca (Kementan, 2015).    

 

Menurut Badan Pusat Statistika (2015), pada tahun 2014 kontribusi sektor 

pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional cukup besar yaitu 

sebesar 13,38 persen dan urutan kedua setelah sektor industri pengolahan sebesar 

21,02 persen.  Besarnya peran sektor pertanian dalam mewujudkan pembangunan 

secara menyeluruh sehingga pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan serta 

dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.  Badan Pusat 

Statistika mencatat rata-rata penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian untuk 
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periode 2003-2013 sebesar 34,6 persen.  Kontribusi masing-masing subsektor 

menurut lapangan usaha terhadap PDB Indonesia tahun 2013-2014 pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kontribusi subsektor menurut lapangan usaha terhadap PDB Indonesia 

tahun 2013-2014 (%) 

No Lapangan Usaha   2013 2014* 

1. Pertanian 13,39 13,38 

 

a. Pertanian Sempit 10,44 10,33 

 

- Tanaman Bahan Makanan 3,49 3,26 

 

- Tanaman Hortikultura 1,44 1,51 

 

- Tanaman Perkebunan 3,76 3,77 

 

- Peternakan dan Hasil-hasilnya 1,55 1,58 

 

- Jasa Pertanian dan Perburuan 0,2 0,19 

 

b. Kehutanan 0,73 0,71 

 
c. Perikanan 2,21 2,34 

2. Pertambangan dan Penggalian 10,95 9,82 

3. Industri Pengolahan 20,98 21,02 

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,12 1,15 

5. Bangunan 9,51 9,88 

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 19,08 19,31 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 7,45 7,77 

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 5,39 5,65 

9. Jasa-Jasa 9,63 9,71 

Sumber: Badan Pusat Statistika (2015) 

Keterangan: (*) Angka Sementara 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan 

devisa negara tergolong cukup besar.  Salah satu subsektor dalam sektor pertanian 

yang cukup besar potensinya adalah subsektor perikanan.  Kontribusi subsektor 

perikanan terhadap pembentukan PDB nasional menunjukkan nilai yang 

meningkat selama periode tahun 2013 sebesar 2,21 persen menjadi 2,34 persen 

pada tahun 2014 dan urutan ketiga di sektor pertanian setelah subsektor tanaman 

bahan makanan dan tanaman perkebunan.  Subsektor perikanan sebagai salah satu 

pendukung sektor ekonomi memiliki prospek yang menjanjikan dalam 

pembangunan ekonomi nasional yaitu dapat memberikan nilai tambah, 
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mempunyai nilai strategis, serta dapat memberikan manfaat finansial maupun 

ekonomi, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa 

bagi negara dalam bentuk komoditas non migas dan penyediaan lapangan kerja.  

 

Komoditas subsektor perikanan sebagian besar merupakan komoditas 

pengembangan ekspor.  Total volume ekspor perikanan Indonesia tahun 2014 

sebesar 1,27 juta ton atau mengalami kenaikan 1,34 persen dari tahun 2013 

sebesar 1,26 juta ton.  Berdasarkan nilai ekspornya, pada tahun 2014 nilai ekspor 

hasil perikanan sebesar US$ 4,6 miliar atau mengalami kenaikan 11 persen dari 

tahun 2013 sebesar US$ 4,1 miliar (Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan, 2015).  

 

Ekspor komoditas perikanan bertumpu pada dua jenis komoditas utama yaitu 

udang dan kelompok ikan laut seperti tuna, cangkalang dan tongkol.  Komoditas 

udang merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang paling diminati 

karena memiliki kandungan gizi yang tinggi, nilai ekonomi tinggi dan mempunyai 

peluang pasar baik di dalam maupun di luar negeri.  Terdapat berbagai jenis 

udang yang dihasilkan di perairan Indonesia.  Udang yang banyak diproduksi 

untuk diekspor umumnya adalah udang vannamei dan udang windu.  Kedua jenis 

udang tersebut diproduksi melalui budidaya tambak udang yang tersebar di 

beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Banten, Lampung, Kalimantan Timur, NTB, Riau, Aceh dan Sulawesi Selatan 

(Rakhmawan, 2009).  Komoditas udang berperan dalam peningkatan subsektor 

perikanan, karena mempunyai kontribusi 60 persen dari total nilai ekspor 

subsektor perikanan.  Pemerintah menempatkan komoditas udang sebagai salah 
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satu dari enam komoditas primadona ekspor Indonesia dan salah satu komoditas 

dalam revitalisasi perikanan.  Produksi udang selama tahun 2009-2014 mengalami 

peningkatan dengan nilai rata-rata 8,42 persen atau 67.514 ton per tahun.  

Perkembangan produksi udang Indonesia tahun 2009-2014 dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Perkembangan produksi udang Indonesia tahun 2009-2014  

Tahun 
Produksi  

Pertumbuhan (%) 
Udang (Ton) 

2009 574.931 - 

2010 608.298 5,49 

2011 661.003 7,97 

2012 678.735 2,61 

2013 897.298 24,39 

2014 912.502 1,67 

Rata-rata 67.514 8,42 

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2015a) 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa produksi udang Indonesia setiap tahun terus 

meningkat.  Produksi udang Indonesia sebagian besar diutamakan untuk diekspor 

ke pasar dunia.  Ekspor udang Indonesia ke pasar internasional mayoritas masih 

berupa udang beku dan udang tak beku serta produk turunan udang yang memiliki 

nilai tambah.  Pasar utama ekspor udang Indonesia adalah Jepang (60 persen), 

Amerika Serikat (16,5 persen) dan Uni Eropa (12,5 persen) (Rakhmawan, 2009).  

Perkembangan volume dan nilai ekspor udang Indonesia tahun 2008-2014 dapat 

dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Perkembangan volume dan nilai ekspor udang Indonesia tahun 2008-

2014 

Tahun 
Ekspor 

Volume (Ton) Nilai (000 US$) Harga (US$/kg) 

2008 170.583 1.165.293 6,83 

2009 150.989 1.007.481 6,67 

2010 145.092 1.056.399 7,28 

2011 158.062 1.309.674 8,29 

2012 162.068 1.304.149 8,05 

2013 162.410 1.684.086 10,37 

2014 196.623 2.140.862 10,89 

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2015b) 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa volume dan nilai ekspor udang Indonesia tahun 

2008-2014 mengalami fluktuatif.  Volume ekspor udang pada tahun 2008 hingga 

2010 mengalami penurunan sebesar 17,6 persen.  Pada tahun 2008 volume ekspor 

udang sebesar 170.583 ton menjadi 145.092 ton pada tahun 2010.  Namun sejak 

tahun 2011-2014, volume ekspor udang Indonesia mengalami peningkatan, pada 

tahun 2011 sebesar 158.062 ton menjadi 196.623 ton pada tahun 2014.   

 

Naik turunnya volume ekspor udang Indonesia diikuti oleh naik turunnya nilai 

ekspor udang Indonesia.  Pada tahun 2008 nilai ekspor udang Indonesia sebesar 

US$ 1.165.293 mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi US$ 1.056.399.  

Namun pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi US$ 1.309.674.  Pada 

tahun 2012, nilai ekspor udang Indonesia mengalami penurunan kembali menjadi 

US$ 1.304.149.  Sejak tahun 2013-2014, nilai ekspor udang Indonesia mengalami 

peningkatan menjadi US$ 2.140.862.  Pergerakan volume dan nilai ekspor udang 

Indonesia di pasar internasional tersebut karena dipengaruhi oleh jumlah produksi 

dan kualitas udang yang berdampak pada harga udang di pasar dunia.  Selain itu, 
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adanya tingkat persaingan dengan negara eksportir udang lainnya dan penetapan 

standar negara pengimpor terhadap kualitas udang. 

 

Keberhasilan suatu negara dalam perdagangan internasional dapat dilihat dari 

daya saingnya, daya saing merupakan suatu konsep umum yang digunakan di 

dalam ekonomi, yang merujuk kepada komitmen terhadap persaingan pasar.  Di 

era perdagangan internasional yang bebas ini pada dasarnya menuntut terciptanya 

persaingan yang sehat tanpa hambatan.  Dampak dari hal tersebut adalah 

perdagangan udang dunia cenderung bebas, iklim persaingan semakin ketat dan 

tantangan perdagangan udang Indonesia semakin luas dan bervariasi.  Konsumen 

domestik maupun luar negeri menuntut kualitas udang yang baik.  Pesaing-

pesaing terbesar Indonesia di pasar internasional yaitu Thailand, Vietnam, India 

dan China mendorong industri udang Indonesia untuk meningkatkan produksi dan 

kualitas udang agar mampu bersaing di pasar Internasional.   

 

Pada era perdagangan liberalisasi ini, akan semakin terbuka bagi komoditas udang 

Indonesia di pasar dunia, konsekuensinya adalah komoditas tersebut harus mampu 

bersaing di pasaran bebas karena berhadapan dengan produk sejenis dari negara 

lain.  Jika daya saing udang Indonesia relatif tinggi maka akan meningkatkan 

volume dan nilai ekspor nasional.  Namun sebaliknya, jika daya saing udang 

Indonesia rendah maka akan menjadi ancaman bagi keberlanjutan produksi dan 

ekspornya sehingga pada akhirnya akan dapat mengganggu stabilitas ekonomi 

nasional.   
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Melihat pentingnya komoditas udang dalam perdagangan internasional tersebut 

menyebabkan perlu adanya penanganan yang tepat dalam peningkatan daya saing 

ekspor udang Indonesia supaya dapat menghadapi persaingan di pasar 

internasional, menghindari adanya penolakan dari negara tujuan ekspor sehingga 

dapat meningkatkan volume serta nilai ekspor udang.  Supaya komoditas udang 

dapat dijadikan sebagai salah satu penopang perekonomian nasional.  Maka kajian 

mengenai analisis daya saing udang dirasakan cukup penting agar dapat 

menunjang peningkatan ekspor komoditas udang Indonesia. 

 

B. Perumusan Masalah  

 

1. Struktur Pasar dan Struktur Industri Udang Masih Timpang 

 

Komoditas udang merupakan salah satu sumberdaya potensial dari sektor 

perikanan Indonesia yang paling diminati dan memiliki nilai jual tinggi.  

Pertumbuhan produksi udang Indonesia mengalami peningkatan selama lima 

tahun terakhir, dengan pertumbuhan rata-rata 8,42 persen (Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, 2015a).  Pertumbuhan produksi yang demikian besar tersebut 

maka dihadapkan pada kondisi penetrasi pasar di mana Indonesia harus bersaing 

dengan negara-negara produsen lainnya seperti Thailand, Vietnam, India dan 

China.  Selain itu, pertumbuhan produksi yang besar tersebut akan dihadapkan 

pula dengan adanya fluktuasi harga.  Harga udang pada perdagangan internasional 

cenderung tidak stabil.  Fluktuasi harga tersebut akan berdampak pada arus 

perdagangan udang dan upaya pengembangan ekspor udang Indonesia dalam 

rangka meningkatkan devisa negara yang secara signifikan mempengaruhi 

lingkungan ekonomi dan distribusi pendapatan Indonesia. 
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Pengembangan komoditas udang menghadapi tantangan, seperti adanya 

permintaan udang dunia yang semakin meningkat setiap tahunnya.  Permintaan 

udang dunia yang sepenuhnya belum terpenuhi oleh penawaran udang oleh semua 

negara penghasil atau produsen, hal ini mengakibatkan seluruh negara produsen 

udang berlomba-lomba untuk meningkatkan jumlah produksi dan volume ekspor 

udang dengan berbagai cara.  Pada era ini, adanya perdagangan udang dunia 

cenderung bebas, maka semakin terbukanya pasar yang mengakibatkan 

persaingan terjadi terhadap komoditas udang semakin ketat dan tantangan 

semakin luas.  Hal tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas dan harga 

udang yang berlaku di pasar.  Perubahan jumlah penawaran dan harga udang akan 

mempengaruhi pangsa pasar setiap negara.   

 

Pangsa pasar merupakan suatu bentuk kekuatan penguasaan dari negara tersebut 

dalam mengisi pasar dengan produknya atau dengan kata lain akan 

memperlihatkan kekuatan negara tersebut dalam menguasai pasar.  Komposisi 

pangsa pasar dari setiap negara akan membentuk struktur pasar udang.  Struktur 

pasar udang yang terbentuk dari pangsa pasar negara-negara produsen udang 

secara otomatis menunjukkan adanya daya saing atau kekuatan bersaing suatu 

negara dengan negara lain.  Selain itu, pada tingkat persaingan dalam industri 

udang, secara operasional posisi bersaing industri udang ditentukan oleh pemasok 

udang, pembeli atau importir udang, pendatang atau industri udang baru dan 

industri udang sejenis yang akan menentukan struktur pasar dalam  industri 

udang.  
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2. Tingkat Daya Saing Udang Indonesia di Pasar Internasional Masih 

Rendah 

 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sangat terkenal dengan 

perairan yang sangat luas sekitar 5,8 juta km
2
.  Perairan yang terbentang di 

Indonesia menjadi potensi bagi kegiatan perekonomian masyarakat.  Letak 

geostrategis yang diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadikan 

Indonesia sebagai negara yang strategis dengan potensi sumberdaya perikanan 

yang prospektif untuk dikembangkan.  Salah satu komoditas unggulan di 

subsektor perikanan Indonesia adalah komoditas udang.   

 

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan eksportir komoditas udang 

terbesar di dunia.  Pemerintah menempatkan udang sebagai salah satu dari enam 

komoditas primadona ekspor Indonesia.  Komoditas udang yang diekspor 

Indonesia diproduksi oleh sejumlah perusahaan atau tambak udang baik berskala 

kecil maupun berskala besar.  Sehingga proses produksi udang yang dilakukan 

pun berbeda-beda di setiap perusahaan seperti teknologi produksi dan manajemen 

usaha yang dilakukan ada yang tradisonal dan modern.  

 

Masalah yang dihadapi Indonesia sebagai salah satu negara eksportir udang yaitu 

adanya standarisasi yang ditetapkan Uni Eropa atau negara importir lainnya yang 

memberatkan negara-negara pengekspor.  Konsep proteksi ini dikenal dengan 

istilah Technical Barrier to Trade (TBT) Agreement dan Sanitary and 

Phytosanitary (SPS) Agreement.  Standarisasi ini merupakan upaya untuk 

melakukan perlindungan konsumen negara importir terhadap produk pangan yang 
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mengandung bahan-bahan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia serta 

untuk meningkatkan kualitas udang yang dihasilkan oleh negara-negara produsen.   

 

Standarisasi mutu dari udang merupakan unsur yang sangat penting dalam 

keberhasilan pemasaran, disamping selera yang sesuai, penyerahan yang tepat 

waktu serta harga yang kompetitif sehingga akan berpengaruh terhadap daya saing 

udang.  Persyaratan yang ditetapkan untuk proses budidaya antara lain kualitas 

dan jenis benur, kondisi tambak tidak boleh ada binatang, jarak tambak dengan 

tempat pembuangan kotoran, di dalam air tambak tidak boleh ada bakteri 

Salmonella (bakteri yang memang terdapat di dalam air), tidak boleh 

menggunakan antibiotik, pakaian pekerja harus rapi dan bersih, pekerja tidak 

boleh sakit serta kebersihan lingkungan sekitar tambak.  Selain itu, ketentuan 

tentang jenis pakan, pengendalian residu dan pengolahan udang (Rakhmawan, 

2009). 

 

Standarisasi tersebut tidak mungkin dipenuhi petambak Indonesia.  Hal ini 

dikarenakan adanya permasalahan internal yang terjadi di perusahaan atau tambak 

udang yang ada di Indonesia yaitu sebagian besar para pekerjanya makan dan 

tidur serta hidup sehari-hari di lokasi tambak, infrastruktur di kawasan tambak 

yang belum memadai seperti akses jalan, ketersediaan energi listrik di sejumlah 

kawasan tambak, keterbatasan permodalan, teknologi budidaya yang masih belum 

intensif dan ketersediaan benur udang berkualitas masih menjadi kendala utama 

karena pasokannya tidak tersedia secara berkelanjutan.  Jaminan benur berkualitas 

ini akan berpengaruh terhadap daya saing udang dan harga udang di pasar ekspor.  

Permasalahan lain dari budidaya yaitu merebaknya wabah penyakit pada udang 
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hasil budidaya tambak seperti penyakit bintik putih (White Spot Syndrome Virus), 

Infectious Myo Necrosis dan Early Mortality Syndroms (EMS) yang menyerang 

berbagai jenis udang Asia khususnya, sehingga banyak perusahaan-perusahaan 

tambak yang sengaja rehat beroperasi untuk membersihkan tambaknya dari bibit-

bibit virus.   

 

Pada kenyataannya Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya 

alam dan sumber daya manusia serta memiliki letak geografis yang cocok untuk 

usaha di bidang perikanan, termasuk untuk budidaya komoditas udang.  Namun 

dengan adanya standarisasi udang yang diterapkan oleh negara importir yang 

belum dapat dipenuhi oleh perusahaan penghasil udang Indonesia, maka perlu 

dipertanyakan apakah udang Indonesia di pasar internasional mempunyai daya 

saing.  Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian guna untuk mengetahui daya 

saing udang Indonesia di pasar internasional.  

 

3. Tingkat Ekspor Udang Indonesia Masih Rendah 

 

Pertumbuhan volume ekspor udang Indonesia mengalami fluktuatif dari tahun ke 

tahun dan cenderung mengalami penurunan di pangsa pasar terbesar yaitu 

Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa.  Hal ini terlihat dari data volume ekspor 

udang Indonesia pada tahun 2008 sebesar 170.583 ton menjadi 162.410 ton pada 

tahun 2013 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015b).  Volume ekspor udang 

Indonesia yang cenderung fluktuatif ini disebabkan oleh masalah-masalah pada 

komoditas udang yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu jumlah produksi udang, 

kualitas udang yang dihasilkan, persaingan dengan negara eksportir udang lainnya 

dan penetapan standar negara pengimpor terhadap standar udang. 
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Masalah-masalah yang terjadi pada komoditas udang tersebut selain berdampak 

pada tingkat ekspor udang Indonesia dan akan berdampak pula pada tingkat daya 

saing udang Indonesia.  Hal ini dikarenakan, tingkat daya saing udang Indonesia 

sangat terkait dengan tingkat ekspor udang Indonesia.  Tingkat daya saing 

komoditas ekspor udang akan menentukan tingkat volume ekspor udang suatu 

negara atau daerah.  Jika daya saing udang Indonesia relatif tinggi maka akan 

semakin memacu volume ekspor yang pada akhirnya memberikan efek positif 

bagi pertumbuhan devisa ekspor nasional.  Namun sebaliknya, jika daya saing 

udang Indonesia rendah maka akan menjadi ancaman bagi keberlanjutan produksi 

dan ekspor udang sehingga pada akhirnya akan dapat menganggu stabilitas 

nasional.  Berdasarkan data volume ekspor udang Indonesia yang berfluktuatif 

menunjukkan bahwa kemungkinan daya saing udang Indonesia masih belum 

konsisten dan cenderung rendah. 

 

Sesuai dengan pernyataan di atas, untuk itu para petambak, pengusaha udang serta 

pihak-pihak terkait perlu melihat gambaran atau prospek daya saing udang 

Indonesia kedepan melalui analisis trend atau proyeksi dalam perkembangan 

volume ekspor udang untuk beberapa tahun yang akan datang.  Apabila di 

beberapa tahun mendatang volume ekspor udang mengalami trend peningkatan 

cukup tinggi maka dapat menggambarkan tingkat daya saing udang Indonesia 

relatif baik.  Begitupun sebaliknya, jika beberapa tahun mendatang volume ekspor 

udang mengalami trend penurunan maka menggambarkan tingkat daya saing 

Indonesia rendah.   

 



13 

Berdasarkan uraian permasalahan, maka yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana struktur pasar udang di pasar internasional? 

2. Bagaimana daya saing udang Indonesia di pasar internasional? 

3. Bagaimana prospek ekspor udang Indonesia di pasar internasional? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis struktur pasar udang di pasar internasional 

2. Menganalisis daya saing udang Indonesia di pasar internasional 

3. Menganalisis prospek ekspor udang Indonesia di pasar internasional 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan sebagai penerapan dari teori dan 

ilmu yang diperoleh selama ini dan untuk menambah kemampuan menganalisa 

pengetahuan serta wawasan. 

2. Bagi peneliti lain, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan 

pembanding, pustaka, referensi serta informasi dalam menulis penelitian yang 

sejenis. 

3. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam pengambilan 

kebijakan guna terwujudnya kemajuan bagi pengembangan udang Indonesia 

yang efektif dan memiliki daya saing. 
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4. Pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai referensi dan pertimbangan dalam 

mengevaluasi dan membuat keputusan yang berhubungan dengan 

perkembangan daya saing udang Indonesia. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Teori Ekonomi Pembangunan 

 

Ekonomi pembangunan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan kompleks.  

Disamping berkaitan dengan alokasi sumber-sumber daya produktif yang langka 

dengan efisiensi dan sekaligus dengan pertumbuhannya, ekonomi pembangunan 

banyak bersangkut paut dengan formulasi kebijakasanaan pemerintah baik 

ekonomi maupun non-ekonomi yang diantaranya dengan melibatkan variabel-

variabel ekonomi makro secara langsung seperti income, investasi, kesempatan 

kerja dan gabungan faktor-faktor non-ekonomi yang sama-sama relevan seperti 

alokasi sumber daya yang efisien, perbaikan institusional, usaha-usaha perbaikan 

diri, nilai-nilai, sikap-sikap ekonomi dan politik baik dilakukan pemerintah 

maupun swasta untuk mempercepat dan memperbesar skala tingkat hidup 

masyarakat (Suryana, 2000). 

 

Menurut Sukirno (1985), pembangunan ekonomi merupakan usaha suatu 

masyarakat untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi 

tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan usaha-usaha pembangunan secara 

keseluruhan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik dan 

kebudayaan.  Adanya pembatasan tersebut maka pertumbuhan ekonomi dapat 
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didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita 

penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.  Berdasarkan hal 

tersebut di atas, maka pembangunan ekonomi meliputi tiga sifat penting yaitu:  

a. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses, yang berarti perubahan yang 

terjadi secara terus-menerus. 

b. Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan pendapatan per 

kapita. 

c. Pembangunan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan per kapita itu harus 

berlaku dalam jangka panjang.  

 

Menurut Todaro (1983) dalam Suryana (2000), pembangunan ekonomi sebagai 

suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan dalam 

struktur sosial, sikap-sikap yang sadar terbiasa dan lembaga-lembaga nasional 

termasuk percepatan atau ekselarasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, 

ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut.  Pembangunan 

ekonomi dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup segala 

aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi maupun non-ekonomi.  

Namun yang lebih penting menentukan sasaran pembangunan, karena 

kebijaksanaan ekonomi yang telah berhasil akan banyak mempengaruhi 

kebijaksanaan non-ekonomi dan dapat dikatakan baik fisik realita maupun 

keadaan fikiran yang dimiliki oleh masyarakat yang mencakup usaha-usaha untuk 

memperoleh kehidupan yang lebih baik.  Oleh sebab itu sasaran pembangunan 

minimal dan pasti harus ada adalah: 
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a. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan 

pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan dan 

lingkungan. 

b. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan 

dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang 

besar terhadap nilai-nilai budaya yang manusiawi, yang semata-mata bukan 

hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatkan 

kesadaran harga diri baik individu maupun nasional. 

c. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan 

nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan 

ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, 

tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan. 

 

Menurut Todaro (1983) dalam Suryana (2000), strategi pembangunan ekonomi 

harus diarahkan kepada: 

a. Meningkatkan output nyata atau produktivitas yang tinggi yang terus menerus 

meningkat.  Adanya output yang tinggi ini akhirnya akan dapat meningkatkan 

persediaan dan memperluas pembagian bahan kebutuhan pokok untuk hidup, 

termasuk penyediaan perumahan, pendidikan dan kesehatan. 

b. Tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah 

yang ditandai dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup. 

c. Pengurangan dan pemberantasan ketimpangan. 

d. Perubahan sosial, sikap mental dan tingkah laku masyarakat dan lembaga 

pemerintah. 
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Pada umumnya, untuk mengetahui laju pembangunan ekonomi suatau negara dan 

perkembangan tingkat kesejahteraan, perlu diketahui tingkat pertambahan 

pendapatan nasional dan besarnya pendapatan per kapita.  Besarnya pendapatan 

nasional akan menentukan besarnya pendapatan per kapita.  Pendapatan per kapita 

sering dianggap sebagai gambaran tingkat kesejahteraan.  Besarnya tingkat 

pendapatan per kapita sangat erat kaitannya dengan pertambahan penduduk.  

Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita itu sendiri akan naik apabila 

produktivitas per kapita mengalami kenaikan.  Menaikkan produktivitas per kapita 

berarti pula harus ada perubahan struktur ekonomi, struktur produksi, teknik 

produksi, serta masyarakat statis berkembang menjadi dinamis.  Jadi untuk 

mengetahui lajunya pembangunan tidak cukup dengan melihat dari segi 

pendapatan per kapita saja, akan tetapi harus diikuti dengan perubahan struktur 

masyarakatnya.  Dengan kata lain, pembangunan ekonomi baru dikatakan ada 

kemajuan apabila pendapatan nasional atau pendapatan per kapita naik diikuti 

perubahan struktur ekonomi, teknik produksi, adanya modernisasi dan masyarakat 

statis berkembang menjadi dinamis yang berfikir nasional ekonomi dalam 

tindakan-tindakannya (Suryana, 2000). 

 

2. Teori Ekonomi Pertanian 

 

Menurut Mubyarto (1989), ilmu ekonomi pertanian adalah termasuk dalam 

kelompok ilmu-ilmu kemasyarakatan (social science), ilmu yang mempelajari 

prilaku dan upaya serta hubungan antar manusia.  Perilaku yang dipelajari 

bukanlah hanya mengenai perilaku manusia secara sempit, misalnya perilaku 

petani dalam kehidupan pertaniannya, tetapi mencakup persoalan ekonomi 
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lainnya yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan produksi, 

pemasaran dan konsumsi petani atau kelompok-kelompok petani.  Pengertian 

ekonomi pertanian yang demikian maka analisis usahatani beserta pengolahan 

hasil-hasil pertanian, kebijakan pertanian, hukum-hukum dan hak-hak pertanahan 

termasuk bidang-bidang yang harus dipelajari oleh ekonomi pertanian.  Sehingga 

dapat didefinisikan bahwa ilmu ekonomi pertanian sebagai bagian dalam ekonomi 

umum yang mempelajari fenomena-fenomena dan persoalan-persoalan yang 

berhubungan dengan pertanian, baik mikro maupun makro.  

 

Pertanian Indonesia adalah pertanian tropika, karena sebagian daerahnya berada di 

daerah tropis yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang memotong 

Indonesia hampir menjadi dua.  Disamping pengaruh khatulistiwa, ada dua faktor 

alam lain yang ikut memberi corak pertanian Indonesia yaitu banyaknya pulau-

pulau dan topografinya yang bergunung-gunung.  Indonesia juga merupakan 

negara agraris, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan 

perekonomian Nasional.  Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk 

yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian dan produk Nasional berasal dari 

pertanian.  Pertanian dalam arti luas mencakup: (1) Pertanian rakyat atau 

pertanian dalam arti sempit (2) Perkebunan (termasuk didalamnya perkebunan 

rakyat dan perkebunan besar) (3) Kehutanan (4) Peternakan dan (5) Perikanan 

(dalam perikanan dikenal lebih lanjut yaitu perikanan darat dan perikanan laut) 

(Mubyarto, 1989).   

 

Menurut Daniel (2002), ekonomi pertanian merupakan gabungan dari ilmu 

ekonomi dengan ilmu pertanian yang memberi arti sebagai berikut: Suatu ilmu 
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yang mempelajari dan membahas serta menganalisis pertanian secara ekonomi, 

atau ilmu ekonomi yang diterapkan pada pertanian.  Berdasarkan pengertian di 

atas bahwa ekonomi pertanian merupakan gabungan dari ilmu ekonomi dengan 

ilmu pertanian.  Ilmu ini menjadi satu ilmu tersendiri yang mempunyai manfaat 

yang besar dan berarti dalam proses pembangunan dan pemacu pertumbuhan 

ekonomi suatu negara.  Di dalamnya tercakup analisis ekonomi dan proses 

(teknis) produksi dan hubungan-hubungan sosial dalam produksi pertanian, 

hubungan antar faktor produksi dan produksi itu sendiri.  Analisis juga diterapkan 

sesudah proses produksi, antara lain mengkaji hubungan antara produksi dengan 

kebutuhan yang sangat erat kaitannya dengan harga dan pendapatan. 

 

Berbagai hal dapat dilakukan untuk dapat mengembangkan pertanian pada saat 

ini.  Kesejahteraan petani dan keluarganya merupakan tujuan utama yang harus 

menjadi prioritas dalam melakukan semua kegiatan yang berhubungan dengan 

pengembangan pertanian.  Sektor pertanian menjadi prioritas pertama bagi 

negara-negara berkembang karena sektor ini ditinjau dari berbagai segi 

merupakan sektor yang dominan dalam ekonomi nasional.  Tujuan dari sektor 

pertanian yaitu memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional, peranannya 

dalam penyerapan tenaga kerja pada penduduk bertambah dengan cepat, serta 

kontribusinya dalam menghasilkan devisa negara melalui ekspor.  Menurut 

analisis klasik dari Kuznets (1964) dalam Tambunan (2003), pertanian di LDCs 

dapat dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat potensial dalam empat 

bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, 

yaitu sebagai berikut:  
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a. Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya sangat bergantung pada 

pertumbuhan output di sektor pertanian, baik dari sisi permintaan sebagai 

sumber pemasokan makanan yang kontinue mengikuti pertumbuhan penduduk, 

maupun dari sisi penawaran sebagai sumber bahan baku bagi keperluan 

produksi di sektor-sektor lain seperti industri manufaktur (misalnya industri 

makanan dan minuman) dan perdagangan.  Kuznets menyebut ini sebagai 

kontribusi produk. 

b. Di negara-negara agraris seperti Indonesia, pertanian berperan sebagai sumber 

penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk dari 

sektor-sektor lainnya.  Kuznets menyebutnya kontribusi pasar. 

c. Sebagai suatu sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya.  

Selain itu, menurut teori penawaran tenaga kerja tak terbatas dari Arthur Lewis 

dan telah terbukti dalam banyak kasus, bahwa dalam proses pembangunan 

ekonomi terjadi transfer surplus tenaga kerja dari pertaniaan (pedesaan) ke 

industri dari sektor-sektor perkotaan lainnya.  Kuznets menyebutnya kontribusi 

faktor-faktor produksi. 

d. Sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (sumber devisa) baik, 

lewat ekspor hasil-hasil pertanian maupun dengan peningkatan produksi 

pertanian dalam negeri menggantikan impor (substitusi impor).  Kuznets 

menyebutnya kontribusi devisa. 

 

3. Subsektor Perikanan 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang dimaksud 
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dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan 

dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, 

produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu 

sistem bisnis perikanan.  Menurut Badan Pusat Statistika dalam Klasifikasi Buku 

Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2009, yang termasuk dalam subsektor 

perikanan adalah kegiatan usaha yang mencakup penangkapan dan budidaya ikan, 

jenis crustacea (seperti udang, kepiting), moluska dan biota air lainnya di laut, air 

payau dan air tawar.  

 

Subsektor Perikanan mencakupi: 

a. Pengembangan industri perikanan tuna terpadu, termasuk inisiasi dan 

pengembangan awal budidaya tuna untuk menghasilkan tuna segar 

b. Pengembangan industri tambak udang terpadu, termasuk pembangunan 

broodstock, balai benih, revitalisasi backyard hatchery, pabrik pakan dan pos 

kesehatan ikan 

c. Pengembangan pabrik industri rumput laut terpadu dan massal di daerah 

produsen di seluruh Indonesia, serta pabrik pengolahan bahan kering menjadi 

semi-refined products di pusat-pusat industri 

d. Peningkatan stok perikanan perikanan tangkap 

e. Pembenihan dan pemijahan perikanan budidaya 

 

Sebagai negara kepulauan dengan potensi perikanan yang besar, subsektor 

perikanan menjadi andalan dalam pembangunan Indonesia.  Selain itu, subsektor 

perikanan juga berpotensi untuk dijadikan penggerak utama (prime mover) 

ekonomi Indonesia.  Namun secara empiris pembangunan subsektor perikanan 
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selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga kontribusi dan 

pemanfaatannya dalam perekonomian Indonesia masih kecil.  Cara 

mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dan menjadikan 

sektor ini sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional, diperlukan upaya 

percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang 

didukung dengan kebijakan politik dan ekonomi serta iklim sosial yang kondusif. 

Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta stakeholders lainnya 

menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting (Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, 2010). 

 

Perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan pada konsepsi 

pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan industri berbasis 

sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam mencapai daya saing yang 

tinggi.  Tiga hal pokok yang akan dilakukan terkait arah pembangunan sektor 

perikanan ke depan, yaitu membangun subsektor perikanan yang berkeunggulan 

kompetitif (competitive advantage), menggambarkan sistem ekonomi kerakyatan 

yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan mempercepat 

pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan 

pelaku dan potensi ekonomi daerah.  Revitalisasi pertanian, perikanan dan 

kehutanan, merupakan suatu langkah untuk mewujudkan hal tersebut.  Adanya 

revitalisasi diharapkan subsektor perikanan mampu meningkatkan kesejahteraan 

nelayan (petani), menyumbang terhadap ekspor nonmigas, mengurangi 

kemiskinan dan menyerap tenaga kerja nasional.  Secara teoritis pengembangan 

perikanan memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.  

Keterkaitan umum antara sumber daya perikanan, produksi, usaha penangkapan, 
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kebijakan pemerintah dan pasar akan berpengaruh kepada GDP yang selanjutnya 

akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional (Soemokaryo, 2001). 

 

4. Teori Perdagangan Internasional 

 

Setiap negara memiliki sumber daya alam, letak geografis, iklim, karakteristik 

penduduk, keahlian, tenaga kerja, keadaan struktur ekonomi, tingkat harga dan 

sosial yang berbeda-beda.  Perbedaan yang dimiliki masing-masing negara 

menghasilkan suatu produk yang berbeda pula.  Perbedaan tersebut mengharuskan 

setiap negara untuk melakukan perdagangan, baik dengan alasan perluasan pasar, 

mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan teknologi yang modern. 

Perdagangan internasional merupakan perdagangan antar negara atau lintas negara 

yang mencakup ekspor dan impor.  Perdagangan internasional dibagi mejadi dua 

jenis yaitu perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa (non fisik) 

(Tambunan, 2001).   

 

Menurut Waluyo (1995), perdagangan internasional terdiri dari kegiatan-kegiatan 

perniagaan dari suatu negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu negara 

tujuan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional corporation untuk 

melakukan perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, perpindahan tenaga 

kerja, perpindahan teknologi (pabrik) dan perpindahan merek dagang.  Terdapat 

beberapa hal yang mendorong terjadinya perdagangan internasional diantaranya 

dikarenakan perbedaan permintaan dan penawaran antar negara. Perbedaan ini 

terjadi karena: (a) tidak semua negara memiliki dan mampu menghasilkan 

komoditas yang diperdagangkan, karena faktor-faktor alam negara tersebut tidak 

mendukung, seperti letak geografis serta kandungan buminya dan (b) perbedaan 
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pada kemampuan suatu negara dalam menyerap komoditas tertentu pada tingkat 

yang lebih efisien. 

 

          Panel A  Panel B       Panel C 

         Negara P      Negara Q 

 
  Px/Py                  Px/Py      Px/Py  

 

 A” SQ 

 P3                                                                                             P3          A’ 

               Ekspor   SP                                      E*    S                                                                                                    

 P2 B* B’ E’ 

B           E                                                                                 Impor 

 P1 A* D 

 A 

         DQ 

    DP 

    0 0                                                        0 

                                        X                                             X                                              X 

Gambar 1.  Harga komoditas relatif setelah perdagangan 

Sumber : Salvatore, 1997 

 

Gambar 1 menggambarkan perdagangan antara Negara P dan Negara Q.  Dp dan 

Sp adalah kurva penawaran dan permintaan untuk negara P dan DQ dan SQ 

adalah kurva penawaran dan permintaan untuk negara Q.  Gambar 1 menunjukkan 

bahwa adanya kondisi harga yang lebih besar dari P1, menyebabkan negara P 

akan mengalami kelebihan penawaran dari komoditas X (udang), sehingga kurva 

penawaran ekspornya atau S yang diperlihatkan oleh panel B mengalami 

peningkatan. 

 

Di lain pihak jika harga yang berlaku lebih kecil dari P3, maka negara Q akan 

mengalami peningkatan permintaan (konsumen akan meminta lebih banyak akibat 

harga yang relatif murah), sehingga tingkat permintaan lebih tinggi daripada 

produksi domestiknya.  Hal ini akan mendorong Negara Q untuk mengimpor 
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kekurangan kebutuhannya atas komoditas udang tersebut dari negara yang 

mengalami kelebihan produksi komoditas yaitu Negara P. 

 

Berdasarkan harga relatif P1, kuantitas komoditas udang yang ditawarkan akan 

sama dengan kuantitas yang diminta.  Pada saat berlangsungnya perdagangan 

internasional antara Negara P dan Q tingkat harga berada di titik P2 dan 

mengambil asumsi bahwa tidak ada biaya transportasi dalam proses perdagangan 

tersebut, maka negara P akan mengekspor hasil kelebihan produksinya yang 

ditunjukkan oleh garis BE. 

 

Sementara itu karena tingkat harga domestik Negara Q, maka negara Q akan 

mengimpor kekurangan produksinya sebesar garis B’E’.  Hubungan penawaran 

dan permintaan kedua negara tersebut pada tingkat harga P2 akan menyebabkan 

terjadinya keseimbangan internasional di titik E* (Panel B).  Kurva S dan D pada 

panel B menunjukkan tingkat penawaran dan permintaan yang terjadi dalam 

perdagangan internasional.  Pada tingkat keseimbangan, kuantitas ekspor yang 

ditawarkan oleh Negara P sama dengan yang diminta Negara Q. 

 

Perdagangan internasional pertama kali lahir pada era merkantilisme dan dalam 

perkembangannya mengalami perubahan pola-pola perdagangan.  Perkembangan 

perdagangan internasional menurut Basri dan Munandar (2010) adalah sebagai 

berikut: 

 

a. Merkantilisme 

 

Pemikiran merkantilisme pertama kali ditulis oleh Antinio Serra pada 1613.  

Merkantilisme saat itu belum mengenal dengan adanya konsep daya saing sebagai 
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pola perdagangan dan mempengaruhi struktur produksi serta distribusi 

pendapatan.  Konsep merkantilisme didasarkan pada banyaknya stok emas suatu 

negara sebagai aset kekayaannya.  Pada konsep ini negara berupaya meningkatkan 

ekspor setinggi-tingginya dan menekan ekspor serendah mungkin.  Hal ini 

menjadikan peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan 

dominan.  Mahzab ini dianggap tidak produktif karena mazhab ini menjadi 

pertentangan seiring perkembangan zaman.  Salah satu ahli ekonomi yang 

menentang mazhab ini adalah Adam Smith yang kemudian melahirkan sebuah 

mazhab baru yaitu teori keuntungan absolut. 

 

b. Teori keuntungan absolut 

 

Teori keuntungan absolut dilahirkan oleh Adam Smith sebagai bentuk protesnya 

terhadap pemikiran merkantilisme.  Secara naluri konsep keuntungan absolut 

adalah menarik.  Konsep ini menyatakan bahwa dengan spesialisasi dalam 

produksi barang yang paling efisien bagi suatu negara, negara tersebut dapat 

meningkatkan kemakmurannya melalui perdagangan internasional atau dengan 

kata lain keuntungan absolut sebagai basis perdagangan internasional.  Teori 

Adam Smith membukakan jalan bagi teori-teori baru lainnya di era moderen, 

seperti teori keuntungan komparatif oleh David Ricardo dan teori Hecksher-Ohlin. 

 

c. Teori Ricardian 

 

Teori ini dirumuskan oleh David Ricardo, di mana Ia menyatakan bahwa 

perdagangan internasional adalah teori tentang nilai atau value, di mana nilai atau 

value suatu barang tergantung dari banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk 

memproduksi barang tersebut (labour cost value theory).  Perdagangan antar 
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negara akan timbul apabila masing-masing negara memiliki comparative cost 

terkecil.  Comparative cost timbul karena adanya perbedaan teknologi antar 

negara. 

