
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sub sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang mempunyai 

peran cukup penting dalam perekonomian nasional dewasa ini. Dalam 

keadaan krisis ekonomi sedang melanda Indonesia, sub sektor perikanan ini 

menunjukkan diri sebagai salah satu sumber penerimaan devisa negara 

penting saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa sub sektor ini mempunyai 

keunggulan komparatif yang cukup penting dibandingkan dengan sektor- 

sektor lainnya. 

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. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jendral Perikanan Tangkap dan 

Budidaya Departemen Perikanan dan Kelautan, Made I Nurdjana di Jakarta 

(Satunet.com/Ekonomi 2001). Menurutnya udang memiliki kontribusi 

terbesar bagi devisa negara dibandingkan komoditi ekspor hasil laut lain 

Indonesia seperti ikan tuna, rumput laut dan mutiara. 

Ekspor udang telah menghasilkan devisa 50 persen dari total nilai 

ekspor produk perikanan Indonesia ke mancanegara, sepanjang tahun 2000 

lalu. Selama itu, udang Indonesia telah diekspor ke negara target seperti 

Jepang, Amerika Serikat, Thailand, Cina, Hongkong, dan Singapura. Dari ke 

enam negara tersebut Jepang merupakan konsumen utama dengan nilai 
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ekspor lebih dari setengah total nilai ekspor produk udang Indonesia pada 

tahun lalu. 

~ i n ~ i o n ~  
Singnpura 
Malaysia 
Australia 
Amerika Serikat 
1nm-i~ 
Belanda 
Perancis 
Jerman 
Belaia 62 Luxsemburn 

Tabel 1. Ekspor Udang Indonesia Menurut Negara Tujuan 1996 - 2000. 
Negara Tujuan 

Jepang merupakan pasar udang ekspor Indonesia texbesar dengan 

Berat Bersih : 000 kg 
1996 I 1997 I 1998 1 1999 1 2000 

~ a & ~ a  
- 

pangsa ekspor 51 % untuk tahun 2000. Amerika Serikat hanya menyerap 

Jepan~ I 66 452.5 1 55 015.8 1 88 405.6 1 50 474.0 1 52 918.8 

6 945.5 1 9 704.3 1 16 296.4 1 12 457.5 1 70 698.5 

14,6 %, pasar Eropa yang terdiri dari 11 negara yaitu Inggris, Belanda, 

Total I 99 915.9 1 92 607.5 1 140 452.1 1 106 374.0 1 103 396.4 
Sumber : Statistik Indonesia (2000) 

Perancis, Jerman, Belgia, Luxemburg, Swiss, Denmark, Swedia, Italia, 

Spanyol dan Portugal memiliki pangsa pasar 15 %, dan pangsa pasar diluar 3 

negara tersebut adalah 8,7 % didominasi oleh Singapura dan Hongkong. 

Kondisi pasar demikian sebenarnya kurang menguntungkan, dimana 

tujuan ekspor sangat didominasi oleh satu pasar, yaitu Jepang. Keadaan ini 

menyebabkan gejolak pasar ekspor udang Indonesia sulit diperkirakan. Pasar 

Amerika Serikat dan Eropa sebenarnya sangat terbuka luas, namun karena 

ketatnya persaingan maka nilai ekspor udang dikedua negara tersebut tidak 

berkembang seperti di Jepang 
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Tabel 2. Impor Udang Jepang (dlm ribuan MT) 
Negara 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

India 32,s 36,s 44,l 45,6 55,5 59,l 50,4 52,s 
Indonesia 54,l 60,O 63,7 64,3 64,l 57,3 53,7 50,6 
Vietnam 23,l 28,s 33,O 28,s 28,2 31,l 26,7 30,3 
Thailand 46,s 51,s 49,3 48,s 33,4 24,l 17,s 19,3 
China 34,7 30,2 20,4 15,7 16,3 15,l 12,2 13,s 
Greenland 13,s 17,2 16,2 13,4 13,9 9,s 10,O 10,4 
Philipines 18,4 17,s 16,9 12,4 8,s 6,9 7,4 10,4 
Taiwan, PC 5,6 4,2 2,6 2,2 1,9 1,l 0,s 0,4 
Others 43,4 54,3 56,8 62,3 66,7 63,3 53,7 55,6 
Total 272,7 300,s 303,O 292,9 288,s 267,s 232,4 243,2 

Sumber : GloWfish, Gappindo (2001) 

Keberadaan pasar Jepang sebagai pasar tujuan utama ekspor udang 

andalan Indonesia menentukan pasar komoditi ekspor udang Indonesia 

diantara kornoditi sejenis dari negara-negara pemasok lainnya. Kompetitor 

terdekat Indonesia dalam memasarkan udang ke Jepang adalah India dengan 

pangsa pasar 21,7 % disusul Thailand dan Vietnam dengan masing-masing 

pangsa pasar 12,5 % dasn 7,9 %. Negara lainnya yang ikut meramaikan 

pasar udang ke Jepang adalah Cina, Greenland, Philipina, Taiwan.. 

