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Udang merupakan salah satu komoditi yang sangat populer dan 
mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi di perdagangan internasional. Ekspor 
udang diperkirakan pada tahun 2003 mendatang akan mencapai 4,6 miliar US $ 
dan berpotensi menunjang devisa negara pada sektor perikanan. Udang memiliki 
kontribusi terbesar bagi devisa negara dibandingkan komoditi ekspor hasil laut 
iain Indonesia seperti ikan tuna, rumput laut dan mutiara. PT Centralwindu Sejati 
(PT CWS) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis pengolahan dan 
ekspor udang, hampir semua udang yang mereka olah di ekspor. Produk udang 
olahan yang diproduksi PT CWS banyak jenisnya, namun jenis yang diproduksi 
setiap harinya tergantung pada pemesanan pasar, saat ini hanya terdapat sembilan 
jenis produk yang secara rutin diproduksi oleh PT CWS. Hal ini mungkin 
dikarenakan para pelanggan (pengimpor udang) hanya mengenal perusahaan 
sebagai pengolah sembilan item saja atau memang promosi yang dilakukan oleh 
perusahaan kurang mengena sehingga pengimpor tidak mengetahui bahwa 
perusahaan juga melayani item yang lain. 

PT. CWS berlokasi di kawasan Rungkut Industri (kawasan SER) tepatnya 
berlokasi di jalan Berbek Industri 1/24, Surabaya. dengan kantor cabang di 
Medan. Kantor cabang ini dipilih di Medan disebabkan karena kota ini dianggap 
sebagai kota terbesar di Sumatera dan perusahaan ini ingin mengembangkan 
usahanya di Sumatera. Kantor cabang yang sedang diiencanakan urituk dibangun 
adalah di Ujung Pandang (Sulawesi) dan di Pontianak (Kalimantan). Produk 
udang beku yang dihasilkan mempunyai tujuan utama di ekspor dan saat ini sudah 
mulai mengembangkan produk lokal. 

Perusahaan ini hanya melayani job order, yaitu pesanan dari pengimpor 
dalam membuat produknya. Job order didapatkan dari para pengimpor udang dari 
negara tujuan. PT CWS sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam 
bidang ekspor udang hams bisa mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi 
tantangan dan ancaman, dan mengambil peluang yang ada pada pasar bebas 
nantinya. Untuk itu perlu dilakukan kajian seberapa jauh strategi produk udang 
beku yang dilakukan perusahaan dalam upaya pengembangan pangsa pasar. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis strategi pemasaran 
PT CWS saat ini, (2) Menganalisis pangsa pasar dan peramalan permintaan udang 
beku PT CWS (3) Menganalisis pola persaingan produk di industri udang beku 
(4) Merumuskan strategi produk dan rekomendasi untuk mengembangkan pangsa 
pasar. Ruang lingkup penelitian hanya mengarah pada strategi produk yang tepat 
yang bisa terpilih dalam Proses Hierarki Analisis. 

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer 
didapat melalui kegiatan pengamatan langsung di perusahaan dan melalui pakar. 
Data sekunder dari studi pustaka, data lembagalinstansi pemerintah atau swasta 
yang berhubungan. Data diperoleh dengan cara observasi, melakukan pengamatan 
langsung ke perusahaan, kuisioner dengan pakar yang kompeten, wawancara 
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dengan manajemen perusahaan dan studi pustaka dengan penelaahan berbagai 
buku referensi, mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, Analisis Industri, Analisis 
Peramalan dan Proses Hierarki Analisis. Pengambilan sampel pada pakar 
dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu suatu metode pengambilan 
sampel tidak secara acak, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan- 
pertimbangan tertentu sesuai dengan materi dan tujuan penelitian. Orang yang 
dianggap pakar dalam ha1 ini yaitu Plan Manajer Perusahaan, Manajer Produksi, 
Manajer Pemasaran, Manager Higiene Control, Section Head PPC dan satu orang 
dari eksternal perusahaan yaitu seorang yang ahli dalam industri udang. 