 

d. Teori Heckscher-Ohlin 

 

Heckscher-Ohlin dalam teori faktor proporsi menyatakan bahwa perbedaan dalam 

opportunity cost suatu negara dengan negara lain karena adanya perbedaan dalam 

jumlah faktor produksi yang dimilikinya.  Suatu negara memiliki tenaga kerja 

lebih banyak dari pada negara lain sedang negara lain memiliki kapital lebih 

banyak daripada negara tersebut sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

pertukaran (Nopirin, 2011).  Kindleberger (1990) menyatakan bahwa secara 

teoritis, volume ekspor suatu komoditas tertentu dari suatu negara ke negara lain 

merupakan selisih antara penawaran domestik dan permintaan domestik yang 

disebut sebagai kelebihan penawaran (excess supply).  Kelebihan penawaran dari 

negara tersebut merupakan permintaan imporbagi negara lain atau merupakan 

kelebihan permintaan (excess demand).  Faktor-faktor pasar dunia seperti harga 

komoditas dan komoditas substitusinya di pasar internasional serta hal-hal yang 

dapat mempengaruhi harga baik langsung maupun tidak langsung akan 

mempengaruhi volume ekspor. 

 

Beberapa hal yang mendorong terjadinya perdagangan internasional diantaranya 

dikarenakan perbedaan permintaan dan penawaran suatu negara.  Perbedaan ini 

terjadi karena tidak semua negara mampu menghasilkan suatu barang dan jasa 

yang diperdagangkan, hal ini terdapat faktor-faktor alam negara yang tidak 

mendukung, seperti letak geografis serta kandungan buminya.  Selain itu adanya 
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perbedaan kemampuan suatu negara dalam menyerap barang dan jasa tertentu 

pada tingkat yang lebih efisien. 

 

Banyak keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perdagangan luar negeri, salah 

satunya yaitu adanya kemungkinan suatu negara untuk melakukan spesialisasi 

menghasilkan barang-barang dan jasa secara lebih murah, baik dari segi biaya 

bahan maupun cara berproduksi.  Melakukan spesialisasi terdapat 2 

kecenderungan, yaitu ketika suatu negara tidak dapat menghasilkan barang dan 

jasa di dalam negeri dan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara akan 

mengimpor barang dan jasa dari negara lain.  Sebaliknya, ketika suatu negara 

dapat menghasilkan barang dan jasa berlebih, untuk bisa memberikan devisa 

maka dieksporlah barang dan jasa tersebut ke negara yang kekurangan atas barang 

dan jasa itu.  Menurut Tambunan (2001), manfaat dari kegiatan perdagangan 

internasional yaitu: 

a. Membantu menjelaskan arah komposisi perdagangan antar negara serta 

efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara 

b. Menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari perdagangan internasional 

atau gain from trade. 

 

5. Struktur Pasar 

 

Pengertian pasar di dalam ilmu ekonomi tidaklah hanya meliputi kegiatan tukar-

menukar yang terorganisasi didalam suatu lokasi tertentu, tetapi secara umum 

pasar menunjukkan kelompok penjual dan pembeli yang kegiatannya dapat 

mempengaruhi harga satu produk yang dipertukarkan.  Struktur pasar pada 

dasarnya adalah penggolongan produsen kedalam bentuk pasar berdasarkan 
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beberapa ciri tertentu.  Menurut Lipsey (1999), struktur pasar mengacu pada 

semua aspek yang dapat mempengaruhi prilaku dan kinerja perusahaan di suatu 

pasar, misalnya perusahaan di pasar atau jenis produk yang mereka jual, karena 

secara strategis dapat mempengaruhi kondisi persaingan serta tingkat harga 

barang dan jasa.  Selain itu, struktur pasar tidak hanya melihat tingkah laku pasar, 

tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kekuatan perusahaan dalam 

mempengaruhi pasar.  Struktur pasar pada umumnya memiliki dasar empat 

karakteristik yang penting, yaitu banyaknya produsen yang berproduksi, apakah 

produk yang dihasilkan masing-masing produsen sama (tidak dapat dibedakan) 

atau berbeda (dapat dibedakan), serta sukar tidaknya satu produsen baru untuk 

masuk ke dalam industri. 

 

5.1 Pasar Persaingan Sempurna 

 

Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang paling ideal, karena dianggap 

struktur pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kaitan 

memproduksi barang atau jasa yang sangat efisiensi.  Pada prakteknya tidaklah 

mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya dapat 

digolongkan pada pasar persaingan sempurna yang murni, yaitu yang ciri-cirinya 

sepenuhnya sama didalam teori.  Menurut Nopirin (2000), asumsi-asumsi pasar 

persaingan sempurna sebagai berikut: 

1) Jumlah produsen banyak sekali.  Seorang produsen hanya merupakan bagian 

kecil saja dari pasar, sehingga kegiatannya tidak dapat mempengaruhi harga. 

Tidak terdapat kolusi (kerjasama) yang dapat mempengaruhi harga. 
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2) Produknya homogen.  Produk yang dihasilkan satu produsen dengan produsen 

lain identik.  Oleh karena itu, konsumen di dalam membeli barang sering tidak 

peduli dari mana (oleh siapa) barang tersebut dihasilkan. 

3) Bebas untuk masuk atau keluar dalam industri.  Produsen baru dengan mudah 

dapat masuk dalam industri.  Apabila ternyata produksi barang tersebut 

menimbulkan kerugian dia bebas untuk keluar dari industri. 

4) Informasi sempurna.  Setiap produsen dan konsumen mempunyai informasi 

yang komplit tentang produk dan harganya pasar. 

 

5.2 Pasar Persaingan Monopolistik  

 

Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada diantara 

dua jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli.  Oleh sebab itu 

sifatnya mengandung unsur pasar persaingan sempuna dan unsur pasar monopoli. 

Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana 

terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak 

(differentiates product).  Menurut Nopirin (2000), asumsi-asumsi pasar 

persaingan monopolistik sebagai berikut: 

1) Jumlah produsen banyak, produsen dalam batas tertentu dapat mempengaruhi 

harga pasar 

2) Setiap produsen menghasilkan produk yang dapat dibedakan (berbeda) 

3) Mudah bagi suatu perusahaan untuk keluar masuk kedalam industri 

4) Ada informasi yang sempurna tentang harga dan kuantitas 
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5.3 Pasar Oligopoli 

 

Oligopoli adalah keadaan di mana beberapa perusahaan yang menguasai pasar 

baik secara sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama.  Oligopoli 

dapat diartikan sebagai struktur pasar dengan perusahaan berjumlah kecil yang 

perilakunya saling tergantung atau berkaitan.  Menurut Nopirin (2000), asumsi-

asumsi pasar oligopoli sebagai berikut: 

1) Jumlah produsen sedikit, perilaku seorang produsen berpengaruh terhadap 

produsen lainnya (kegiatannya saling mempengaruhi) 

2) Setiap produsen menghasilkan produk yang dibedakan 

3) Ada beberapa faktor penghalang untuk keluar atau masuk industri 

4) Ada informasi yang sempuran tentang harga dan kuantitas 

 

5.4 Pasar Monopoli 

 

Pasar monopoli dapat diartikan sebagai suatu keadaan didalam pasar yang hanya 

terdapat satu penjual atau produsen sehingga tidak ada pesaing.  Hal ini 

mengartikan bahwa perusahaan dalam pasar monopoli dapat mengatur harga dan 

kuantitas produk yang dijual di pasar.  Menurut Nopirin (2000), terdapat tiga 

asumsi yang harus dipenuhi pada monopoli murni yaitu hanya ada satu penjual di 

pasar (dapat mempengaruhi harga pasar), produk yang dijual tidak mempunyai 

subtitusi (unik) dan ada hambatan yang besar untuk keluar masuk  kedalam 

industri tersebut.  Ketiga asumsi ini berlaku bagi perusahaan yang ingin 

mempertahankan posisinya dalam pasar.  Terdapat empat faktor yang 

menyebabkan timbulnya pasar monopoli, yaitu:  

1) Penguasaan bahan mentah strategis 



33 

2) Terbatasnya pasar 

3) Hak paten 

4) Pemberian hak paten monopoli perusahaan 

 

6. Teori Daya saing 

 

Daya saing merupakan kemampuan suatu komoditas untuk memasuki pasar luar 

dan kemampuan untuk dapat bertahan dalam pasar tersebut dalam artian jika suatu 

produk mempunyai daya saing maka produk tersebutlah yang banyak diminati 

oleh banyak konsumen.  Pada dasarnya daya saing diperlukan untuk 

meningkatkan standar dan kualitas barang serta untuk meningkatkan eksistensi 

ekonomi menjadi lebih berorientasi pasar.  Selanjutnya, daya saing adalah untuk 

meningkatkan produktivitas faktor produksi dan efisiensi secara teknis dalam 

proses produksi.  Pengertian daya saing yang lebih luas dikemukakan oleh World 

Economic Forum (WEF) yang mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan 

perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan 

berkelanjutan. 

 

Menurut Michael E. Porter (1990), daya saing diidentikkan dengan produktivitas 

di mana tingkat output yang dihasilkan untuk setiap unit input yang digunakan. 

Peningkatan produktivitas meliputi peningkatan jumlah input fisik (modal dan 

tenaga kerja), peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan 

teknologi (total faktor produktivitas).  Pendekatan yang sering digunakan untuk 

mengukur daya saing suatu komoditas dilihat dari dua indikator yaitu keunggulan 

komparatif dan keunggulan kompetitif. 
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6.1 Konsep Keunggulan Komparatif 

 

Konsep keunggulan komparatif merupakan indikator yang paling banyak 

digunakan dalam mengukur kinerja perdagangan internasional suatu negara.  

Teori keunggulan komparatif dicetuskan pertama kali oleh David Ricardo. 

Menurut David Ricardo, setiap negara atau bangsa seperti halnya orang, akan 

memperoleh hasil dari perdagangannya dengan mengekspor barang atau jasa yang 

merupakan daya saing terbesarnya dan mengimpor barang atau jasa yang bukan 

daya saingnya (Porter, 1994).   

 

Teori keunggulan komparatif dalam perdagangan bebas atau free trade akan 

menimbulkan spesialisasi yang dapat menaikkan efisiensi produksi.  Semua 

barang produksi yang dihasilkan satu negara disusun menurut tinggi rendahnya 

biaya produksi atau nilai ekspor barang tersebut.  Produk yang memiliki 

comparative advantage paling besar di mana produk tersebut memiliki biaya 

produksi rendah dan nilai ekspor yang tinggi, akan diekspor oleh negara tersebut 

(Nopirin, 2011).  Suatu negara yang memiliki keunggulan komparatif di sektor 

tertentu secara potensial, harus mampu mempertahankan dan bersaing dengan 

negara lain.  Keunggulan komparatif tersebut dapat berubah oleh beberapa faktor 

yang mempengaruhi seperti perubahan ekonomi dunia, lingkungan domestik dan 

perkembangan teknologi. 

 

Menurut hukum keunggulan komparatif tersebut meskipun suatu negara 

mengalami kerugian atau ketidakunggulan absolut untuk memproduksi dua 

komoditas jika dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling 

menguntungkan masih dapat berlangsung.  Hal ini dapat terjadi jika salah satu 



35 

negara berspesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditas yang 

memiliki kerugian absolut lebih kecil (komoditas yang memiliki keunggulan 

komparatif) dan mengimpor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih 

besar atau yang memiliki kerugian komparatif.  Hukum komparatif tersebut 

berlaku dengan beberapa asumsi, yaitu:  

1) Hanya terdapat dua negara dan dua komoditas  

2) Perdagangan bersifat bebas 

3) Terdapat mobilitas tenaga kerja yang sempurna di dalam namun tidak ada 

mobilitas antara dua negara 

4) Biaya produksi konstan 

5) Tidak ada biaya transportasi  

6) Tidak ada perubahan teknologi 

7) Menggunakan teori nilai tenaga kerja 

  

Asumsi satu sampai enam dapat diterima, tapi asumsi tujuh tidak dapat berlaku 

dan seharusnya tidak digunakan untuk menjelaskan keunggulan komparatif. 

 

6.2 Konsep keunggulan Kompetitif 

 

Keunggulan kompetitif adalah alat untuk mengukur keunggulan yang dimiliki 

oleh suatu negara atau bangsa untuk dapat bersaing di pasar internasional 

berdasarkan pada kondisi perekonomian internasional.  Konsep keunggulan 

kompetitif didasarkan pada asumsi bahwa perekonomian yang tidak mengalami 

distorsi sama sekali sulit ditemukan di dunia nyata serta merupakan daya saing 

suatu aktivitas ekonomi dari sudut pandang individu yang berkepentingan 

langsung.  Secara operasional keunggulan kompetitif dapat didefinisikan sebagai 
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kemampuan untuk memasok barang dan jasa pada waktu, tempat dan bentuk yang 

diinginkan konsumen, baik dari pasar domestik maupun internasional pada harga 

yang sama atau lebih baik dari yang ditawarkan pesaing untuk memperolah laba 

paling tidak sebesar ongkos penggunaan sumber daya. 

 

Menurut Porter (1990), dalam persaingan global saat ini, suatu bangsa atau negara 

yang memiliki competitive advantage of nation dapat bersaing di pasar 

internasional bila memiliki empat faktor penentu dan dua faktor pendukung.  

Empat faktor utama yang menentukan daya saing suatu komoditas adalah kondisi 

faktor (factor condition), kondisi permintaan (demand condition), industri terkait 

dan industri pendukung yang kompetitif (related and supporting industry), serta 

kondisi struktur, persaingan dan strategi industri (firm strategy, structure, and 

rivalry).  Keempat faktor tersebut didukung oleh peranan kesempatan dan peranan 

pemerintah dalam meningkatkan keunggulan daya saing industri nasional dan 

secara bersama-sama faktor-faktor ini membentuk sistem yang dikenal Porter‟s 

Diamond Theory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Porter‟s Diamond Theory 

Sumber: Porter (1990) 
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Keterangan :  Garis (        ) menunjukkan hubungan antara atribut utama. 

                        Garis (        ) menunjukkan hubungan antara atribut tambahan  

                                             terhadap atribut utama.        

 

7. Peramalan (Forecasting) 

 

Peramalan (forecasting) merupakan alat atau teknik untuk memprediksi atau 

memperkirakan suatu nilai pada masa yang akan datang dengan memperhatikan 

data atau informasi yang relevan, baik data atau informasi masa lalu maupun data 

atau informasi saat ini.  Berikut adalah langkah-langkah peramalan: (1) 

menganalisis data yang lalu; (2) menentukan metode yang dipergunakan; (3) 

memproyeksikan data yang lalu dengan menggunakan metode yang dipergunakan 

dan mempertimbangkan adanya beberapa faktor perubahan.  Proses peramalan 

dilakukan dengan menggunakan metode analisis Time Series Linear dengan 

model ARIMA.  Nama model ini, dapat diduga bahwa model terdiri atas dua 

aspek yaitu aspek autoregressive dan moving average.  Gabungan kedua model 

ini yang sangat berguna dalam menganalisis data Time Series, yang diperkenalkan 

oleh Box-Jenkins (1975).  Model ARIMA adalah model yang dapat menghasilkan 

ramalan akurat berdasarkan uraian pola data historis yang merupakan jenis model 

linier yang mampu mewakili deret yang stasioner maupun non stasioner.  Model 

ini juga tidak mengikutkan variabel bebas dalam pembentukannya.  Berikut 

persamaan untuk model ARIMA tanpa differencing. 

 

7.1 Model Autoregresif (Autoregressive, AR) 

  

Model Autoregresif (AR) pertama kali diperkenalkan oleh Yule pada tahun 1926 

dan dikembangkan oleh Walker pada tahun 1931, model ini memiliki asumsi 

bahwa data periode sekarang dipengaruhi oleh data pada periode sebelumnya. 
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Model AR adalah model untuk memprediksi Yt sebagai fungsi dari data di masa 

yang lalu, yakni t-1, t-2,...., t-n.  Model Autoregresif dengan ordo p disingkat 

AR(p) atau ARIMA (p,0,0) dan diformulasikan sebagai berikut (Santoso, 2009).  

 

Yt = A0 + A1 Yt-1 + A2 Yt-2 + … + AP Yt-P + et  

 

Di mana: 

Yt   =  nilai AR yang di prediksi 

Yt-1, Yt-2, Yt-p  =  nilai lag dari time series 

A0   =  konstanta 

A1, A2, AP  =  koefisien model 

et                                  =  eror yang menjelaskan efek dari variabel yang tidak 

dijelaskan oleh model  

 

Banyaknya nilai lampau yang digunakan (p) pada model AR menunjukkan tingkat 

dari model ini.  Jika hanya digunakan sebuah nilai lampau, dinamakan model 

autoregressive tingkat satu dan dilambangkan dengan AR (1).  Agar model ini 

stationer, jumlah koefisien model autoregressive (∑    
   ) harus selalu kurang 

dari 1.   

 

7.2 Model Rata-rata Bergerak (Moving Average, MA)  

 

Model Moving Average (MA) pertama kali diperkenalkan oleh Slutzky pada tahun 

1973, dengan orde q ditulis MA (q) atau ARIMA (0,0,q) dikembangkan oleh 

Wadsworth pada tahun 1989.  Model MA adalah model runtut waktu statistik 

dengan karakteristik data periode sekarang kombinasi linier dari white noise 

periode-periode sebelumnya dengan suatu bobot tertentu yang memiliki formulasi 

sebagai berikut (Santoso, 2009).  
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Yt = W1 et-1 – W2 et-2 - ....- Wq et-q + et 

 

Di mana : 

Yt    = nilai MA yang diprediksi 

W1, W2, Wq-   = koefisien atau bobot model 

et, et-2, et-q   = nilai terdahulu dari white noise 

et                                  = eror yang menjelaskan efek dari variabel yang tidak  

dijelaskan oleh model 

 

Terlihat bahwa Yt merupakan rata-rata tertimbang kesalahan sebanyak n periode 

ke belakang.  Banyaknya kesalahan yang digunakan pada persamaan ini (q) 

menandai tingkat dari model moving average.  Jika pada model tersebut 

digunakan dua kesalahan masa lalu, maka dinamakan model average tingkat 2 dan 

dilambangkan sebagai MA (2).  Hampir setiap model exponential smoothing pada 

prinsipnya ekuivalen dengan suatu model ini.  Supaya model ini stationer, suatu 

syarat perlu (bukan cukup), yang dinamakan invertibility condition adalah bahwa 

jumlah koefisien model (∑    
     selalu kurang dari 1.  Ini artinya jika makin ke 

belakang peranan kesalahan makin mengecil.  Jika kondisi ini tak terpenuhi 

kesalahan yang makin ke belakan justru semakin berperan.  Model MA 

meramalkan nilai Yt berdasarkan kombinasi kesalahan linier masa lampau (lag), 

sedangkan model AR menunjukkan Yt sebagai fungsi linier dari sejumlah nilai Yt 

aktual sebelumnya. 

 

7.3 Model Autoregressive Integreted Moving Average (ARIMA) 

 

Model Autoregressive (AR) dan Moving Average (MA) menggunakan asumsi 

bahwa data deret waktu yang dihasilkan sudah bersifat stasioner.  Stasioneritas 

data (time series) adalah keadaan di mana dua data yang berurutan hanya pada 
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interval waktu diantara dua data tersebut dan bukannya pada waktu itu sendiri 

atau sebuah seri data di mana rata-ratanya tidak berubah seiring dengan 

berubahnya waktu.  Pada kenyataannya, data deret waktu lebih banyak bersifat 

tidak stasioner, melainkan integrated (Santoso, 2009). 

 

Jika data tidak stasioner maka metode yang digunakan untuk membuat data 

stasioner dilakukan adalah differencing untuk data yang tidak stasioner dalam 

rata-rata dan proses transformasi untuk data yang tidak stasioner dalam varian.  

Seringkali proses random stasioner tak dapat dengan baik dijelaskan oleh model 

moving average saja atau autoregressive saja, karena proses itu mengandung 

keduanya.  Gabungan kedua model yang dinamakan Autregressive Integrated 

Moving Average (ARIMA) merupakan model yang dapat lebih efektif 

menjelaskan proses itu.  Pada model gabungan ini series stasioner adalah fungsi 

dari nilai lampaunya serta nilai sekarang dan kesalahan lampaunya.  Bentuk 

umum model ARIMA dapat dinyatakan dalam persamaan berikut (Santoso, 

2009): 

 

Yt = A0 + A1 Yt-1 + … + Ap Yt-p – W1 et-1 - … - Wq et-q + et  

 

Di mana: 

Yt    = nilai ARIMA yang diprediksi 

Yt-1, Yt-2   = nilai lampau series yang bersangkutan 

et-1, et-2   = variabel bebas yang merupakan lag dari residual 

et    = eror 

A0    = konstanta 

A1, Ap, W1, Wq = koefisien model 

 



41 

Syarat perlu agar proses ini stasioner A1 + A2 +…+ An < 1.  Proses ini 

dilambangkan dengan ARIMA (p,d,q). 