Bila di pasar Jepang Indonesia cukup dominan namun tidak demikian 

halnya ke Amerika Serikat, kelihatan akses pasar komoditi ekspor udang 

Indonesia ke Amerika Serikat banyak rnenghadapi kendala, terutama akibat 

ketatnya persyaratan teknik yang dilalui, khususnya yang berkaitan dengan 

HACCP (Hazard Analisis Critical Control Points). HACCP yang 

dikeluarkan oleh FDA (Food and Drug Administration) merupakan 

instrumen yang mengatur standar keamanan makanan (Food Safety Standart). 

Berbeda dengan Indonesia, Thailand justru berhasil memanfaatkan 

pasar Amerika Serikat secara baik sehingga posisi di pasar Amerika Serikat 

paling baik dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan harga udang 

intemasional dalam dasawarsa ini dipengaruhi oleh pembudidayaan species 
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udang yang berkualitas tinggi dengan orientasi pasar untuk tujuan ekspor. 

Pembudidayaan udang semacam ini mampu memacu tingkat produksi udang 

dunia. 

Untuk tetap menjadikan komoditi udang sebagai salah satu primadona 

ekspor non migas upaya-upaya dibidang pembudidayaan hams kian 

ditingkatkan, sehingga udang yang dihasilkan dan dipasarkan ke manca 

negara betul-betul beskualitas tinggi serta memenuhi kriteria standar 

kesehatan negara-negara pengimpor. 

Seafood safety atau keamanan dan kelayakan makan konsumsi kini 

semakin menunjukkan bobot yang menentukan bagi keberhasilan komoditi 

udang menembus pasaran luar negeri, khususnya ke pasar Amerika Serikat 

dan Eropa. Di Amerika standar mutu ini telah dituangkan dalam peraturan 

yang dikenal dengan sebutan HACCP sebagai media untuk pengawasan 

mutu. Oleh karena itu bila usaha udang untuk tujuan ekspor betul-betul 

hendak dipertahankan, kwalitas udang yang dipasarkan hams sesuai dengan 

standar mutu tersebut. 

Keberhasilan eksportir Indonesia mendominasi pasar Jepang 

merupakan suatu kekuatan penting dalam mengingkatan perolehan devisa 

dimasa datang. Namun jika dibandingkan dengan negara Thailand tampaknya 

usaha yang ditempuh pegusaha udang Indonesia belum optimal. Sebab 

meskipun di pasar Jepang dominan namun dipasar Amerika Serikat perannya 

relatif kecil dibandingkan pasokan udang asal Thailand. 
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Tabel 3. Impor Udang Amerika Serikat (dlm ribuan MT) 
Negara 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Thailand 53.9 66.8 80.8 77.8 72.7 73.4 92.3 144.5 
Ecuador 54;7 49;2 4811 51;s 44;l 6317 6415 50;4 
Mexico 13,7 20,4 22.9 33,l 30,s 34.0 35,4 35,O 
India 17,7 19,l 22,6 17,7 18,9 20,O 20,2 21,s 
China 49,4 31,O 22,9 14,6 7,7 12,9 7,O 8,s 
Indonesia 13,7 13,3 11,O 5,3 999 12,6 15,3 16,O 
Panama 5,5 6,3 7,O 8,6 8,7 10,5 1,s 1,6 
Bangladesh 8,3 9,6 8,6 5,O 9,2 9,8 10,2 7,8 
others 53,2 56,9 60,9 57,O 62,2 57,O 62,5 66,9 
Total 270,l 272,6 284,8 270,9 354,2 294,l 3154 331,7 

Sumber : Globefish, Gappindo (2001) 

Periode 2001 volume pasokan udang Indonesia ke Amerika Serikat 

tercatat 4,s % dari total pasokan udang impor, sedangkan pasokan dari 

Thailand mencapai 43,6 %. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kualitas 

semata masih belum cukup untuk menembus pasar Amerika Serikat yang 

juga pasar terbesar kedua setelah pasar Jepang. 

Peluang pasar ke Amerika nampaknya akan semakin besar dengan 

adanya Amerika Serikat mengenakan sanksi dagang terhadap 14 negara di 

kawasan Karibial Amerika Latin berupa embargo terhadap udang ke Amerika 

Serikat terhitung sejak 1996. Pengenaan sanksi tersebut berkaitan dengan 

tuntutan Amerika Serikat agar penggunaan trawler untuk penangkapan udang 

oleh negara-negara produsen dilengkapi dengan alat TET (Turtle Excluder 

Divice) sebagai upaya menyelamatkan kelestarian species penyu. 