Dari hasil wawancara dengan pihak manajemen didapatkan hasil sebagai 
berikut : strategi pemasaran yan dijalankan oleh perusahaan melalui strategi 
bauran pemasaran meliputi produk, harga, distribusi dan promosi yaitu bahwa 
produk yang di buat oleh PT CWS saat sebanyak 9 (sembilan) item produk. Yaitu 
jenis head less block, head less IQE tempura, mshz ebi, cooked peeled block, 
cooked peeled IQF, raw cooked peeled, raw peeled IQF, dan spring roll. Produk 
ini diposisisikan sebagai premium qualiy product yang mempunyai kandungan 
protein yang tinggi, karena diproduksi dengan teknologi yang tepat dan dibawah 
pengawasan para ahli udang. Harga yang ditawarkan juga premium price. 
Distribusi produk dilakukan dengan cepat menggunakan kapal laut maupun kapal 
terbang dengan tujuan Jepang, Amerika, Eropa serta negara Asia. Promosi yang 
dilakukan adalah dengan mengikuti acara Sea Food Show serta membuat web site 
di internet. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pangsa pasar PT CWS adalah 
1,60 % pada tahun 1999, dan meningkat menjadi 1,83 % pada tahun 2000 di pasar 
Indonesia, sedangkan di dunia pangsa pasarnya sebesar 0,096 % tahun 2000. 
Disimpulkan juga total penjualan PT CWS dari tahun 1999 sebesar 1.005.756 kg 
ke tahun 2000 sebesar 1.350.903 kg tejadi peningkatan penjualan sebesar 34,3 %. 
Dan dari tahun 2001 sampai ke tahun 2002 menurut hasil peramalan akan terjadi 
peningkatan penjualan sebesar 80,9 %. 

Hasil analisis industri menunjukkan bahwa ancaman pendatang baru dan 
fkktor persaingan didalam industri udang mempunyai pengaruh yang tinggi 
terhadap keberadaan PT CWS, sedangkan ancaman produk pengganti, kekuatan 
tawar menawar pembeli dan kekuatan tawar menawar pemasok masuk dalam 
kategori sedang yang berarti keberadaan mereka tidak begitu mengancam 
terhadap keberaan perusahaaan. 

Hasil Proses Hierarki Analisis menunjukkan bahwa urutan prioritas fkktor 
yang paling berpengaruh dalam upaya pengembangan pangsa pasar produk udang 
beku ini adalah faktor pasar yang mempunyai bobot prioritas 46 %. Hal ini 
ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan pastlr yang cukup tinggi, harga udang yang 
relatif terus meningkat serta semakin luasnya permintaan udang yang berasal dari 
berbagai negara yang berbeda, sehingga tidak didominasi oleh satu pasar. 
Permintaan akan udang dari negara Jepang, Amerika Serikat dan masyarakat 
Eropa sekarang ini semakin meningkat setiap tahunnya. Harga udang yang terus 
meningkat dari rata-rata US $ 8,76 per kg tahun 1999 meningkat menjadi 
US $ 9,37 per kg pada tahun 2000 merangsang eksportir untuk terus 
meningkatkan ekspornya. 
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Eksport share Indonesia terhadap Jepang (2000), menempati urutan 
pertama yakni 51,18 %, yang diikuti oleh USA sebesar 14,68 % kemudian 
Nederland 6,32 %, Hongkong menempati urutan keempstt dengan impornya 
sebesar 5,73 %, selanjutnya United Kingdom sebesar 3,96 % dan beberapa 
negara lain sebesar 18,12 % yang terbagi dari 50 negara pengimpor udang lainya. 

Pada tingkat kepentingan aktor yang berada dalam bisnis udang beku ini 
didapatkan bahwa peringkat pertama yaitu pada manajemen perusahaan yang 
mempunyai bobot sebesar 35 %, manajemen perusahaan sangat memegang kunci 
dalam meraih sukses perusahaan, dalam ha1 ini jalinan kerja sama dengan para 
importir hams selalu dibina untuk kelangsungan usaha, serta loyalitas dari para 
pemasok hams juga ditingkatkan dengan semis pembayaran yang cepat dan 
seimbang. Karena loyalitas pemasok memegang kunci yang sangat penting dalam 
usaha udang beku ini, sehingga upaya untuk menjaga loyalitas pemasok harus 
dilakukan oleh manajemen perusahaan. 