 

Di mana : 

q menunjukkan ordo atau derajat autoregressive (AR) 

d adalah tingkat proses differencing 

p menunjukkan ordo atau derajat moving average (MA) 

 

Simbol model-model sebelum ini dapat saja dinyatakan seperti berikut : 

AR (1) sama maksudnya dengan ARIMA (1,0,0), 

MA (2) sama maksudnya dengan ARIMA (0,0,2) dan 

ARIMA (1,2) sama maksudnya dengan ARIMA (1,0,2). 

 

Mungkin suatu series nonstasioner homogen tidak tersusun atas kedua proses itu, 

yaitu proses autoregressive maupun moving average.  Jika hanya mengandung 

proses autoregressive, maka series itu dikatakan mengikuti proses Integrated 

autoregressive dan dilambangkan ARIMA (p,d,0) sementara yang hanya 

mengandung proses moving average, seriesnya dikatakan mengikuti proses 

Integrated moving average dan dituliskan ARIMA (0,d,q). 
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B. Kajian Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Penelitian Tahun Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Bagas 

Haryotejo 

Analisa 

Diversifikasi Pasar 

Ekspor Komoditas 

Udang Indonesia 

2013 Metode Aggregate 

Specialization Index 

dan Hirscman Index 

serta RCA (Revealed 

Comparative 

Advantage).  

 

- Ekspor komoditas udang Indonesia 

memperlihatkan kecenderung cukup 

terkonsentrasi pada pasar Amerika Serikat 

Serikat dan Jepang.  Hal ini ditunjukan dengan 

Index dari SPE maupun Hirschman Index, yang 

menunjukkan angka mendekati 1 (satu), yang 

artinya pasar belum cukup terdiversifikasi 

dengan baik 

- Komoditas udang di pasar Amerika Serikat dan 

Jepang memiliki indeks RCA rata-rata yang jauh 

lebih besar dari pada 1 (satu).  Hal tersebut 

menunjukan bahwa komoditas udang Indonesia 

memiliki daya saing yang bagus di pasar negera 

tersebut.  Di pasar Uni Eropa, memiliki nilai 

indeks RCA rata-rata mendekati nilai 1 (satu), 

hal itu menunjukan bahwa daya saing komoditas 

udang Indonesia relatif lebih lemah di pasar Uni 

Eropa. 

 

2 Setiyanto Analisis Posisi Pasar 

dan Prospek 

Pemasaran Ekspor 

Udang Indonesia di 

1999 Data sekunder 

dianalisis dengan trend 

dan Indeks Spesialisasi 

Perdagangan (TSR) 

- Indonesia mempunyai posisi yang kompetitif di 

pasar AS.  Nilai TSR ekspor udang Indonesia ke 

AS berkisar 0,9990-1,000 yang menunjukkan 

bahwa Indonesia mempunyai keunggulan 
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Amerika Serikat  

 

komparatif.  

- Faktor yang berpengaruh nyata terhadap 

proyeksi volume dan nilai ekspor adalah 

pendapatan per kapita AS dan pangsa ekspor 

udang Indonesia. 

 

3 Hendra 

Rakhmawan 

 

Analisis Daya Saing 

Komoditas Udang 

Indonesia Di Pasar 

Internasional 

 

2009 Metode analisis 

Revealed Comparative 

Advantage (RCA) dan 

Regresi Linier 

Berganda yaitu 

menggunakan Analisis 

Ordinary Least Square 

(OLS) 

- Komoditas udang Indonesia berdaya saing kuat 

atau Indonesia mempunyai keunggulan 

komparatif.  Pada hasil analisis Porter‟s 

Diamond Theory ditunjukkan bahwa komoditas 

udang Indonesia mempunyai potensi dalam 

faktor input yaitu sumberdaya alam yang 

melimpah, sumberdaya manusia, modal serta 

infrastruktur yang unggul, penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi komoditas udang 

Indonesia masih lemah, komoditas udang 

Indonesia juga mempunyai potensi pada 

permintaan domestik dan ekspor yang tinggi, 

sedangkan pada industri terkait dan pendukung 

serta struktur dan strategi ekspor komoditas 

udang Indonesia yang juga rendah. 

- Faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing 

komoditas udang Indonesia adalah harga ekspor 

udang Indonesia, harga domestik udang windu 

di tingkat produsen dan nilai ekspor komoditas 

substitusi udang yaitu ikan tuna, kondisi faktor 
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seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia, 

sumberdaya modal, penguasaan IPTEK, 

sumberdaya infrastruktur, permintaan domestik 

dan ekspor, persaingan, struktur dan strategi 

industri, industri pendukung dan terkait, peran 

pemerintah dan faktor kesempatan. 

- Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk 

peningkatan daya saing komoditas udang 

Indonesia salah satunya meningkatkan kualitas 

ekspor komoditas udang Indonesia dengan 

peningkatan ekspor produk-produk olahan 

udang yang dapat memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan daya saingnya di pasar global, 

meningkatkan teknologi intensif (modern) pada 

budidaya udang serta menciptakan teknologi 

ekspor udang yang memadai. 

 

4 Mohammad 

Noor Tajerin  

Daya Saing Udang 

Indonesia Di Pasar 

Internasional: 

Sebuah Analisis 

Dengan Pendekatan 

Pangsa Pasar 

Menggunakan 

Model 

Ekonometrika  

2004 Metode analisis dengan 

menggunakan 

pendekatan pangsa 

pasar (Market  Share 

Approach). Pendekatan 

ini dilakukan dengan 

menerapkan 

 metoda Partial 

 Adjustment Model 

- Persaingan pemasaran ekspor udang antara 

negara-negara produsen di pasar impor ditemui 

di negara Jepang dan Amerika Serikat.  Di 

kedua pasar tersebut, udang Indonesia 

mendominasi pasar.  Walaupun demikian udang 

Thailand di Amerika Serikat mempunyai potensi 

untuk berkembang.  Di Jepang, udang Sisa 

Dunia menjadi ancaman potensial bagi 

Indonesia.  Di pasar Perancis, Spanyol dan 
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(PAM) atau Adaptive 

Expectation Model 

(AEM).  Model 

ekonometrik tersebut 

diduga dengan 

menggunakan fungsi 

linier biasa dan 

logaritma 

 

Italia, udang Indonesia mempunyai potensi 

untuk menggeser udang Sisa Dunia (ROW). Di 

Perancis, tuna juga berperan sebagai pesaing 

bagi udang 

5 Deasi Natalia 

 

Kinerja Daya Saing 

Produk Perikanan 

Indonesia di Pasar 

Global 

 

2012 Metode analisis 

Revealed Comparative 

Advantage (RCA)  

- Selama periode 2007-2009 terdapat 46 

kelompok komoditas perikanan dalam HS 6 

digit yang memiliki daya saing kuat di pasar 

internasional dengan nilai indeks > 1.  Dari 46 

kelompok komoditas tersebut, beberapa 

diantaranya bahkan memiliki daya saing yang 

sangat kuat dan cenderung meningkat.  Di sisi 

lain beberapa komoditas perikanan memiliki 

daya saing kuat, namun mengalami penurunan 

dan sebagian lagi mengalami fluktuasi. 

- Meningkatkan daya saing maka perlu dilakukan 

berbagai upaya seperti meningkatkan promosi 

komoditas perikanan baik di pasar dalam 

maupun luar negeri, meningkatkan kualitas, 

mendorong perbankan untuk mempermudah 

akses permodalan, meningkatkan pembangunan 

infrastruktur, mendorong pengembangan produk 
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bernilai tambah, serta menurunkan tarif bea 

masuk bahan penolong bagi industri pengolahan 

ikan di dalam negeri. 

 

6 Ulfira Ashari 

 

Daya Saing Udang 

Segar dan Udang 

Beku Indonesia di 

Negara Tujuan 

Utama 

 

2016 Metode Revelead 

Comparative Advantege 

(RCA) dan  

 Error Correction 

Model (ECM) 

- Daya saing udang segar Indonesia masih lebih 

rendah dibandingkan dengan udang beku.  

- Faktor-faktor yang memengaruhi daya saing 

ekspor udang segar Indonesia ke Malaysia 

dalam jangka pendek adalah total produksi 

udang segar Indonesia.  Pada daya saing udang 

beku Indonesia ke Amerika Serikat dipengaruhi 

tingkat daya saing ekspor udang beku Indonesia 

ke Amerika Serikat periode sebelumnya, harga 

ekspor udang beku Vietnam, dan produksi 

udang beku Indonesia. 

 

7 Oji Fajar 

Syahdi 

 

Analisis Permintaan 

Pasar Ekspor 

Terhadap Produk 

Udang Beku 

(Frozen 

Shrimp/Prawn) 

Indonesia 

 

2013 Metode analisis regresi 

linear double logaritma 

natural  

- Tidak seluruh hipotesis dapat diterima ataupun 

ditolak dengan alasan tidak semua tanda-tanda 

dari variabel yang diteliti pada kedua negara 

tujuan ekspor terpilih sama ataupun berbeda 

tanda dengan hipotesis.  Variabel yang sesuai 

dengan hipotesis untuk negara Jepang adalah 

variabel harga udang beku Indonesia dan tingkat 

pendapatan per kapita.  Variabel yang sesuai 

dengan hipotesis untuk negara Amerika adalah 

variabel harga udang beku Indonesia. harga 

http://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/110321100024
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udang beku negara pesaing (Thailand), tingkat 

pendapatan dan tingkat konsumsi per kapita.  

- Variabel tingkat pendapatan per kapita rill 

masyarakat Jepang dan Amerika merupakan 

variabel yang berpengaruh secara nyata 

(signifikan) terhadap permintaan volume udang 

beku kedua negara tersebut.  Variabel lainnya 

tidak berpengaruh secara nyata (signifikan), atau 

tidak menunjukkan tanda yang memiliki 

kesesuaian dengan hipotesis yang dirumuskan. 

Berdasarkan elastisitas pendapatan produk 

udang beku dapat dikategorikan sebagai salah 

satu produk makanan yang prestisius (mewah) 

bagi masyarakat Jepang dan Amerika di mana 

elastisitas variabel tingkat pendapatan kedua 

negara tersebut mengindikasikan demikian 

halnya.  

 

8 Yuliana Saleh 

 

Analisis Penawaran 

Ekspor Udang di 

Provinsi Lampung 

 

2014 Metode Time Series 

Modeler (Expert 

Modeler) yang 

mengidentifikasi dan 

mengestimasi model 

ARIMA dan Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

- Penawaran ekspor udang Lampung tahun 1990-

2012 cenderung berfluktuasi dengan rata-rata 

ekspor udang Lampung 23.923 ton/tahun. 

Proyeksi perkiraan ekspor udang Lampung 

tahun 2013-2015 akan terus berkembang secara 

fluktuatif dengan menunjukkan trend yang 

meningkat. 

- Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap 
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penawaran ekspor udang Lampung adalah luas 

areal tambak udang, benur udang, pakan udang, 

tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah terhadap 

dollar, harga ekspor udang Lampung. 

- Upaya untuk meningkatkan penawaran ekspor 

udang Lampung adalah dengan melakukan 

optimalisasi dan revitalisasi tambak udang, 

mendirikan pusat pebenuran udang di Lampung, 

maksimalisasi pabrik pakan udang di Provinsi 

Lampung, penurunan tingkat suku bunga kredit, 

penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, 

peningkatan mutu dan kualitas produk serta 

perluasan pangsa pasar ekspor. 
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C. Kerangka Pemikiran 

 

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang terkenal dengan perairan sangat 

luas dan letak strategis yang menjadikan Indonesia memiliki potensi sumber daya 

perikanan dan kelautan yang sangat prospektif.  Salah satu komoditas unggulan di 

subsektor perikanan Indonesia adalah komoditas udang.  Komoditas udang 

merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia yang memiliki kandungan gizi 

dan nilai jual yang tinggi sehingga menjadi komoditas unggul nonmigas yang 

dapat menghasilkan devisa negara.  Indonesia merupakan salah satu negara 

penghasil dan eksportir komoditas udang terbesar di dunia, disamping negara-

negara lainnya seperti Thailand, Vietnam, India dan China dengan negara tujuan 

utama ekspor yaitu Jepang, Amerika Serikat serta Uni Eropa. 

 

Meskipun Indonesia sebagai salah satu negara eksportir terbesar komoditi udang, 

akan tetapi Indonesia masih mengalami berbagai masalah.  Permasalahan tersebut 

yaitu adanya hambatan berupa standarisasi yang ditetapkan negara pengimpor 

yang bertujuan untuk melindungi konsumen pengimpor sehingga dapat 

mengakibatkan turunnya ekspor udang Indonesia.  Penetapan standar negara 

pengimpor sangat tidak mungkin dipenuhi petambak Indonesia.  Hal ini 

dikarenakan adanya permasalahan internal yang terjadi di perusahaan atau tambak 

udang yang ada di Indonesia yaitu infrastruktur di kawasan tambak yang belum 

memadai seperti akses jalan, pasokan energi listrik di sejumlah kawasan tambak, 

keterbatasan permodalan, teknologi budidaya yang masih belum intensif dan 

ketersediaan benur udang berkualitas masih menjadi kendala utama karena 

pasokannya tidak tersedia secara berkelanjutan.  Permasalahan lain dari budidaya 
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yaitu merebaknya wabah penyakit pada udang hasil budidaya tambak seperti 

penyakit bintik putih (White Spot Syndrome Virus ), Infectious Myo Necrosis dan 

Early Mortality Syndroms (EMS) yang menyerang berbagai jenis udang Asia 

khususnya, sehingga banyak perusahaan-perusahaan tambak yang sengaja rehat 

beroperasi untuk membersihkan tambaknya dari bibit-bibit virus.   

 

Kebutuhan udang dunia kenyataanya belum mampu dipenuhi oleh negara-negara 

produsen dan eksportir udang dan hal tersebut merupakan peluang bagi Indonesia 

memperluas ekspor udang melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produksi 

udang dalam negeri.  Pada perdagangan internasional saat ini, akan semakin 

terbuka bagi komoditas udang Indonesia di pasar internasional.  Namun 

konsekuensinya adalah komoditas udang Indonesia harus mampu bersaing di 

pasaran bebas, karena akan berhadapan dengan produk sejenis yang berasal dari 

negara pengekspor lain.  Jika daya saing udang Indonesia relatif tinggi maka akan 

semakin memacu volume dan devisa ekspor nasional.  Namun sebaliknya jika 

daya saing udang Indonesia rendah maka akan menjadi ancaman bagi 

keberlanjutan produksi dan ekspor udang Indonesia.  Mengetahui kondisi 

komoditas udang Indonesia maka maka perlu dilakukan analisis struktur pasar 

udang, tingkat daya saing udang Indonesia dan prospek ekspor udang Indonesia di 

pasar internasional. 

 

Pada analisis struktur pasar udang di pasar internasional dapat menunjukkan 

berapa besar kontrol pasar dan tingkat pesaing di pasar internasional.  Analisis 

struktur pasar udang di pasar internasional ini sangat memperhitungkan besaran 

pangsa pasar udang yang diperoleh tiap negara.  Analisis yang digunakan dalam 
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struktur pasar udang yaitu pendekatan analisis Herfindahl Index dan 

Concentration Ratio.  Apabila hasil perhitungan nilai Herfindahl Index semakin 

menurun, maka menunjukkan kontrol pasar yang semakin menurun dengan 

persaingan yang semakin meningkat, begitu juga sebaliknya.  Pada analisis 

Herfindahl Index dan Concentration Ratio ini terdapat 3 tingkat konsentrasi pasar 

yaitu apabila tingkat konsentrasi tinggi atau mendekati 100 persen maka termasuk 

pasar monopoli atau oligopoli ketat, tingkat konsentrasi sedang atau di atas 40 

persen maka termasuk pasar oligopoli dan tingkat konsentrasi rendah atau di 

bawah 40 persen maka termasuk pasar persaingan monopolistik.  

 

Setelah itu, untuk mengetahui tingkat daya saing udang Indonesia di pasar 

internasional menggunakan analisis Revealed Comparatif Advantage (RCA).  

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan kekuatan daya saing komoditas udang 

Indonesia secara relatif terhadap produk sejenis dari negara lain dan menunjukkan 

posisi daya saing udang Indonesia sebagai produsen dibandingkan dengan negara 

lainnya dalam pasar udang internasional.  Apabila hasil perhitungan menunjukkan 

nilai RCA>1, maka dapat dikatakan udang Indonesia memiliki daya saing kuat 

dan sebaliknya.  Jika nilai RCA<1, maka udang Indonesia memiliki daya saing 

yang lemah. 

 

Selain analisis RCA, penelitian mengenai tingkat daya saing udang Indonesia di 

pasar internasional juga menggunakan analisis Berlian Porter untuk melengkapi 

hasil analisis RCA.  Pada analisis Berlian Porter akan diuraikan tingkat daya saing 

dari komponen-komponen yang mendukung daya saing udang Indonesia.  

Komponen-komponen tersebut antara lain: kondisi sumber daya, keadaan 
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permintaan, industri terkait dan pendukung, strategi, stuktur dan persaingan, 

pemerintah, serta kesempatan.  Mendukung hasil analisis tersebut akan disajikan 

hasil penelitian dari Rakhmawan (2009) yang mengukur analisis daya saing 

komoditas udang Indonesia di pasar internasional. 

 

Selanjutnya untuk analisis mengenai prospek ekspor udang Indonesia 

menggunakan metode peramalan (forecasting) dengan model ARIMA.  Analisis 

ini digunakan untuk memprediksi volume ekspor udang Indonesia pada beberapa 

tahun yang akan datang.  Lebih jelasnya dapat dilihat skema alur pemikiran dalam 

penelitian analisis daya saing udang Indonesia di pasar internasional pada Gambar 

3. 
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Gambar 3. Kerangka pemikiran analisis daya saing udang Indonesia di pasar 

internasional 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian dan Definisi Operasional 

 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif yaitu 

mengumpulkan data-data yang diperlukan yang kemudian menguraikannya secara 

keseluruhan yang akan memberikan gambaran kondisi, situasi atau berbagai 

variabel yang selanjutnya dilakukan analisis data sehingga menghasilkan sesuatu 

yang sangat berguna dan dapat menjadi studi perbandingan dari studi-studi yang 

telah dilakukan.  Penelitian ini dilakukan pada cakupan wilayah Indonesia.  

Lokasi dipilih secara sengaja (purposive) berdasarkan pertimbangan bahwa 

Indonesia mempunyai potensi perikanan yang cukup besar khususnya komoditas 

udang.  Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Maret 2016.  Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis 

data hingga penulisan laporan penelitian dalam bentuk akhir berupa skripsi. 

Batasan operasional mencakup pengertian dan petunjuk mengenai variabel atau 

unsur-unsur yang dipergunakan untuk menganalisis data sesuai tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

 

Data yang digunakan adalah data deret ukur (time series) yaitu data yang 

dikumpulkan dari untaian waktu tertentu dan menggambarkan perkembangan 

suatu kegiatan yang berlangsung. 



55 

 

Data sekunder adalah data yang didapat dari lembaga atau instansi tertentu yang 

mendukung tujuan penelitian dalam bentuk data publikasi. 

 

Nilai ekspor udang adalah hasil dari perkalian volume ekspor komoditas udang 

dengan harga yang berlaku di pasar dunia saat itu, diukur dalam satuan US$. 

 

Total nilai ekspor seluruh komoditas adalah jumlah total dari nilai ekspor seluruh 

komoditas (termasuk komoditas udang) yang diekspor oleh suatu negara, diukur 

dalam satuan US$. 

 

Total nilai ekspor dunia dari komoditas udang adalah jumlah total dari nilai 

ekspor komoditas udang di dunia, diukur dalam satuan US$. 

 

Total nilai ekspor dunia seluruh komoditas adalah jumlah total dari nilai ekspor 

seluruh komoditas (termasuk komoditas udang) di dunia, diukur dalam satuan 

US$. 