Dampak dari pengenaan sanksi tersebut telah terasa dengan 

menguatnya harga pasar udang di Amerika Serikat akibat pasokan yang 

sedikit berkurang. Sekiranya ada sanksi bagi ke-14 negara di kawasan 

Karibia tersebut, maka Indonesia akan mempunyai peluang pasar yang 

menjanjikan. Persoalannya sekarang yaitu bagaimana pelaku-pelaku yang 

bergerak dibidang usaha udang, baik dari kalangan petambak, pengusaha cold 
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storage, eksportir sampai pada pihak-pihak yang terkait (seperti perbankan) 

mampu memanfaatkan momentum yang baik ini. 

PT Centralwindu Sejati (PT CWS) merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bisnis pengolahan dan ekspor udang, hampir sebanyak 99 % 

udang yang diolah di ekspor sedangkan sisanya yang merupakan daging sisa 

olahan dipasarkan di pasar lokal. Produk udang olahan yang diproduksi 

PT CWS banyak jenisnya, namun jenis yang diproduksi setiap harinia 

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 tepat sehingga pengimpor tidak mengetahui bahwa 

perusahaan juga melayani item yang lain. 

Perusahaan 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 dapat mempersiapkan diri untuk dapat 

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. 

1.2. Perumusan Masalah 

Faktor lingkungan dimana PT.CWS beroperasi senantiasa mengalami 

perubahan. Untuk itu perusahaan hams terus menerus memberikan 
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tanggapan atas perubahan tersebut. Apabila tidak maka akan terbuka 

kemungkinan perusahaan akan mengalami kegagalan dalam usahanya. Untuk 

menjamin kelangsungan hidup ~erusahaan, manajemen dituntut untuk dapat 

mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan-perubaban lingkungan 

dan sekaligus mentransformasi perubahan lingkungan strategis yang dinamis 

tersebut sebagai peluang dan bukan sebagai ancaman perusahaan. Disisi lain 

manajemen perusahaan hams mampu mengidentifikasikan kekuatan dan 

kelemahan perusahaan sehingga diharapkan total kekuatan dan peluang 

mampu lebih besar dari total kelemahan dan ancaman agar tujuan perusahaan 

dapat dicapai dengan baik. 

Kestabilan dan kesinambungan suatu perusahaan sangat ditentukan 

oleh keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. 

Sementara hasil peramalan suatu produk perikanan dapat memberikan 

informasi tentang kondisi penjualan produk perikanan tersebut pada masa 

yang akan datang. Kedua informasi ini merupakan masukan yang digunakan 

dalam perencanaan strategi dan pengambilan keputusan secara menyeluruh 

yang lebih terarah dan tepat. 

Strategi produk yang dipakai PT. CWS dalam menjalankan 

perusahaannya perlu didesain secara tepat untuk meningkatkan profit dalam 

menjalankan usahanya, dari banyak item yang diproduksi di perusahaan ini 

hanya sembilan yang telah dikenal oleh pasar, oleh karena itu untuk 

memaksimalkan kapasitas perlu strategi produk yang tepat. 

Mengingat negara-negara produsen lainnya telah banyak dan 

berkonsentrasi pada segmen pasar yang sama maka diperlukan kemampuan 
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daya saing yang h a t  agar dapat mempertahankan pasar Jepang, Amerika 

Serikat dan Eropa yang telah ada dan memperluas pasar dengan menyajikan 

bentuk-bentuk produk baru sesuai dengan keinginan konsumen disana. 

Harga udang yang tinggi di pasar luar negeri serta perkembangan 

ekonomi di negara-negara tujuan ekspor, merupakan alasan utama PT. CWS 

untuk mengfokuskan penjualan produknya ke pasar luar negeri. Untuk 

meningkatkan daya saing dan pangsa pasar produk udang PT. CWS harus 

memiliki strategi produk yang dapat menangkap perubahan yang terjadi 

dilingkungan industri udang, maka perumusan masalah dapat dijelaskan 

secara spesifik dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi pemasaran PT. CWS saat ini ? 

2. Bagaimana pangsa pasar dan peramalan permintaan udang beku 

PT. CWS ? 

3. Bagaimana pola persaingan produk di industri udang beku ? 

4. Bagaimana strategi produk dan rekomendasi untuk meningkatkan pangsa 

pasar ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

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 meningkatkan 

pangsa pasar. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk : 

1. Memberikan alternatif rumusan strategi produk kepada pihak manajemen 

PT. CWS agar dapat meningkatkan daya saing produknya. 

2. Bagi penulis merupakan kesempatan untuk memperdalam analisa suatu 

permasalahan bisnis melalui suatu pendekatan akademis yang di peroleh 

di Magister Manajemen Agribisnis IPB Bogor. 

1.5. Ruang Lingknp 

Ruang lingkup penelitan ini difokuskan pada strategi produk, dan 

untuk alternatif pemilihan strategi produk yang terpilih yaitu terdiri dari 

strategi positioning produk, strategi lingkup produk, strategi desain produk 

dan strategi diversifikasi dengan pertimbangan : 

1. Produk yang dihasilkan sudah dikenal oleh konsumen dan adanya 

perusahaan pesaing yang menghasilkan produk sejenis. 

2. Agar kajian lebih fokus dan mendalam. 
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