Pada hasil pengolahan untuk tujuan dari perusahaan yang ingin dicapai 
dalam pengembangan pangsa pasar memperoleh urutan prioritas pertama dengan 
bobot sebesar 39 %, mengembangkan pasar yahg luas akan menjamin 
kelangsungan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga bukan 
hanya profit semata yang ingin dicapai perusahaan. Dengan adanya pangsa pasar 
yang besar akan memperkuat tawar menawar harga udang sehingga nilai 
penjualan akan meningkat. 

Strategi produk yang dianggap paling cocok dan mendapat prioritas 
pertama yang bisa diterapkan oleh PT CWS dalam upaya pengembangan pangsa 
pasar adalah strategi positioning produk. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai 
prioritas yang paling besar yaitu 41 %. Strategi positioning produk merupakan 
strategi yang menciptakan diferensiasi yang unik dibenak pelanggan sasaran, 
sehingga terbentuk image merek atau produk yang unggul dibandingkan produk 
pesaing. 

Dari hasil penelitian ini maka disarankan untuk : (1) Karena persaingan di 
dalam industri udang dan ancaman pendatang batu masuk dalam kategori tinggi, 
maka untuk mengantisipasi ha1 ini PT CWS perlu meningkatkan nilai produk 
dengan diferensiasi produk. (2) Melihat trend peningkatan penjualan sebesar 
tahun 2000 26 % dan adanya peramalan permintaan sebesar 34,3 % tahun 2001 
serta 80,9 % ditahun 2002 maka PT CWS perlu melakukan kemitraan dengan 
petanilpetambak untuk menjamin pasokan bahan baku untuk mengantisipasi 
peningkatan permintaan. (3) Untuk menanamkan positioning produk PT CWS 
sebagai produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai kandungan gizi yang 
tinggi maka PT CWS perlu meningkatkan keikutsertaan dalam even-even 
pameran intemasional. (4) Dalam menentukan strategi positioning produk perlu 
diadakan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh pilihan strategi positioning 
produk yang tepat yang telah terpilih pada Proses Hierarki Analisis dalam 
penelitian ini dan penelitian ini dapat sebagai bahan acuan untuk lebih 
mempertajam analisis. 

Kata Kunci : Udang beku, PT CWS, Strategi Pemasaran, Strategi Produk, 
Analisis Industri, Analisis Peramalan, Proses Hierarki Analisis. 
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Product Analyses Strategy In Order to Develop Marketing Share Of Frozen Shrimp 
In PT Centralwindu Sejati Surabaya 

Agung Widodo 

This research in aimed to analyze PT CWS, recent marketing strategy analyze it's market 
share and to forecast the demand of frozen shrimp, analyze the pattern of product competition in 
frozen shrimp industry, and formulate the product strategy and rewmmend it to increased market 
share. The Calculate shows the increasing of sales raised about 34,3 %in year 2001. According to 
the forecasting, in 2002, the sales will be increase up to 80,9 %. Industrial analysis shows that new 
comer threat and competition factor in Shrimp indushy may have high influence. AHP shows the 
rank of priority factor that most influencing in order to develop frozen shrimp market are market 
factor with 46 % of value. Actor who lms the fore most interest is company management, which 
values 35 %. Development of market share objective, has first priority with 39 % of value and 
alternative prodnct strirtegy which best considered is product positioning strategy with priority up 
to 41 %. Based from the research there for it's suggested to: Due to high competition in shrimp 
industry and new comer threat, PT CWS should anticipates through augmenting product value by 
product differentiation. According to sales increasing trend about 26 % in year 2000 and result of 
demand forecasting in year 2001 (34,3 %) and in year 2002 (80,9 %), PT CWS need to do an 
alliance wit11 the fmerlfishemen to guaranteed input supply to anticipate demand increasing. 
Implant PT CWS product positioning as a high quality product and contained high nutrition, 
PT CWS need to raise the involvement of international exhibition event. In determining product 
positioning strategy needs to do further research to gain choices of the right product positioning 
strategy chosen in AHP process in the research and this research also could be a guidance to strike 
out the analysis. 
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