 

Volume ekspor udang adalah jumlah total komoditas udang yang di ekspor dalam 

satuan tahun, diukur dalam satuan ton. 

 

Struktur pasar umumnya dicirikan atas dasar empat karakteristik yang penting 

yaitu jumlah dan distribusi ukuran dari penjual dan pembeli yang aktif serta para 

pendatang potensial, tingkat diferensiasi produk, jumlah dan biaya, informasi 

tentang harga dan mutu produk, serta kondisi masuk dan keluar pasar. 

 

Tingkat daya saing adalah posisi komoditas udang Indonesia di pasar 

internasional dibandingkan dengan negara pesaing lain (Thailand, Vietnam, India 

dan China). 
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Herfindahl Index (HI) dan Concentration Ratio (CR) adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengetahui struktur pasar yang dihadapi suatu komoditas udang 

sekaligus mengukur penguasaan pangsa pasar masing-masing negara terlibat 

dalam perdagangan udang. 

 

Revealed Comparatif Advantage adalah salah satu alat yang digunakan untuk 

mengukur daya saing udang Indonesia dengan membandingkan pangsa pasar 

ekspor sektor tertentu suatu negara dengan pangsa pasar sektor tertentu di pasar 

internasional. 

 

Alat analisis Berlian Porter adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur  

daya saing udang Indonesia dengan pendekatan beberapa atribut yang ada yaitu 

faktor sumber daya, industri terkait dan pendukung, faktor permintaan dan pangsa 

atau struktur pasar udang Indonesia, faktor kesempatan dan kebijakan pemerintah. 

 

B. Jenis Data dan Sumber Data  

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data deret 

waktu (time series) dari tahun 1991 hingga 2014.  Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumetasi.  Metode dokumentasi 

merupakan suatu cara untuk memperoleh dan mempelajari data informasi 

mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian dengan jalan melihat laporan 

tertulis baik berupa angka maupun keterangan dari pihak lain.   

 

Data sekunder diperoleh dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, World Trade 

Organization (WTO), Food Agriculture Organization (FAO), United Nation 

Commodity Trade (UN Comtrade), Vietnam Association Shrimp Export and 
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Production (VASEP).  Melengkapi data yang diperlukan, maka digunakan data dan 

informasi yang diperoleh baik dari jurnal, artikel, internet, buku referensi, intansi-

instansi lain yang mendukung data penelitian, serta kajian dari penelitian-

penelitian terdahulu.  Berikut adalah rincian jenis data dan sumber data yang 

diperlukan dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rincian jenis data dan sumber data  

Jenis Data Sumber Data 

Produksi Udang Indonesia, Volume dan 

Nilai Ekspor Udang Indonesia, Luas Areal 

Tambak Udang Indonesia Tahun 1991-

2014 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP) Indonesia  

Volume serta Nilai Ekspor Udang Dunia 

dan Udang Negara-Negara Produsen 

(Thailand, Vietnam, India dan China) 

Tahun 1991-2014 

 

Tahun 1991-2010:United Nations 

Commodity Trade-Get Trade Data 

(UN.COMTRADE) comtrade.un.org 

Tahun 2011-2014: Vietnam Association 

Shrimp Export and Production (VASEP) 

m.vasep.com.vn. 

 

Produksi Udang Dunia dan Negara-

Negara Produsen Udang (Thailand, 

Vietnam, India dan China) Tahun 1991-

2014 

 

Total Nilai Ekspor Seluruh Komoditas 

dari Negara-Negara Produsen Udang dan 

Total Nilai Ekspor Seluruh Komoditas 

Dunia Tahun 1991-2014 

 

Tingkat Harga Udang Dunia Tahun 1991-

2014 

FAO Global Fishery and Aquaculture 

Statistic 

 

 

 

Office Site World Trade Organization 

(WTO) www.wto.org. 

 

 

 

World Bank (www.worldbank.org) 

 

 

Keadaan Industri Udang Nasional  

 

Jurnal, Internet dan Artikel 

 

 

 

http://www.wto.org/
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C. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 

Analisis pengolahan data dilakukan secara kuantitatif dan deskriptif yang 

digunakan untuk menganalisis struktur pasar, tingkat daya saing udang Indonesia 

dan prospek ekspor udang Indonesia di pasar internasional.  Metode deskriptif 

digunakan adalah data text berupa keterangan-keterangan untuk menganalisis dan 

memaparkan daya saing dari segi kondisi internal dan eksternal dalam 

pengusahaan udang Indonesia di pasar internasional dengan menggunakan analisis 

Teori Berlian Porter.  

 

Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis struktur dan pangsa pasar 

dengan menggunakan analisis Herfindahl Index, daya saing udang Indonesia di 

pasar internasional dengan menggunakan analisis Revealed Comparative 

Advantage (RCA) dan prospek ekspor udang Indonesia menggunakan peramalan 

(forecasting).  Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software 

Microsoft Excel 2007 dan Minitab 17. 

 

1. Analisis Struktur Pasar Udang di Pasar Internasional 

 

Menjawab tujuan pertama yaitu menganalisis struktur pasar udang di pasar 

internasional dalam penelitian ini digunakan alat analisis Herfindahl Index (HI) 

dan Concentration Ratio (CR).  Herfindahl Index dan Rasio Konsentrasi 

(Concentration Ratio) adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui 

struktur pasar yang dihadapi suatu komoditas.  Herfindahl Index merupakan suatu 

alat untuk mengukur besar kecilnya (ukuran) perusahaan-perusahaan dalam 

industri dan sebagai indikator jumlah pesaing diantara mereka.  Concentration 

Ratio digunakan untuk mengukur persentase pangsa pasar.  
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Tingkat konsentrasi pasar yang diukur akan dikategorikan dan mengarahkan pada 

bentuk pasar yang terjadi pada pasar udang internasional.  Bentuk pasar yang ada 

akan mempengaruhi tingkat persaingan yang akan dianalisis pada bagian 

selanjutnya.  Analisis struktur pasar dirasakan sangat penting karena berimplikasi 

kepada persaingan ekonomi di suatu negara di mana dalam kepentingannya 

menyangkut negara-negara yang saling berkepentingan satu sama lain.  

Pengukuran tingkat konsentrasi sangat memperhitungkan besaran pangsa pasar 

yang diperoleh tiap negara dalam komposisi ekspor udang di pasar internasional. 

 

Tahap yang dilakukan adalah menganalisis pangsa pasar tiap negara produsen 

udang di pasar internasional.  Terdapat lima negara produsen udang terbesar di 

dunia pada tahun 1991-2014 yaitu Thailand, Vietnam, Indonesia, India dan China.  

Perhitungan pangsa pasar yang dilakukan menggunakan formula sebagai berikut:  

 

 

 

Keterangan : 

Sij       :  Pangsa pasar udang Negara j di pasar internasional 

Xij      :  Nilai ekspor udang Negara j di pasar internasional (Data diambil dari   

KKP Indonesia, UN.COMTRADE dan Vietnam Association Shrimp 

Export and Production (VASEP)) 

TXj     :  Total nilai ekspor udang dunia di pasar internasional (Data diambil dari 

UN.COMTRADE dan Vietnam Association Shrimp Export and 

Production (VASEP)) 

 

Rasio konsentrasi (Concentration Ratio) digunakan untuk mengukur persentase 

pangsa pasar.  Rasio konsentrasi pasar (Concentration Ratio) yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah CR5.  CR5 merupakan output pasar yang dihasilkan 

 

Sij = Xij / TXj 
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oleh lima negara produsen dan eksportir terbesar dalam industri udang di dunia 

pada tahun 1991-2014 yaitu Thailand, Vietnam, Indonesia, India dan China.  

Penggunaan CR5 ini didasarkan karena terdapat kecenderungan pergeseran 

dominasi volume dan nilai ekspor udang berubah signifikan dari salah satu kelima 

negara tersebut yaitu China.  Penggunaan CR5 dimaksudkan agar dapat 

menangkap fenomena perubahan struktur pasar udang pada lima negara tersebut.  

 

Apabila dari hasil perhitungan CR5 tersebut nilai rasio konsentrasi rendah, maka 

pasar komoditas udang cenderung terdiri dari banyak negara produsen dan 

persaingan cenderung tajam.  Namun apabila rasio konsentrasi tinggi maka 

negara-negara produsen terbesar mendominasi dan cenderung berpotensi dan 

berperan dalam penentuan harga dan laba ekonomi.  Pada penelitian ini, 

perhitungan rasio konsentrasi (Concentration Ratio) lima negara penghasil udang 

di formulasikan sebagai berikut: 

 

 

 

Atau dapat menggunakan formula berikut: 

 

 

Keterangan: 

CR5  :  Nilai konsentrasi pasar lima produsen terbesar komoditas udang di dunia  

Sij  :  Pangsa pasar udang Negara j di pasar internasional (Thailand, Vietnam,  

Indonesia, India dan China) 

 

    ∑   
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Apabila hasil perhitungan, nilai CR5 mendekati nol maka rasio konsentrasi pasar 

sangat rendah dengan struktur pasar persaingan sempurna (perfect competition). 

Apabila nilai konsentrasi untuk lima produsen terbesar (CR5) di bawah 40 persen 

menunjukkan struktur persaingan monopolistik.  Struktur pasar oligopoli di 

tunjukkan dengan nilai CR5 di atas 40 persen.  Jika nilai rasio konsentrasi lima 

produsen tersebar mendekati 100 persen maka nilai tersebut menunjukkan struktur 

pasar monopoli. 

 

Pada penelitian ini, alat analisis Herfindahl Index (HI) digunakan untuk mengukur 

konsentrasi pasar komoditas udang pada masing-masing negara terlibat dalam 

perdagangan udang dengan menjumlahkan seluruh kuadrat pangsa pasar tiap 

negara.  Formula Herfindahl Index (HI) dalam perdagangan komoditas udang di 

pasar internasional, yaitu sebagai berikut:  

 
 

 

Keterangan : 

HI : Herfindahl Index 

Sij : Pangsa pasar Negara j dalam perdagangan udang dunia 

n        : Jumlah Negara yang terlibat dalam perdagangan udang, terdapat lima 

negara produsen dan ekspor udang terbesar di dunia yaitu: Thailand, 

Vietnam, Indonesia, India dan China 

 

Kisaran Nilai HI ini bernilai antara lebih dari nol hingga satu (atau 10.000 yang 

merupakan kuadrat dari 100 persen).  Jika Herfindahl Index mendekati nol, berarti 

struktur industri yang bersangkutan cenderung ke pasar persaingan (competitive 

HI =  Sij1
2
+ Sij2

2
+ Sij3

2
+.......+ Sijn

2
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market), sementara jika indeks bernilai mendekati satu (atau 10.000) maka 

struktur industri tersebut cenderung bersifat monopoli.   

 

Nilai Herfindahl Index dan rasio konsentrasi (Concentration Ratio) lima produsen 

terbesar ini maka secara tidak langsung dapat diketahui konsentrasi dan struktur 

pasar persaingan di mana Indonesia dan negara-negara produsen udang lainnya 

bersaing, serta menyesuaikan strategi kompetitif yang akan digunakan.  Tingkat 

konsentrasi pasar yang dapat dirumuskan dari dua alat yaitu Herfindahl Index dan 

CR5 sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 5 berikut ini: 

 

Tabel 5. Tingkat konsentrasi pasar 

Tingkatan    CR5 HI 

Tinggi 80-100%   1.800-10.000 

Sedang 50-80%  1.000-1.800 

Rendah 0-50%  0-1.000 

 

Pada tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Konsentrasi pasar yang tinggi dicirikan dengan nilai CR5 yang berkisar 80-

100 persen, sedangkan kisaran nilai HI yaitu antara 1.800-10.000.  Struktur 

pasar untuk tingkat konsentrasi tinggi adalah monopoli atau oligopoli ketat. 

b. Konsentrasi pasar yang sedang dicirikan dengan nilai CR5 yang berkisar 50 

sampai 80 persen, sedangkan kisaran nilai HI yaitu antara 1.000-1.800. 

Struktur pasar yang mungkin untuk tingkat konsentrasi sedang adalah lebih 

banyak oligopoli. 

c. Konsentrasi pasar yang rendah dicirikan dengan nilai CR5 yang berkisar 0 

sampai 50 persen, sedangkan kisaran nilai HI antara 0 sampai dengan 1.800.  
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Bentuk struktur pasar yang mungkin adalah pasar persaingan sempurna atau 

sekurang-kurangnya adalah pasar persaingan monopolistik.  

 

2. Analisis Daya Saing Udang Indonesia 

 

Menjawab tujuan kedua yaitu menganalisis daya saing udang Indonesia di pasar 

internasional dapat diukur dengan analisis Revealed Comparatif Advantage 

(RCA) yang akan membandingkan pangsa pasar ekspor sektor tertentu di pasar 

dunia.  Selain itu, indeks ini bermanfaat untuk mengukur daya saing komoditas 

suatu negara.  Namun indeks ini tidak dapat membedakan antara peningkatan di 

dalam faktor sumber daya dan penerapan kebijakan perdagangan yang sesuai.  

RCA merupakan rasio antara nilai ekspor komoditas tertentu di negara tertentu 

dengan total nilai ekspor (dunia) komoditas yang sama.  Indeks RCA merupakan 

indikator yang bisa menunjukkan perubahan daya saing atau perubahan tingkat 

daya saing industri suatu negara di pasar global (Tambunan, 2003).  

 

Tujuan penggunaan indeks RCA dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

posisi daya saing udang Indonesia di antara negara-negara produsen udang 

lainnya di pasar udang internasional.  Selain itu, indeks ini bermanfaat untuk 

mengukur daya saing industri suatu negara, apakah industri cukup tangguh 

bersaing di pasar internasional atau tidak, dapat diketahui secara kuantitatif 

dengan menggunakan indeks ini.  Variabel yang diukur adalah kinerja ekspor 

suatu komoditas atau produk terhadap total ekspor suatu wilayah yang kemudian 

dibandingkan dengan pangsa komoditas atau produk tersebut dalam perdagangan 

dunia.  Secara matematis, rumus RCA adalah sebagai berikut : 
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Di mana:   

RCA =  Tingkat daya saing udang (Revealed Comparatif Advantage) 

Xij
  

=  Nilai ekspor komoditas udang negara j (Data diambil dari KKP  

Indonesia, UN.COMTRADE dan VASEP) 

Xit =  Total nilai ekspor seluruh komoditas dari negara j (Data diambil dari 

World Trade Organizatation (WTO)) 

Wj =  Total nilai ekspor komoditas udang dunia (Data diambil dari 

UN.COMTRADE dan VASEP) 

Wt =  Total nilai ekspor seluruh komoditas dunia (Data diambil dari World 

Trade Organizatation (WTO)) 

 

Apabila nilai RCA yang didapat lebih besar dari satu ( >1 ), maka dapat dikatakan 

udang Indonesia memiliki daya saing yang kuat.  Apabila nilai RCA kurang dari 

satu ( <1 ), maka udang Indonesia memiliki daya saing yang lemah.  Semakin 

tinggi nilai RCA-nya, semakin kuat daya saingnya.  Pada penelitian ini RCA 

digunakan untuk membandingkan daya saing produk udang Indonesia dengan 

negara-negara pesaing di pasar dunia yaitu Thailand, Vietnam, China dan India. 

 

Selain itu, untuk mengukur daya saing udang Indonesia juga dapat menggunakan 

alat analisis Teori Berlian Porter.  Menurut Porter (1990), tingkat daya saing dapat 

dikaji dengan empat atribut yang dimilikinya, yaitu kondisi faktor (factor 

conditions), kondisi permintaan (demand conditions), industri pendukung dan 

terkait (related and supporting industry), serta strategi perusahaan, struktur dan 

persaingan (firms strategy, structure, and rivalry).  Keempat atribut tersebut 

saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain sehingga membentuk suatu 
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sistem yang dikenal dengan Porter‟s Diamond.  Tedapat dua variabel tambahan 

yang secara tidak langsung mempengaruhi daya saing suatu industri atau 

pengusahaan suatu komoditas dalam suatu negara.  Penjelasan dari keempat 

atribut utama dan dua atribut tambahan yang merupakan faktor pendorong daya 

saing suatu negara adalah sebagai berikut: 

 

a. Kondisi Faktor (Factor Condition/FC) 

 

Kondisi faktor yang penting dalam menentukan daya saing yaitu berupa faktor 

produksi atau input yang digunakan dalam produksi, seperti tenaga kerja 

(sumberdaya manusia), sumberdaya alam, modal, ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan infrastruktur yang mendukung daya saing udang Indonesia.   

 

b. Kondisi Permintaan (Demand Condition/DC) 

 

Kondisi permintaan adalah keadaan permintaan atas barang jasa dalam negeri dan 

luar negeri.  Hal-hal yang akan dikaji dalam analisis ini adalah permintaan udang 

Indonesia di pasar domestik dan internasional beserta pola pertumbuhannya.  

 

c. Industri Terkait dan Industri Pendukung (Related and Supporting 

Industries/RSI) 

 

Industri Terkait dan Industri Pendukung adalah mengenai industri terkait dan 

industri pendukung udang di Indonesia.  Ketika industri pendukung mampu 

bersaing secara kompetitif, perusahaan dapat menikmati biaya dengan lebih 

efektif dan input yang inovatif.  Salah satu komponen industri terkait adalah 

industri hulu yang mampu memasok input bagi industri utama dan juga industri 

hilir yaitu industri yang menggunakan produk industri utama sebagai bahan 
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bakunya.  Industri terkait dan pendukung akan semakin memperkuat posisi 

bersaing suatu negara apabila supplier dan industri pendukung merupakan pesaing 

global yang kuat dalam perdagangan internasional. 

 

d. Strategi Perusahaan, Struktur dan Persaingan (Firm Strategy, Structure, and 

Rivalry/FSSR) 

 

Strategi Perusahaan, Struktur dan Persaingan yaitu mengenai strategi perusahaan, 

struktur pasar dan persaingan udang di pasar internasional.  Kondisi lokal dapat 

mempengaruhi strategi perusahaan yang berbeda-beda pada setiap negara.  

Strategi, persaingan dan struktur dapat menentukan tipe industri perusahaan suatu 

negara.  Tingkat persaingan bagi perusahaan akan mendorong kompetisi dan 

inovasi.  Keberadaan pesaing lokal yang handal merupakan penggerak dan 

memberikan tekanan pada perusahaan lain untuk meningkatkan daya saing. 

Struktur perusahaan atau industri menentukan daya saing dengan cara melakukan 

perbaikan atau inovasi.  Hal ini jika dikembangkan dalam situasi persaingan akan 

berpengaruh pada strategi yang dijalankan oleh perusahaan.   

 

Selain keempat atribut tersebut, terdapat atribut pendukung yaitu peranan 

pemerintah dan kesempatan dalam meningkatkan keunggulan daya saing suatu 

komoditas di negara tertentu dan secara bersama-sama membentuk suatu sistem 

yang dikenal dengan the national diamond.  Peran Pemerintah tidak memiliki 

pengaruh secara langsung terhadap daya saing udang.  Pemerintah bertindak 

sebagai fasilitator yang dapat memperbaiki kondisi faktor daya saing udang.  

Pemerintah juga berperan sebagai regulator yang mempengaruhi daya saing udang 
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dengan kebijakan yang dapat memperkuat atau memperlemah faktor penentu daya 

saing udang.   

 

Peran peluang atau kesempatan letaknya berada di luar kendali perusahaan 

ataupun pemerintah.  Peran peluang dapat mempengaruhi daya saing udang, 

seperti penemuan baru yang murni dan perubahan nilai mata uang serta 

peningkatan permintaan produk industri yang lebih besar dari pasokannya atau 

kondisi politik yang menguntungkan sehingga dapat meningkatkan daya saing 

udang.  

 

3. Analisis Prospek Ekspor Udang Indonesia 

 

Menjawab tujuan ketiga yaitu dalam menganalisis mengenai proyeksi ekspor 

udang Indonesia sepuluh tahun mendatang dapat menggunakan metode peramalan 

(forecasting).  Peramalan (forecasting) didefinisikan sebagai alat atau teknik 

untuk memprediksi atau memperkirakan suatu nilai pada masa yang akan datang 

dengan memperhatikan data atau informasi yang relevan, baik data atau informasi 

masa lalu maupun data atau informasi saat ini.  

 

Analisis prospek ekspor udang Indonesia di masa mendatang dapat dilihat dari 

analisis peramalan.  Data yang digunakan adalah data volume ekspor udang 

Indonesia dari tahun 1991 hingga 2014.  Proses peramalan dilakukan dengan 

menggunakan metode analisis time series linear dengan model ARIMA 

menggunakan software Minitab 17.  Berbeda dengan metode forecasting lainnya, 

metode ARIMA tidak memerlukan penjelasan mana variabel dependen atau mana 

variabel independen.  Metode ini juga tidak melihat pola-pola data seperti pada 
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time series decomposition, data yang akan diprediksi tidak perlu dipecah menjadi 

komponen trend, seasonal, siklis atau ireguler seperti perlakuan pada time series 

pada umumnya.  Metode ini secara murni melakukan prediksi hanya berdasarkan 

data-data historis yang ada (Santoso, 2009).  Terdapat beberapa langkah dalam 

menjalankan analisis forecasting menggunakan metode ARIMA, yaitu: 

 

a. Identifikasi 

 

Pada model ARIMA, tahap pertama yang dilakukan adalah tahap identifikasi.  

Proses identifikasi dengan Minitab pada dasarnya adalah melihat pola data, 

khususnya hasil dari autokorelasi dan autokorelasi parsial.  Tujuan dari proses ini 

untuk melihat apakah data awal perlu dilakukan differencing atau tidak.  

Identifikasi data dilakukan dengan cara analisis pola data historis yang sudah 

dilogkan, hasil analisis pola data volume ekspor udang Indonesia dapat dilihat 

dalam output yang berbentuk grafik autokorelasi dan tabel ACF (Autocorrelation 

Function).  Jika pada grafik autokorelasi dihasilkan bar berwarna biru yang tidak 

melebihi garis batas berwarna merah, maka hal itu menunjukan bahwa data tidak 

menunjukan gejala autokorelasi, sehingga tidak perlu dilakukan proses 

differencing.  Namun sebaliknya, jika pada grafik autokorelasi dihasilkan bar 

berwarna biru yang melebihi garis batas berwarna merah, maka data menunjukan 

adanya autokorelasi dan perlu dilakukan differencing.  Selain itu pada tabel ACF, 

jika nilai ACF pada lag tertentu bernilai sekitar 0,1 atau di bawahnya berarti data 

tidak ada autokorelasi, sedangkan jika nilai ACF pada lag tertentu bernilai di atas 

0,1 berarti data ada autokorelasi. 
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b. Estimasi dan diagnostik 

 

Proses estimasi dan diagnostik dengan bantuan komputer dapat dilakukan secara 

bersama.  Sebuah model diajukan, lalu diturunkan persamaan dari model tersebut 

(estimasi), namun model juga langsung di diagnosa (diuji) dengan melihat tingkat 

kesalahan model.  Pada metode forecasting ARIMA, pemilihan model juga 

menggunakan unsur science (ilmu), selain itu faktor parsimoni juga perlu 

dipertimbangkan.  Parsimoni adalah konsep yang mengutamakan kesederhanaan, 

dalam ARIMA konsep tersebut menekankan lebih baik memilih model dengan 

parameter sedikit daripada parameter banyak, serta mengutamakan tingkat 

kesalahan prediksi yang terkecil.  Selain itu, yang harus diperhatikan dalam 

memilih model yang tepat adalah nilai probabilitas (p) pada persamaan estimasi 

finalnya.  Model yang tepat adalah model yang memiliki nilai probabilitasnya di 

bawah 0,05. 

 

Proses estimasi dilakukan dengan memasukkan berbagai model.  Peramalan 

volume ekspor udang Indonesia dimasukkan beberapa kemungkinan model 

dengan parameter p, d dan q.  Angka q menunjukan ordo atau derajat 

autoregressive (AR), d adalah tingkat proses differencing dan p menunjukan ordo 

atau derajat moving average (MA), sehingga model dapat dituliskan ARIMA 

(p,d,q).  Setelah proses pengujian model-model ARIMA, maka akan dihasilkan 

output berupa grafik ACF residual dan grafik PACF residual.  Jika grafik 

menunjukan bar berwarna biru tidak melampaui garis batas merah, dapat 

dikatakan bahwa residu dari model bersifat random sehingga model ARIMA 

tersebut dapat digunakan untuk peramalan model ekspor udang Indonesia pada 
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sepuluh tahun yang akan datang.  Namun jika output grafik ACF residual dan 

PACF residual menunjukan sebaliknya, maka model ARIMA tidak dapat 

digunakan untuk peramalan. 

 

Bagian penting dari proses diagnostik ini adalah besaran statistiknya.  Perlu 

diperhatikan adalah nilai mean of square (MS).  Angka ini nanti akan 

dibandingkan dengan angka MS pada model-model ARIMA yang lainnya.  

Pembanding angka MS ini adalah bagian dari kegiatan diagnostik, khususnya 

untuk mencari model dengan MS terkecil namun lulus uji grafik ACF dan PACF.  

Persamaan untuk estimasi diambil dari bagian tengah output statistik, di mana 

akan didapatkan koefisien model dan konstanta untuk dimasukkan ke dalam 

persamaan peramalan ARIMA.  Model ARIMA merupakan model campuran 

berisi gabungan dari model AR dan model MA.  Bentuk umum model ARIMA 

dapat dinyatakan dalam persamaan berikut (Santoso, 2009): 

 

Yt = A0 + A1 Yt-1 + … + Ap Yt-p – W1 et-1 - … - Wq et-q + et  

  

Di mana: 

Yt    = nilai ARIMA yang diprediksi 

Yt-1, Yt-2   = nilai lampau series yang bersangkutan 

et-1, et-2   = variabel bebas yang merupakan lag dari residual 

et    = eror 

A0    = konstanta 

A1, Ap, W1, Wq = koefisien model 

 

Persamaan ARIMA di atas merupakan persamaan untuk data yang sudah 

stasioner.  Namun jika data historis volume ekspor udang Indonesia mengandung 
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autokorelasi dan perlu dilakukan differencing, maka persamaan ARIMA seperti 

berikut. 

 

Yt = A0 + A1 Yt-1 + … + Ap Yt-p – W1 et-1 - … - Wq et-q + et  

 

Yt – Yt-1 = A0 + A1 (Yt-1 – Yt-2) + ... + AP (Yt-P – Yt-P-1) -W1 (et-1 – et-2) - ... – Wq 

(et-q – Wt-q-1) + et   

 

Atau dapat dituliskan sebagai berikut : 

 

Yt = Yt-1 + A0 + A1 (Yt-1 – Yt-2) + ... + AP (Yt-P – Yt-P-1) -W1 (et-1 – et-2) - ... – Wq 

(et-q – Wt-q-1) + et   

 

c. Peramalan (forecasting) 

 

Setelah didapatkan model terbaik dan persamaan dari proses diagnostik, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan peramalan.  Caranya dengan memasukkan 

nilai-nilai dalam persamaan yang telah didapatkan, maka dapat dihitung prediksi 

terhadap volume ekspor udang Indonesia pada beberapa tahun yang akan datang.  

Prediksi volume ekspor udang Indonesia ini dapat digunakan untuk melihat 

gambaran daya saing udang Indonesia di beberapa tahun yang akan datang.  
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IV. GAMBARAN UMUM UDANG 

 

 

A. Gambaran Umum Udang Indonesia 

 

1. Sejarah Perudangan Indonesia 

 

Indonesia memiliki lebih dari 83 jenis udang yang berperan penting untuk 

menunjang ekspor diantaranya udang putih dan udang krosok.  Daerah 

penangkapan udang di Indonesia yang cukup potensial terdapat di pantai barat 

Sumatera, pantai timur Sumatera, selat Malaka, pantai utara Jawa, perairan 

Kalimantan dan Laut Arafura.  Hampir semua jenis udang Penaeid kecuali 

P.stylifera dan Solonocera indicus, memanfaatkan perairan payau sebagai bagian 

dari siklus hidupnya sebagai daerah budidaya udang (Suman, 2010).  

 

Produksi udang diperoleh dari perikanan tangkap dan budidaya.  Udang budidaya 

merupakan pengembangan dari udang yang berada di laut.  Dahulu tambak lebih 

banyak digunakan untuk memelihara ikan seperti bandeng, belanak, mujair dan 

kakap.  Komoditas udang ikut dipelihara karena saat air pasang laut, benih udang 

ikut masuk ke dalam tambak.  Seiring perkembangan zaman dan teknologi, 

tambak udang berkembang menjadi tempat pembudidayaan yang komersial.  

Dalam rangka peningkatan produksi udang di tambak dikembangkan Proyek 

Udang Nasional (PUN) pada tahun 1983-1993 di Jawa Barat, Jawa Timur dan 

Sulawesi Selatan.  Selain itu, masih terdapat beberapa program lainnya yang 
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dibiayai APBN maupun melalui kemitraan dengan swasta diantaranya adalah 

program Intensifikasi Tambak (Intam) maupun ekstensifikasi tambak.  Hal-hal 

yang menghambat program-program tersebut adalah adanya serangan wabah 

penyakit udang yang banyak menyebabkan pengusaha tambak udang mengalami 

kerugian (Soweito, 2000).  

 

Indonesia sebagai suatu negara dengan kepulauan yang besar lebih dari 17.500 

pulau dan garis pantai sepanjang lebih dari 90.000 km memiliki potensi yang 

sangat besar untuk budidaya udang air payau.  Luas area yang tercatat berpotensi 

sebagai pertambakan air payau adalah seluas 1,2 juta ha dan jumlah tambak yang 

ada adalah sekitar 600 ribu ha (50 persen).  Tambak yang dibangun sebelum tahun 

1985 hanya dirancang untuk memelihara ikan bandeng (milkfish).  Pada awalnya, 

komoditas utama yang dibudidayakan di tambak adalah udang windu (Panaeus 

monodon), udang putih (Panaeus merguiensis), ikan bandeng (Chanosc hanos 

Forsk) dan ikan nila (Tilapia sp).  

 

Sejak tahun 1986, pemerintah mulai melakukan intensifikasi budidaya udang, di 

mana pemerintah mendirikan proyek percontohan tambak udang terpadu di 

Karawang, Jawa Barat dengan sistem pengelolaan inti plasma.  Sejak saat itu, 

banyak petani bandeng yang beralih membudidayakan udang dan mengkonversi 

tambak bandeng mereka menjadi tambak udang.  Selanjutnya, banyak pula pihak 

swasta yang tertarik untuk ikut berinvestasi mendirikan tambak terintegrasi yang 

difasilitasi beberapa kemudahan oleh pemerintah guna mengembangkan tambak 

berskala besar yang dipadukan dengan proyek transmigrasi. 
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2. Perkembangan Luas Areal Tambak Udang Indonesia 

 

Udang Indonesia mempunyai peluang yang cukup besar bagi devisa negara.  Hal 

ini dikarenakan besarnya potensi perairan laut dan tambak udang nasional yang 

mampu menghasilkan udang.  Komoditas udang Indonesia dihasilkan dari 

kegiatan budidaya tambak sebesar 70 persen dan penangkapan perairan laut 

sebesar 30 persen.  Produksi udang lebih banyak dihasilkan melalui budidaya 

tambak yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia seperti Lampung, Jawa 

Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Timur, NTB, Riau, Aceh 

dan Sulawesi Selatan (Rakhmawan, 2009).  Tambak udang dibangun di wilayah 

lahan pasang surut (Zona Internidal) karena untuk pengairannya tergantung penuh 

pada pergerakan air pasang surut.   

 

Budidaya tambak udang mulai meningkat tajam sejak tahun 1984, bersamaan 

dengan dilaksanakannya Program Udang Nasional dalam rangka meningkatkan 

produksi dan penerimaan devisa negara dalam sektor perikanan.  Budidaya 

tambak dilakukan karena alasan kontinuitas produksi dan hasil yang lebih standar 

dalam ukuran, sehingga udang hasil budidaya hampir seluruhnya untuk konsumsi 

ekspor.  Udang yang dibudidayakan melalui tambak udang sebagian besar adalah 

udang windu dan udang vannamei.  Berikut grafik perkembangan luas areal 

tambak udang Indonesia tahun 1991-2014 dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4.  Grafik perkembangan luas areal tambak udang Indonesia tahun 1991-

2014 

 
Sumber: Direktorat Perikanan Budidaya (2015) 

 

Pengadaan udang sampai saat ini lebih banyak dilakukan melalui kegiatan 

budidaya baik oleh usaha kecil (rakyat) maupun industri, sebaliknya penangkapan 

perairan laut berkurang.  Total potensi areal pertambakan seluas 1,2 juta ha 

dengan potensi efektif untuk budidaya udang hingga tahun 2014 sekitar 667.083 

ha yang tersebar di seluruh Indonesia dan sebagian besar (65 persen) dikelola 

secara tradisional, 20 persen semi-intensif serta 15 persen intensif.   

 

Gambar 4 menunjukkan bahwa perkembangan luas areal tambak udang Indonesia 

selama tahun 1991-2014 cenderung fluktuatif, namun menunjukkan trend yang 

terus meningkat.  Luas areal tambak udang Indonesia  pada tahun 1991 seluas 

298.683 ha dan terjadi perluasan areal tambak udang pada tahun 2014 seluas 

667.083 ha.  Namun, mengalami penurunan luas areal tambak pada tahun 2012 

hingga 2013 dari tahun sebelumnya.  Pada tahun 2011, luas areal tambak udang 

seluas 749.220 ha mengalami penurunan luas tambak pada tahun 2013 yaitu 
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seluas 650.509 ha.  Kemudian terjadi peningkatan kembali untuk luas areal 

tambak udang di Indonesia pada tahun 2014 menjadi seluas 667.083 ha.  

 

Terjadinya penurunan luas areal tambak udang Indonesia ini dikarenakan banyak 

faktor, diantaranya akibat muncul penyakit WSSV (White Spot Syndrome Virus), 

TSV (Taura Syndrome Virus) dan White Feces Disease.  Selain itu, menurunnya 

daya dukung lingkungan dan belum selesainya revitalisasi tambak udang yang 

dilakukan oleh pemerintah.  Budidaya udang di tahun 2012 hingga akhir tahun 

2013 telah terganggu sehingga menyebabkan beberapa tambak udang di Indonesia 

tidak berproduksi secara optimal dan banyak pelaku usaha tambak gulung tikar 

dan memberhentikan usaha budidaya udangnya.   

 

3. Bentuk Udang yang Diekspor 

 

Udang adalah produk atau spesies yang diperoleh dari family berikut: (a) 

Penaeidae (b) Pandalidae (c) Crangonidae dan (d) Palaemonidae.  Udang yang 

diekspor umumnya diproduksi melalui budidaya air atau disebut dengan 

akuakultur.  Spesies dari Crangon dan Pandalus, yang merupakan bagian terbesar 

tangkapan komersil di Inggris, disebut shrimp, sedangkan spesies dari palaemon, 

yang diperoleh dalam jumlah kecil, disebut Prawn.  Istilah prawn dan shrimp 

sering digunakan dalam perdagangan ikan untuk membedakan udang yang besar 

dan kecil. 

 

Pada umumnya jenis udang yang banyak diperdagangkan adalah udang Vannamei 

dan udang Windu.  Bentuk udang yang diekspor yaitu Fresh (udang segar) dan 

Frozen (udang beku) dalam bentuk Cooked (komoditas udang beku yang sudah 
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dimasak atau direbus dengan waktu sekitar 15 detik) serta Peeled (komoditas 

udang beku yang sudah dikupas kulitnya dan dipotong kepalanya).  Berikut akan 

dijelaskan perbedaan antara udang tak beku (segar) dan udang beku yaitu: 

 

a. Udang Tak Beku (Udang Segar) 

 

Udang tak beku atau udang segar merupakan produk udang yang masih dapat 

diproses lebih lanjut.  Udang yang diperdagangkan dalam daerah bentuk segar 

terbatas pada daerah-daerah yang dekat dengan pelabuhan perikanan.  Pada 

umumnya udang tersebut telah mengalami perlakuan pendinginan di kapal setelah 

proses penangkapan.  Persyaratan penanganan dan pengemasan udang segar 

dingin mengacu pada persyaratan peraturan pemerintah yang tertuang dalam 

Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 01-2728-1992, meliputi penerimaan 

bahan baku, sortasi, pencucian, penimbangan, pendinginan, pengemasan dan 

penyimpangan.  Udang segar memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan 

udang olahan lainnya.  Hal ini disebabkan udang segar merupakan bahan mentah 

yang masih segar dan dapat digunakan untuk menghasilkan produk olahan udang 

lainnya yang bermutu tinggi.  Udang segar dikemas dalam poliuretan.  Ciri-ciri 

udang segar yang diekspor adalah udang masih dalam keadaan hidup, didinginkan 

dengan es, direndam dengan air garam, permukaannya basah mengkilap dan 

memiliki tekstur yang kenyal dan beraroma khas.  Udang segar sangat sedikit 

produksinya di Indonesia.  Hal ini dikarenakan udang segar proses produksinya 

lebih rumit dibandingkan dengan produk udang lainnya.  Mengingat produk 

tersebut merupakan produk yang perishabel sehingga untuk pengiriman ke luar 
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negeri dilakukan menggunakan pesawat atau melalui pembiusan yang 

membutuhkan biaya yang cukup besar.   

 

b. Udang Beku 

 

Udang beku dihasilkan dengan menempatkan udang yang sudah dibersihkan 

(dihilangkan kepalanya) di dalam ruang penyimpanan beku -35°C sampai  

-40°C selama kurang lebih empat jam, selanjutnya disimpan dalam ruangan 

dengan -18ºC sampai -25ºC dengan fluktuasi 10°C.  Pembersihan udang sangat 

diperlukan dalam proses pembekuan guna menghindari kerusakan akibat 

kontaminasi mikroba pembusuk.  Produksi udang beku (frozen shrimp) sangat 

mendominasi di Indonesia.  Terdapat banyak macam bentuk produk udang yang 

dibekukan, hal ini tentunya mempunyai tujuan yang berbeda-beda.  Menurut 

Purwaningsih (1995), bentuk-bentuk udang beku dibedakan menjadi: 

1) Head On (HO) adalah produk udang beku yang utuh lengkap dengan kepala, 

badan, kulit, dan ekor. Produk ini harus terbuat dari udang yang mempunyai 

tingkat kesegaran tinggi. 

2) Head Less (HL) adalah produk udang beku yang diproses dalam bentuk kepala 

yang sudah dipotong, tetapi masih memiliki wit dan ekor. 

3) Peeled adalah produk udang beku tanpa kepala, kulit dan atau tanpa ekor.  

Bentuk pengolahan produk peeled dibedakan menjadi 5 jenis, antara lain: 

a) Peeled Tail On (PTO) adalah produk udang beku tanpa kepala dan dikupas 

mulai dari ruas pertama sampai ruas ke lima sedangkan ruas terakhir dan 

ekor disisakan. 
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b) Peeled Deveined Tail On (PDTO) adalah produk udang beku kupas (hampir 

sama dengan PTO, tetapi pada bagian punggung udang diambil kotoran 

perutnya). 

c) Peeled and Deveined (PD) adalah produk udang beku yang dikupas seluruh 

kulit serta ekornya dan bagian punggungnya dibelah untuk diambil kotoran 

atau isi perutnya. 

d) Peeled Undeveined (PUD) adalah produk udang beku yang dikupas seluruh 

kulit dan ekor seperti pada produk PD tetapi tanpa mengambil kotoran 

perutnya. 

e) Butterfly adalah produk udang beku yang hampir sama dengan PDTO, 

kemudian bagian punggung dibelah sampai pada bagian perut bawahnya, 

tetapi tidak sampai putus dan kotoran perutnya dibuang. 

4) Value Added Product (VAP) adalah produk udang beku yang mendapat 

perlakuan tambahan.  Udang yang diproduksi sebagai produk VAP ini adalah 

udang yang memiliki ukuran 21 dan 31.  Produk VAP ini ada 2 jenis, yaitu: 

a) VAP Belly Cut (BC) yaitu produk udang beku yang di kupas dan disisakan 

satu ruas di dekat ekor kemudian dipijat dan diluruskan. 

b) VAP Non Belly Cut (NBC) yaitu produk udang beku yang dikupas tetapi 

tidak dipijat dan diluruskan, hanya dibuang ususnya. 

 

4. Negara Tujuan Ekspor Udang Indonesia 

 

Komoditas udang merupakan salah satu komoditas sektor perikanan yang bernilai 

ekonomi tinggi.  Jumlah ekspor udang Indonesia masih tergolong fuktuatif, 

namun udang tetap menjadi salah satu komoditas andalan ekspor perikanan 
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Indonesia dengan pangsa pasar manca negara yang luas.  Udang mendominasi 

lebih dari 40 persen hasil perikanan untuk ekspor, di mana Amerika Serikat, 

Jepang dan Uni Eropa menjadi negara tujuan utama ekspor.  Berikut dijelaskan 

pasar-pasar ekspor udang Indonesia adalah sebagai berikut: 

 

a. Amerika Serikat 

 

Secara umum pada tahun 2000 sampai tahun 2006, Amerika Serikat merupakan 

negara tujuan ekspor kedua udang Indonesia setelah Jepang.  Tetapi sejak tahun 

2007 hingga 2014 Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbesar untuk 

komoditas udang asal Indonesia dengan komposisi hampir 60 persen  dari total 

ekspor udang Indonesia.  Hal ini disebabkan daya beli masyarakat Amerika 

Serikat yang semakin tinggi dan cenderung konsumtif apalagi adanya himbauan 

dari The US Food and Drug Administration (FDA) dan US Environmental 

Protection Agency (EPA) kepada masyarakat Amerika Serikat untuk lebih 

mengonsumsi ikan, terutama untuk ibu menyusui, ibu hamil, dan anak-anak 

sehingga membuat permintaan ekspor udang Indonesia amat diminati.  

Perkembangan volume ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 

2013 sebesar 64.520 ton dengan nilai US$ 668.703 meningkat menjadi 85 838 ton 

dengan nilai US$ 1.027.224 pada tahun 2014.  

 

b. Jepang 

 

Jepang menjadi salah satu negara tujuan ekspor udang Indonesia.  Hal ini 

dikarenakan mayoritas masyarakat Jepang sangat menyukai seafood terutama 

udang selain ikan, menyebabkan permintaan ekspor udang Indonesia meningkat di 

pasar Jepang.  Indonesia merupakan pemasok udang ketiga di pasar Jepang 
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setelah Thailand dan Vietnam.  Pada tahun 2000 sampai tahun 2006, Jepang 

masih menjadi negara tujuan terbesar ekspor udang Indonesia.  Tetapi sejak tahun 

2007 hingga tahun 2014 mengalami perubahan, di mana Jepang menjadi tujuan 

ekspor kedua untuk udang Indonesia setelah Amerika Serikat dengan komposisi 

sekitar 18,5 persen dari total ekspor udang Indonesia.  Perkembangan volume 

ekspor udang Indonesia ke Jepang pada tahun 2006 sebesar 49.762 ton dengan 

nilai US$ 412.371 menurun menjadi 27.597 ton dengan nilai US$ 370.568 pada 

tahun 2014.  Penurunan volume ekspor udang Indonesia ke Jepang akibat semakin 

merosotnya tingkat konsumsi seafood di Jepang, seiring dengan pergeseran 

preferensi masyarakat Jepang yang beralih ke daging dan kian tingginya biaya 

pendaratan ke Jepang. 

 

c. Uni Eropa 

 

Uni Eropa merupakan kawasan perdagangan yang sangat strategis dan potensial 

bagi negara-negara di dunia.  Uni Eropa dengan diselimuti iklim yang subtropis 

sehingga membuat masyarakatnya sangat akrab dengan komoditas-komoditas 

perikanan, seperti udang.  Di samping permintaan yang cukup tinggi akan udang, 

masyarakat Eropa senang dengan produk udang karena cita rasanya yang sangat 

lezat dan dapat diolah dalam berbagai bentuk makanan siap saji.  Indonesia 

menjadi salah satu eksportir udang terbesar di Uni Eropa dengan komposisi 

sekitar 10,5 persen dari total ekspor udang Indonesia.  Produk udang yang 

diekspor ke Uni Eropa terdiri dari bentuk segar (fresh atau chilled), bentuk beku 

(frozen), dan bentuk olahan (preserved) baik dalam kemasan kedap udara (in 

airtight containers) maupun kemasan tidak kedap udara (in not airtight 

containers. 
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Uni Eropa setiap tahunnya mengimpor udang tidak kurang dari 300 ribu ton dan 

merupakan pasar udang terbesar bersama Jepang dan Amerika Serikat.  Secara 

akumulatif, produk ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa terlihat cenderung 

menurun sejak tahun 2007.  Pada tahun 2007 total volume ekspor udang Indonesia 

ke Uni Eropa sebesar 28,86 ribu ton dan mengalami penurunan tahun 2014 

sebesar 16,36 ribu ton.  Hingga periode 2012 ini, volume ekspor udang Indonesia 

ke Uni Eropa tertinggi berada pada tahun 2006 yaitu sebesar 31,106 ribu ton.  

Penurunan volume ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa, menurut Tajerin (2007) 

disebabkan oleh melemahnya harga rata-rata udang di pasar internasional sebagai 

akibat dari lonjakan produksi, terutama udang vannamei dan turunnya kualitas 

udang di Indonesia.  Disamping itu, banyak muncul berbagai hambatan 

perdagangan perdagangan yang bernuansa tarif seperti isu “dumping” dan 

hambatan-hambatan nontarif seperti bioterrorism act, traceability, zero tolerance 

terhadap residu antibiotik, isu lingkungan dan sebagainya.  Meskipun volume 

eskpor udang Indonesia cenderung mengalami penurunan di pasar Uni Eropa, 

ternyata Indonesia masih tergolong top-10 supplier di pasar Uni Eropa.  

 

B. Gambaran Umum Udang Dunia 

 

1. Perkembangan Produksi Udang  

 

a. Produksi Udang Dunia 

 

Udang merupakan salah satu komoditas yang paling diminati oleh masyarakat 

dunia.  Hal ini dikarenakan citra rasa dan kandungan gizi yang terdapat pada 

komoditas udang.  Melihat peluang tersebut menyebabkan banyak negara-

negara melakukan produksi serta ekspor udang untuk meningkatkan devisa 
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negara, salah satunya negara-negara produsen dan eksportir terbesar yaitu 

Thailand, Vietnam, Indonesia, India dan China.  Hasil produksi udang dunia 

berasal kegiatan usaha penangkapan dan usaha budidaya tambak.  Berikut 

grafik perkembangan produksi udang dunia tahun 1991-2014 pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Grafik perkembangan produksi udang dunia tahun 1991-2014 

 
Sumber: FishstatJ, Global Aquaculture Production (2015) 

 

Gambar 5 menunjukkan bahwa produksi udang dunia terus mengalami 

peningkatan dari tahun 1991 hingga 2014.  Produksi udang dunia melalui 

kegiatan penangkapan sangat tinggi dibandingkan dengan produksi udang 

dunia melalui kegiatan budidaya.  Produksi udang hasil penangkapan pada 

tahun 1991 hingga 2014 cenderung relatif stabil sedangkan produksi hasil 

budidaya terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.  Pada tahun 1991, hasil 

produksi udang dunia sebesar 2.864.065 ton yaitu 2.046.042 ton dari produksi 

tangkap dan 818.023 ton dari produksi budidaya tambak.  Produksi udang 

dunia tersebut mengalami peningkatan hingga tahun 2014 yaitu dengan total 
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produksi 7.275.293 ton yang terdiri dari produksi udang tangkapan sebesar 

3.591.244 ton dan produksi udang budidaya sebesar 3.684.049 ton. 

 

b. Produksi Udang Indonesia 

 

Udang merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia dari subsektor 

perikanan yang berkontribusi dalam peningkatan devisa dan penyerapan tenaga 

kerja.  Produksi udang Indonesia berasal dari perikanan budidaya tambak dan 

perikanan tangkap.  Udang hasil tangkapan lebih beragam dibandingkan 

dengan udang hasil budidaya dilihat dari ukuran atau size udang yang diperoleh 

sehingga tidak semua jenis udang tangkap dianggap layak untuk diekspor.  

Udang tangkap sangat tergantung pada musim di mana memasuki bulan Maret-

April hingga September-Oktober para nelayan mulai aktif melaut sedangkan 

udang hasil budidaya membutuhkan masa pemeliharaan 100-110 hari. 

 

Daerah usaha penghasil udang utama Indonesia berada di perairan Jawa dan 

Sumatera, Papua, sebagian Maluku, Kalimantan dan Sulawesi Selatan.  Udang 

yang diproduksi, selain untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga untuk 

keperluan ekspor.  Udang mendominasi lebih dari 40 persen hasil perikanan 

untuk ekspor.  Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2007), 

mayoritas produksi udang Indonesia yang di ekspor berupa udang besar beku 

di konversi sebanyak 60 persen dari berat basah, dan sisanya 40 persen udang 

tidak beku (segar) sedangkan udang kecil dan udang biasa sebanyak 42 persen 

beku dan 40 persen tidak beku (segar).  Berikut adalah grafik perkembangan 

produksi udang Indonesia tahun 1991-2014 pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Grafik perkembangan produksi udang Indonesia tahun 1991-2014 

 
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2015a) 

 

Gambar 6 menunjukkan bahwa produksi udang hasil budidaya lebih tinggi 

dibandingkan perikanan tangkap dan mengalami peningkatan secara signifikan 

pada tahun 2013 sebesar 645.955 ton.  Produksi udang hasil penangkapan 

relatif stabil dibandingkan dengan udang yang berasal dari hasil budidaya.  

Peningkatan produksi udang budidaya diindikasi karena adanya revitalisasi 

tambak udang yang dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha udang.  Selain 

itu, para petambak kini lebih bijaksana terhadap padat tebar udang, parameter 

kualitas air dan segi teknis dalam budidaya udang yang baik karena para 

petambak tidak ingin kasus penyakit menyerang udang Indonesia yang dapat 

menyebabkan produksi udang Indonesia menurun.   

 

Gambar 6 juga menunjukkan bahwa pada tahun 1991 produksi udang 

Indonesia sebesar 300.933 ton terus mengalami peningkatan hingga tahun 2008 

menjadi sebesar 646.512 ton yang terdiri dari perikanan tangkap 236.922 ton 

dan perikanan budidaya 409.590 ton.  Pada tahun 2009, udang Indonesia 
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mengalami penurunan produksi sebesar 574.930 ton dari tahun sebelumnya 

yaitu tahun 2008.  Namun pada tahun 2010 hingga tahun 2014 produksi udang 

Indonesia mengalami peningkatan cukup signifikan.  Pada tahun 2014 total 

produksi udang Indonesia sebesar 912.502 ton yang terdiri dari perikanan 

tangkap sebesar 273.133 ton dan perikanan budidaya sebesar 639.369 ton. 

 

c. Produksi Udang Thailand 

 

Produksi udang Thailand sebagian besar berasal dari usaha penangkapan dan 

budidaya tambak.  Pemerintah Thailand menerapkan kebijakan bahwa produksi 

perikanan yang berasal dari kegiatan penangkapan dan hasil budidaya tambak 

ditujukkan untuk diekspor ke pasar dunia dalam rangka memperoleh devisa 

negara.  Berdasarkan Gambar 7 menunjukkan bahwa selama periode tahun 

1991-2014 produksi udang Thailand mengalami fluktuatif.  Total produksi 

udang Thailand pada tahun 1991 sebesar 289.504 ton yang terdiri dari 

perikanan tangkap sebesar 127.453 ton dan perikanan budidaya sebesar 

162.051 ton, mengalami peningkatan pada tahun 2011 yaitu sebesar 657.681 

ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 46.487 ton dan perikanan 

budidaya sebesar 611.194 ton.  Pada tahun 2012 hingga 2014, total produksi 

udang Thailand terus mengalami penurunan menjadi sebesar 328.939 ton.  

Berikut adalah grafik perkembangan produksi udang Thailand tahun 1991-

2014 pada Gambar 7.  
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Gambar 7. Grafik perkembangan produksi udang Thailand tahun 1991-2014 

 
Sumber: FishstatJ, Global Aquaculture Production (2015) 

 

Gambar 7 menunjukkan bahwa produksi penangkapan udang Thailand terus 

mengalami penurunan dari tahun 1991 hingga 2014.  Produksi udang hasil 

tangkapan pada tahun 1991 sebesar 127.453 ton menjadi 46.618 ton pada tahun 

2014.  Penurunan produksi udang dari usaha penangkapan ini disebabkan oleh 

adanya kebijakan pemerintah Thailand mengenai pelarangan penggunaan alat 

tangkap trawl dan larangan penangkapan ikan serta udang di daerah-daerah 

yang sudah over fishing.  

 

Berbanding terbalik pada produksi udang Thailand melalui budidaya tambak.  

Pada tahun 1991 hingga 2011, produksi budidaya tambak terus mengalami 

peningkatan yang cukup tajam.  Hal ini dimungkinkan karena pemerintah 

mengeluarkan kebijakan ekspor produk perikanan termasuk udang.  

Pelaksanaan kebijakan ini adalah petani-petani tambak berhasil meningkatkan 

hasil produksinya.  Pada tahun 1991 hingga 2011, produksi budidaya udang 

meningkat hampir lima kali lipat yaitu dari 162.051 ton menjadi 611.194 ton.  
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Namun, tahun 2012 hingga 2014 terjadi penurunan produksi budidaya.  

Penurunan produksi budidaya pada tahun 2012 dan 2014 ini disebabkan oleh 

adanya penyakit baru yang dikenal sebagai sindrom kematian dini (Early 

Mortality Syndroms) menyerang udang Thailand.  Produksi udang Thailand 

belum melihat pemulihan apapun sampai hari ini dan dampak penyakit ini 

menyebabkan pergeseran dalam distribusi pasokan udang global. 

 

d. Produksi Udang Vietnam 

 

Produksi udang Vietnam berasal dari kegiatan penangkapan dan usaha 

budidaya tambak.  Pada tahun 1991 hingga 2000, produksi udang Vietnam 

didominasi melalui hasil penangkapan sedangkan produksi udang Vietnam 

pada tahun 2001 hingga tahun 2014 didominasi melalui usaha budidaya tambak 

udang.  Produk udang Vietnam merupakan produk ramah lingkungan yang 

diwujudkan melalui kebijakan budidaya udang organik pada tahun 1999.  

 

Gambar 8 menunjukkan bahwa total produksi udang Vietnam mengalami 

fluktuatif dan cenderung meningkat tiap tahunnya.  Pada tahun 1991, total 

produksi udang Vietnam mengalami peningkatan yaitu dari sebesar 82.299 ton 

terdiri dari 46.464 ton produksi tangkap dan 35.835 ton produksi budidaya 

menjadi sebesar 651.497 ton pada tahun 2009 yang terdiri dari 240.800 ton 

produksi tangkap dan 410.697 ton produksi budidaya. 

 

Namun, pada tahun 2010 hingga 2012 terjadi penurunan total produksi udang 

Vietnam.  Penurunan total produksi pada tahun 2010 hingga 2012 ini 

disebabkan oleh adanya serangan penyakit EMS (Early Mortality Syndroms) 
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yang menyerang budidaya udang Vietnam.  Selanjutnya, tahun 2014 terjadi 

peningkatan kembali produksi udang Vietnam sebesar 870.418 ton terdiri dari 

produksi budidaya sebesar 486.859 ton dan produksi tangkap sebesar 383.559 

ton.  Berikut grafik perkembangan produksi udang Vietnam tahun 1991-2014 

pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Grafik perkembangan produksi udang Vietnam tahun 1991-2014 

 
Sumber: FishstatJ, Global Aquaculture Production (2015) 

 

e. Produksi Udang China 

 

Sumber produksi udang China berasal dari laut, hanya sebagian kecil berasal 

dari budidaya tambak.  China merupakan negara budidaya udang laut terbesar 

di dunia dengan produksi sekitar 20 persen dari total produksi dunia.  

Berdasarkan Gambar 9, total produksi udang cenderung mengalami 

peningkatan selama tahun 1991 hingga 2014.  Total produksi udang pada tahun 

1991 yaitu sebesar 564.132 ton yang terdiri dari produksi tangkap sebesar 

344.561 ton dan produksi budidaya sebesar 219.571 ton menjadi sebesar 

2.400.404 ton pada tahun 2014 yang terdiri dari produksi tangkap sebesar 
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1.238.229 ton dan produksi budidaya sebesar 1.162.175 ton.  Berikut adalah 

grafik perkembangan produksi udang China tahun 1991-2014 pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Grafik perkembangan produksi udang China tahun 1991-2014 

 
Sumber: FishstatJ, Global Aquaculture Production (2015) 

 

Gambar 9 menunjukkan bahwa produksi tangkapan udang sangat mendominasi 
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tahun 1999 sebesar 912.645 ton.  Pada tahun 2002 mengalami penurunan 

produksi udang tangkap sebesar 775.955 ton, namun meningkat kembali 

hingga tahun 2014 sebesar 1.238.229 ton.   

 

Selain itu, pemerintah China tidak hanya memanfaatkan potensi laut saja.  

Namun pemerintah China melakukan upaya peningkatan produksi udang 
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di ekspor dan di konsumsi oleh masyarakat China.  Terlihat jelas pada Gambar 

9, produksi budidaya terus mengalami peningkatan yang cukup tajam dari 

tahun 1994 hingga tahun 2014 yaitu sebesar 63.872 ton menjadi 1.162.175 ton. 

 

f. Produksi Udang India 

 

India adalah salah satu produsen udang terbesar dalam beberapa dekade 

terakhir.  Negara ini paling menonjol terhadap produksi udang putih (Penaeus 

vannamei).  Selain itu, India lama dikenal sebagai pemimpin dalam udang 

windu (Penaeus monodon).  Hasil produksi udang India lebih banyak berasal 

dari kegiatan penangkapan dan hanya sedikit yang berasal dari budidaya.  

Budidaya udang di India secara komersial dikembangkan selama beberapa 

tahun terakhir yaitu tahun 2011 hingga 2014 karena adanya liberalisasi 

ekonomi, profit yang tinggi dan pasar internasional yang baik.  Berikut grafik 

perkembangan produksi udang India tahun 1991-2014 pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Grafik perkembangan produksi udang India tahun 1991-2014 

 
Sumber: FishstatJ, Global Aquaculture Production (2015) 

 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1
9
9

1

1
9
9

2

1
9
9

3

1
9
9

4

1
9
9

5

1
9
9

6

1
9
9

7

1
9
9

8

1
9
9

9

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

Produksi Tangkap Produksi Budidaya Total Produksi



92 

 

Gambar 10 menunjukkan bahwa produksi udang hasil penangkapan sangat 

mendominasi dibandingkan hasil budidaya dari tahun 1991 hingga tahun 2010.  

Produksi udang hasil penangkapan tiap tahunnya relatif stabil dengan rata-rata 

produksi sekitar 367.198 ton sedangkan produksi hasil budidaya dengan rata-

rata produksi sekitar 129.061 ton.  Total produksi udang India cenderung 

mengalami fluktuatif selama periode 23 tahun.  Pada tahun 1991 sebesar 

304.974 ton mengalami penurunan pada tahun 1992 menjadi sebesar 297.163 

ton.  Kemudian mengalami peningkatan kembali hingga tahun 2003 yaitu 

sebesar 530.279 ton.   

 

Pada tahun 2004 hingga 2010 mengalami penurunan produksi udang India.  

Namun pada tahun 2011 hingga 2014 mengalami peningkatan yang cukup 

tajam.  Pada tahun 2014, total produksi udang India menjadi sebesar 771.040 

ton yaitu terdiri dari produksi udang tangkapan sebesar 393.981 ton dan 

produksi udang budidaya sebesar 377.059 ton. 

 

2. Perkembangan Ekspor Udang 

 

a. Ekspor Udang Dunia 

 

Ekspor merupakan salah satu kegiatan utama dalam pasar bebas.  Segala 

kegiatan ekspor memiliki strategi untuk memperoleh maksimum profit, 

pelanggan, kualitas produk yang baik dan mampu untuk bersaing di pasar 

internasional.  Perdagangan udang internasional diliputi persaingan antar 

negara-negara eksportir utama dan importir utama.  Persaingan antar eksportir 

udang terus berlangsung terutama sesama negara di Asia yaitu Thailand, 

Vietnam, Indonesia, China dan India yang diuntungkan dengan keunggulan 
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geografis negaranya masing-masing.  Berdasarkan Gambar 11 menunjukkan 

bahwa volume dan nilai ekspor udang dunia mengalami fluktuatif dan 

cenderung meningkat.  Hal ini dikarenakan tingginya tingkat permintaan 

konsumsi udang di pasar Internasional terutama negara-negara utama seperti 

Amerika serikat, Jepang dan Uni Eropa sehingga berpengaruh terhadap 

tingginya tingkat volume ekspor udang dari negara-negara produsen udang.  

Tinggi rendahnya volume ekspor udang ini berpengaruh terhadap nilai ekspor 

udang.  Berikut adalah grafik perkembangan volume dan nilai ekspor udang 

dunia tahun 1991-2014 pada Gambar 11. 

 

Gambar 11.  Grafik perkembangan volume dan nilai ekspor udang dunia tahun 

1991-2014 

 
Sumber: UN Comtrade dan Vietnam Association Seafood Export and Product 

(2015) 

 

Gambar 11 menunjukkan bahwa pada tahun 1991, volume ekspor udang dunia 

hanya 683.359 ton dengan nilai US$ 4.829.632 mengalami peningkatan hingga 

tahun 1996 sebesar 1.228.026 ton dengan nilai US$ 8.722.239.  Pada tahun 

1997, volume ekspor udang dunia sedikit mengalami penurunan menjadi 
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sebesar 1.026.541 ton dengan nilai US$ 8.359.195.  Peningkatan volume 

ekspor udang dunia berlangsung hingga tahun 2006 yaitu sebesar 2.417.968 ton 

dengan nilai US$ 13.934.378.  Namun pada tahun 2007 hingga 2009, volume 

ekspor udang mengalami penurunan menjadi 2.330.849 ton dengan nilai US$ 

14.357.432.  Pada tahun 2010, volume ekspor udang dunia mengalami 

peningkatan kembali sekitar 22,6 persen atau 3.009.590 ton dengan nilai 

ekspor US$ 16.690.739.  Kondisi peningkatan volume ekspor udang dunia ini 

berlangsung hingga tahun 2014 dengan volume ekspor sebesar 3.852.722 ton 

dengan nilai US$ 24.839.944. 

 

b. Ekspor Udang Indonesia 

 

Ekspor komoditas perikanan selama ini dari segi nilai ekspor mengalami 

peningkatan yang cukup besar walaupun tidak terlalu signifikan dengan 

peningkatan volume ekspor sehubungan dengan adanya fluktuasi harga.  

Kinerja ekspor perikanan menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik.  Salah 

satu komoditas yang selama ini menjadi andalan ekspor sektor perikanan 

adalah komoditas udang.  Sejak tahun 1980-an sampai sekarang, udang 

merupakan kontributor terbesar (30–55 persen) bagi total nilai ekspor 

perikanan Indonesia, diikuti oleh tuna, rajungan dan kepiting, dan rumput laut.  

Indonesia memiliki posisi yang cukup strategis pada komoditas udang dan 

diharapkan komoditas udang menjadi salah satu penggerak kebangkitan 

ekonomi melalui peningkatan produksi yang akan meningkatkan ekspor udang.  

Ekspor udang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perolehan 

devisa negara.  Strategi optimalisasi ekspor udang dinilai tepat mengingat 
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harganya cukup tinggi di pasar dunia dan adanya permintaan pasar dunia yang 

cukup signifikan karena adanya trend tentang peralihan masyarakat luar from 

red meat to white meat. 

 

Volume ekspor udang Indonesia sejak tahun 1996 hingga 2000 mengalami 

fluktuasi atau cencerung mengalami penurunan.  Pada tahun 1996 ekspor 

udang Indonesia sebesar 100.230 ton dengan nilai US$ 1.017.892 kemudian 

mengalami penurunan sebesar 93.043 ton dengan nilai US$ 1.011.135 pada 

tahun 1997 dan naik kembali pada tahun 1998 sebesar 142.689 ton dengan nilai 

US$ 1.011.467.  Setelah itu, ekspor udang Indonesia mengalami penurunan 

kembali hingga tahun 2000 sebesar 116.188 ton dengan nilai US$ 1.002.124.  

Penurunan volume ekspor udang Indonesia sangat erat kaitannya dengan 

penurunan produksi dan kualitas udang Indonesia sehingga berpengaruh 

terhadap harga udang di pasaran dunia.  

 

Sejak tahun 2008, pertumbuhan volume eskpor maupun nilai ekspor udang 

Indonesia menunjukan trend yang positif.  Tetapi pada tahun 2009 dan 2010 

terjadi penurunan volume ekspor dan nilai ekspor udang Indonesia.  Berikut 

grafik perkembangan volume dan nilai ekspor udang Indonesia tahun 1991-

2014 pada Gambar 12. 
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Gambar 12.  Grafik perkembangan volume dan nilai ekspor udang Indonesia  

tahun 1991-2014   

 
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2015b) 

 

Gambar 12 menunjukkan bahwa kinerja ekspor udang Indonesia belum stabil 

masih mengalami fluktuatif.  Pada tahun 1991, volume ekspor udang Indonesia 

sebesar 95.626 ton dengan nilai US$ 769.982 dan mengalami peningkatan pada 

tahun 1992 menjadi sebesar 100.455 ton dengan nilai US$ 764.850.  Namun 

ekspor udang Indonesia mengalami penurunan volume dan nilai ekspor pada 

tahun 1993 hingga 1997.  Kemudian pada tahun 1998 mengalami peningkatan 

kembali hingga tahun 2008 menjadi sebesar 170.583 ton dengan nilai US$ 

1.165.293.   

 

Pada tahun 2009 hingga 2010 mengalami penurunan kembali untuk volume 

ekspor udang Indonesia menjadi sebesar 145.092 ton dengan persentase 

penurunan -4,06 persen dengan nilai US$ 1.056.399.  Setelah itu, pada tahun 

2011 hingga 2014 volume eskpor udang Indonesia mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2011 sebesar 158.062 ton dengan nilai 
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ekspor US$ 1.309.674 menjadi sebesar 196.623 ton dengan nilai US$ 

2.140.862 pada tahun 2014.   

 

c. Ekspor Udang Thailand 

 

Komoditas perikanan adalah salah satu sektor yang memberikan devisa besar 

bagi negara Thailand, oleh karena itu pemerintah Thailand berusaha 

meningkatkan ekspor komoditas salah satunya udang, menjalin kerjasama 

dengan negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Bangladesh dan 

Denmark dalam rangka mengembangkan usaha budidaya perikanan negara 

tersebut.  Thailand merupakan eksportir nomor satu sejak tahun 1993.   

 

Thailand menguasai lebih dari 20 persen dari perdagangan udang dunia.  

Strategi pasar melalui pengembangan produk inovatif yang bernilai tambah.  

Selain itu, eksportir Thailand memiliki komitmen terhadap waktu dan menjaga 

kualitas udang yang diekspor.  Kekuatan industri udang sangat bergantung 

pada peran yang kuat dari pengusaha yang tergabung dalam beberapa asosiasi 

dan market intellegencia (Wati et al, 2013).  

 

Gambar 13 menunjukkan bahwa volume dan nilai ekspor udang negara 

Thailand mengalami fluktuatif dan cenderung meningkat dengan rata-rata 

ekspor sekitar 270.034 ton per tahun.  Pada tahun 1991 volume ekspor udang 

Thailand 159.519 ton dengan nilai US$ 1.316.892 mengalami peningkatan 

hingga tahun 2001 menjadi sebesar 255.583 ton dengan nilai US$ 2.220.749.  

Namun pada tahun 2002 mengalami penurunan volume ekspor udang menjadi 

sebesar 240.884 ton dengan nilai US$ 1.671.493.  Berikut adalah grafik 
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perkembangan volume ekspor udang Thailand tahun 1991-2014 pada Gambar 

13. 

 

Gambar 13.  Grafik perkembangan volume dan nilai ekspor udang Thailand 

tahun 1991-2014 

 
Sumber: UN Comtrade dan Vietnam Association Seafood Export and Product 

(2015) 

 

Selanjutnya pada Gambar 13 menunjukkan bahwa pada tahun 2007 mengalami 

peningkatan kembali untuk volume ekspor udang yaitu sebesar 356.364 ton 

dengan nilai US$ 2.376.699.  Pada tahun 2008 volume ekspor udang Thailand 

menurun dan meningkat kembali pada tahun 2010.  Pada tahun 2011 hingga 

2014, volume ekspor udang Thailand mengalami penurunan menjadi 158.545 

ton dengan nilai US$ 1.933.690.  Penurunan volume ekspor udang ini 

disebabkan oleh adanya serangan penyakit EMS (Early Mortality Syndroms) 

yang menyerang udang ASEAN dan salah satunya adalah udang Thailand.  Hal 

tersebut meyebabkan budidaya udang Thailand mengalami gagal panen 

mengakibatkan produksi udang Thailand menurun drastis dan volume ekspor 

udang ke pasar dunia pun ikut mengalami penurunan.   
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d. Ekspor Udang Vietnam 

 

Vietnam merupakan salah satu eksportir udang di pasar Internasional.  Tujuan 

utama pasar ekspor udang Vietnam adalah Jepang, Amerika Serikat dan Uni 

Eropa.  Jepang merupakan pasar ekspor udang terbesar bagi Vietnam, di mana 

ekspor udang Vietnam mengalami peningkatan volume dari tahun ke tahun 

sebesar 21,7 persen, dengan total sekitar 60.000 ton.  Pasar ekspor udang 

terbesar kedua Vietnam adalah Amerika Serikat dengan volume ekspor sekitar 

42.441 ton udang atau 16 persen.  Sementara itu, tujuan pasar ekspor udang 

ketiga Vietnam yaitu Uni Eropa dengan volume udang yang dikirimkan 40.000 

ton udang atau sekitar 8,1 persen.  Berikut adalah grafik perkembangan volume 

dan nilai ekspor udang Vietnam tahun 1991-2014 pada Gambar 14.  

 

Gambar 14.  Grafik perkembangan volume dan nilai ekspor udang Vietnam 

tahun 1991-2014 

 
Sumber: UN Comtrade dan Vietnam Association Seafood Export and Product 

(2015) 
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Gambar 14 menunjukkan bahwa volume ekspor udang Vietnam mengalami 

fluktuatif dan cenderung meningkat walaupun ada beberapa tahun yang 

mengalami penurunan volume ekspor.  Pada tahun 1991 volume ekspor udang 

Vietnam sebesar 62.093 ton dengan nilai US$ 491.982 mengalami peningkatan 

pada tahun 1995 menjadi sebesar 86.585 ton dengan nilai US$ 673.423.  

Namun pada tahun 1997 hingga 1999 terjadi penurunan volume ekspor udang 

Vietnam sebesar 60.621 ton dengan nilai US$ 482.788. 

 

Pada tahun 2000, volume ekspor udang Vietnam terus mengalami peningkatan 

hingga tahun 2011 sebesar 75 persen.  Pada tahun 2000 volume ekspor udang 

sebesar 90.733 ton dengan nilai US$ 632.948 menjadi 362.028 ton dengan nilai 

US$ 2.412.742 pada tahun 2011.  Namun pada tahun 2012 terjadi penurunan 

volume ekspor udang Indonesia menjadi sebesar 274.065 ton dengan nilai  

US$ 2.185.711.  Penurunan volume ekspor pada tahun 2012 ini disebabkan 

karena adanya penurunan produksi udang Vietnam yang dihasilkan melalui 

budidaya tambak.  Penurunan produksi udang ini disebabkan oleh penyakit 

EMS (Early Mortality Syndroms) yang menyerang udang Vietnam hasil 

budidaya.  Walaupun pada tahun 2012 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 

2013 volume ekspor udang Vietnam mengalami peningkatan kembali sebesar 

306.391 ton dengan nilai US$ 2.998.207.  Peningkatan tersebut tidak bertahan 

lama sebab pada tahun 2014 volume ekspor udang Vietnam mengalami 

penurunan menjadi sebesar 271.910 ton dengan nilai US$ 3.269.998. 
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e. Ekspor Udang China  

 

China merupakan negara yang mengekspor udang di pasar internasional 

dengan volume ekspor udang yang mengalami naik turun atau fluktuatif.  

Berikut adalah grafik perkembangan volume dan nilai ekspor udang China 

tahun 1991-2014 pada Gambar 15.  

 

Gambar 15.  Grafik perkembangan volume dan nilai ekspor udang China tahun 

1991-2014 

 
Sumber: UN Comtrade dan Vietnam Association Seafood Export and Product 

(2015) 

 

Berdasarkan Gambar 15 menunjukkan bahwa volume dan nilai ekspor udang 

China mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat.  Pada tahun 1991, 

volume ekspor udang China hanya sebesar 64.952 ton dengan nilai US$ 

413.963 mengalami peningkatan pada tahun 1992 menjadi 102.683 ton dengan 

nilai US$ 598.198.  Namun, pada tahun 1993 hingga 2000 volume ekspor 

udang China mengalami penurunan sebesar 93.922 ton dengan nilai US$ 

517.626.   
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Pada tahun 2006, ekspor udang China mengalami peningkatan kembali dengan 

volume 270.306 ton dengan nilai US$ 1.368.549.  Selanjutnya di tahun 2009 

terjadi penurunan volume ekspor udang China 246.469 ton dengan nilai US$ 

1.633.943.  Pada tahun 2014, volume ekspor udang China mengalami 

peningkatan sebesar 14,9 persen atau 289.640 ton dengan nilai ekspor US$ 

2.555.269.   

 

f. Ekspor Udang India 

 

India merupakan salah satu negara eksportir udang di pasar internasional. 

Umumnya udang India yang diekspor dikelompokan menjadi produk yang 

berbeda seperti udang hidup, udang dikeringkan dan udang beku.  Udang 

dalam bentuk beku mendominasi di India dengan pangsa lebih dari 99,5 persen 

dari segi nilai dan 99,43 persen dari segi kuantitas.  Tujuan utama pasar ekspor 

udang India adalah Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa dengan tingkat 

volume ekspor udang yang cenderung mengalami fluktuatif.   

 

Gambar 16 menunjukkan bahwa volume dan nilai ekspor udang India 

mengalami naik turun dan cenderung meningkat.  Pada tahun 1991, volume 

ekspor udang India hanya sebesar 83.126 ton dengan nilai US$ 414.925 

mengalami peningkatan hingga tahun 1994 sebesar 110.697 ton dengan nilai 

US$ 802.390.  Namun mengalami penurunan volume ekspor udang pada tahun 

1995 yaitu menjadi 98.853 ton dengan nilai US$ 659.562.  Tahun 1996 hingga 

2005, volume ekspor udang India terus mengalami peningkatan sebesar 50,9 

persen atau 201.475 ton dengan nilai ekspor US$ 982.778.  Berikut grafik 
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perkembangan volume dan nilai ekspor udang India tahun 1991-2014 pada 

Gambar 16. 

 

Gambar 16.  Grafik perkembangan volume dan nilai ekspor udang India tahun 

1991-2014 

 
Sumber: UN Comtrade dan Vietnam Association Seafood Export and Product 

(2015) 

 

Pada Gambar 16 menunjukkan bahwa tahun 2006 hingga 2010 volume ekspor 

udang India mengalami penurunan menjadi sebesar 175.399 ton dengan nilai 

US$1.098.965.  Namun volume ekspor udang India terus mengalami kondisi 

membaik hingga tahun 2014.  Pada tahun 2014, volume ekspor udang India 

menjadi sebesar 357.505 ton dengan nilai ekspor US$ 3.717.319 atau 

mengalami peningkatan 50,9 persen.  Peningkatan volume ekspor udang 

sebanding dengan adanya peningkatan produksi udang di India baik itu melalui 

produksi tangkap dan produksi budidaya. 
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3. Perkembangan Tingkat Harga Ekspor Udang Dunia 

 

Harga udang internasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kuantitas 

dan kualitas persediaan serta kondisi perekonomian.  Selain itu, harga udang 

internasional tergantung dari produksi negara-negara produsen utama udang 

seperti Thailand, Vietnam, Indonesia, China dan India.  Kelima negara tersebut 

merupakan pemasok terbesar udang di pasar internasional. Perkembangan harga 

udang dunia cenderung membaik, namun hal tersebut perlu diwaspadai, karena 

kondisi harga udang dunia menentukan pengembangan udang Indonesia.  

Penetapan harga udang tingkat dunia berdasarkan bursa Mexico.  Berikut adalah 

grafik perkembangan harga ekspor udang dunia tahun 1991-2014 pada Gambar 

17.   

 

Gambar 17.  Grafik perkembangan harga ekspor udang dunia tahun 1991-2014 

 
Sumber: World Bank (2016) 

 

Gambar 17 menunjukkan bahwa tingkat harga ekspor udang dunia mengalami 

fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya.  Rata-rata harga 

ekspor udang dunia yaitu US$ 13,07/kg per tahunnya.  Pada tahun 1991 tingkat 
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harga udang dunia sebesar US$ 11,34 /kg dan mengalami peningkatan pada tahun 

1995 menjadi sebesar US$ 15,09/kg.  Tetapi pada tahun 1996, harga ekspor udang 

dunia mengalami penurunan sebesar US$ 13,52/kg.  Selanjutnya harga ekspor 

udang dunia mengalami peningkatan kembali tahun 1997 sebesar US$ 16,12/kg.   

 

Pada tahun 1998 hingga 2013, tingkat harga udang dunia cenderung mengalami 

penurunan yaitu sebesar US$ 13,84/kg pada tahun 2013.  Namun, kondisi tingkat 

harga udang dunia pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup tajam 

menjadi US$ 17,25/kg.  Hal ini dikarenakan, saat ini negara-negara penghasil 

udang utama dunia seperti Thailand dan Vietnam mengalami gagal panen akibat 

serangan penyakit EMS (Early Mortality Syndroms) yang diduga di sebabkan oleh 

sejenis bakteri.  Konsekuensi dari wabah tersebut adalah stok dunia menurun 

sementara negara-negara pengimpor udang seperti Amerika Serikat, Uni Eropa 

dan Jepang membatasi komoditas udang dari negara yang sedang terkena wabah 

EMS.  Selain itu¸ kenaikan harga udang dunia ini juga sejalan dengan merosotnya 

pasokan dari beberapa negara produsen terutama yang berada di kawasan Teluk 

Meksiko.  Produksi mereka merosot drastis akibat tercemarnya teluk itu sebagai 

efek bocornya kapal tanker pengangkut minyak. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil Herfindahl Index (HI) dan Concentration Ratio (CR5) dari lima negara 

pengekspor udang terbesar di dunia (Thailand, China, Indonesia, Vietnam dan 

India) menunjukkan bahwa struktur pasar untuk komoditas udang di pasar 

internasional pada tahun 1991 hingga 1997 termasuk dalam pasar oligopoli dan 

pada tahun 1998 hingga 2014 termasuk dalam pasar monopolistik mengarah 

pasar oligopoli.   

2. Udang Indonesia memiliki daya saing yang tinggi atau di atas rata-rata dunia.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Revealed Comparative Advantage 

(RCA) udang Indonesia lebih besar dari satu (>1).  Faktor sumber daya alam, 

sumber daya manusia, sumber daya modal, eksistensi industri pendukung dan 

kondisi permintaan mendukung daya saing udang Indonesia untuk berkembang 

terutama dengan adanya dukungan oleh pemerintah dan faktor kesempatan.   

3. Prospek udang Indonesia sampai pada tahun 2024 memiliki prospek yang baik.  

Hal ini ditunjukkan hasil analisis peramalan dengan metode ARIMA yang 

menyatakan ekspor udang Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya.  
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B. Saran 

 

Beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil analisis daya saing udang 

Indonesia di pasar internasional, yaitu: 

1. Pemerintah dan para stakeholders yang terkait penguasaan udang Indonesia 

diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam akses ketersediaan benih 

unggul, pakan yang bermutu, serta pengembangan sektor pengolahan udang 

sehingga produk olahan udang mempunyai kualitas dan menghasilkan nilai 

tambah serta meningkatkan daya saing udang Indonesia di pasar internasional. 

2. Perlu adanya kerjasama pemerintah dengan para stakeholders yang terkait 

penguasaan udang Indonesia untuk meningkatkan daya saing udang Indonesia 

melalui kelancaran dalam penyediaan sumber daya modal, perbaikan 

infrastruktur terhadap industri terkait dan industri pendukung udang Indonesia 

seperti perbaikan akses jalan dan ketersediaan listrik. 

3. Perlu adanya penelitian dan pengembangan terhadap teknik budidaya udang, 

teknologi pengolahan limbah, teknologi pasca panen dan kegiatan pemasaran 

untuk memperoleh produk udang yang memiliki nilai tambah.  

4. Diperlukan pengkajian lebih lanjut untuk daya saing udang Indonesia akibat 

dampak dari berbagai kebijakan pemerintah. 
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