
  

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara maritim, dua pertiga wilayahnya 

merupakan lautan dan luas perairan lautnya mencapai 5.8 juta km2 termasuk Zona 

Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Selain itu Indonesia juga merupakan negara 

kepulauan yang antara pulau satu dengan pulau lainnya dipisahkan oleh laut. 

Indonesia dikenal sebagai pusat segitiga karang dunia atau jantung dari “The Coral 

Triangle”, yaitu merupakan kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati laut 

yang sangat tinggi dengan lebih dari 70 genera dan 500 spesies karang, 18 % 

terumbu karang dunia berada di perairan Indonesia. Keanekaragaman hayati laut 

lainnya antara lain 2 500 jenis ikan, 2 500 jenis moluska, 1 500 jenis udang-udangan 

dan berbagai biota laut lainnya (Huffard et al. 2012). Kondisi tersebut membuat 

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sumber kekayaan alam laut 

yang sangat potensial untuk dapat diberdayakan sebagai salah satu modal dasar 

pembangunan nasional.  

 

Tabel 1  Poduksi perikanan Indonesia (ribu ton) tahun 2010-2014 
 

2010 2011 2012 2013 2014 
Laju rata-

rata (%) 

Perikanan Tangkap 5 384 5 714 5 829 6 115 6 200 3.610 

Perikanan Budidaya  6 278 7 929 9 676 13 301 14 521 23.742 

Total 11 662 13 643 15 505 19 416 20 722 15.646 
Sumber: KKP (2015a) 

 

Berdasarkan data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan (2015), 

total produksi perikanan Indonesia mencapai 20 772 ribu ton pada tahun 2014, 

volume produksi perikanan tangkap mencapai 6 200 ribu ton sedangkan volume 

produksi perikanan budidaya 14 521 ribu ton. Berdasarkan Statistik Perikanan dan 

Akuakultur dari Food and Agriculture Organization (FAO 2014) pada tahun 2012 

Indonesia menduduki peringkat ke-2 dalam produksi perikanan tangkap dan 

peringkat ke-4 dalam produksi perikanan budidaya. Perikanan budidaya 

mendominasi sebagian besar volume produksi perikanan Indonesia, kontribusinya 

mencapai sekitar 70% dari total volume produksi perikanan pada tahun 2014. Laju 

pertumbuhan rata-rata produksi perikanan budidaya pada kurun waktu 2010-2014 

mencapai 23.74%, hal ini jauh melebihi laju pertumbuhan produksi perikanan 

tangkap yang tumbuh hanya mencapai 3.61%. Secara umum, total volume produksi 

perikanan Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun 

waktu 2010-2014 dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 15.65% (Tabel 1). 

Besarnya potensi produksi perikanan Indonesia, menjadi daya tarik tersendiri bagi 

negara-negara pengimpor produk perikanan terbesar di dunia seperti Cina, Amerika 

Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. 

Sektor perikanan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor perikanan terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional yang ditampilkan pada Tabel 2. Pada 

tahun 2014, PDB sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 3.37% terhadap 

PDB Nasional. Pada sektor pertanian, subsektor ini menempati urutan ke-2 setelah 
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subsektor tanaman bahan makanan dalam memberikan kontribusi terbesar terhadap 

PDB Indonesia. Selain itu, laju pertumbuhan PDB subsektor perikanan pun 

merupakan yang tertinggi diantara subsektor pertanian yang lainnya. Adapun laju 

pertumbuhan rata-rata PDB subsektor perikanan pada tahun 2010 hingga tahun 

2014 adalah sebesar 14.31%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perikanan 

merupakan subsektor pertanian yang memberikan kontribusi cukup signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.   

 

Tabel 2   Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku menurut  lapangan 

usaha (miliar rupiah)    

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013* 2014** 

Laju 

rata-rata 

(%) 

 Sektor Pertanian 985 471 1 091 447 1 193 453 1 310 427 1 446 722 10.08 

 a. Tanaman 

Bahan 

Makanan 

482 377 529 968 574 916 621 833 668 338 8.50 

 b. Tanaman     

     Perkebunan  

136 049 153 710 162 543 174 638 192 922 9.16 

 

 c. Peternakan dan 

Hasil-hasilnya 

119 372 129 298 145 720 165 163 184 247 11.48 

 

 d. Kehutanan 48 290 51 781 54 907 56 994 60 873 5.97 

 e. Perikanan 199 383 226 691 255 368 291 799 340 344 14.31 

 PDB TOTAL 6 446 852 7 419 187 8 230 926 9 087 277 10 094 929 12.13 

Sumber  : BPS (2015a) 

Keterangan : * Angka sementara 

   : ** Angka sangat sementara 
    

Sebagai salah satu negara produsen perikanan terbesar dunia, baik perikanan 

tangkap maupun budidaya, Indonesia merupakan salah satu pemain dalam 

perdagangan komoditas perikanan internasional. Data Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (2015) pada Tabel 3, menunjukkan bahwa kinerja neraca perdagangan 

komoditas perikanan dalam kurun waktu 2010-2014 selalu bernilai positif. Artinya 

nilai ekspor perikanan Indonesia dalam rentang waktu tersebut selalu lebih besar 

dibandingkan dengan nilai impornya, atau berada dalam kondisi surplus. Nilai 

ekspor komoditas perikanan dalam kurun waktu 2010-2014 tumbuh rata-rata 

sebesar 12.98%. Data tersebut menunjukkan besarnya potensi ekspor komoditas 

perikanan dalam menghasilkan devisa untuk Negara.  

 

Tabel 3  Neraca perdagangan komoditas perikanan (US$ 1 000) tahun 2010-2014 

Rincian 
Tahun Laju 

Rata-rata (%) 2010 2011 2012 2013 2014 

Surplus 2 472 016 3 032 740 3 441 296 3 724 610 4 223 475 14.45 

Nilai Ekspor 2 863 831 3 521 091 3 853 658 4 181 857 4 641 913 12.98 

Nilai Impor 391 815 488 351 412 362 457 247 418 438 2.87 

Sumber: KKP (2015a) 

  

Apabila dilihat dari komoditasnya, komoditas utama perikanan yang 

memiliki volume dan nilai ekspor paling besar dalam rentang waktu 2010-2014 

adalah komoditas udang, dengan volume sebesar 196 623 ton dan nilai ekspor 

sebesar US$ 2.14 Miliar pada tahun 2014. Pada tahun 2014, kontribusi nilai ekspor 



 

 

 

 

3 

udang terhadap nilai total ekspor hasil perikanan adalah sebesar 46.12%. Sementara 

itu, lobster berkontribusi 1.243% terhadap total nilai ekspor hasil perikanan 

Indonesia. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor lobster pada rentang waktu 2010-

2014 cukup tinggi yaitu sebesar 57.92%. Data tersebut ditampilkan pada Tabel 4. 
 

Tabel 4  Volume dan nilai ekspor lobster dan hasil perikanan komoditas utama 

tahun 2010-2014 

Rincian 
Tahun Laju Rata-

rata (%) 2010 2011 2012 2013 2014 

Volume (ton) 1 103 576 1 159 349 1 229 114 1 258 179 1 274 982 3.69 

Udang 145 092 158 062 162 068 162 410 196 623 8.19 

Tuna, Cakalang, 

Tongkol 

122 450 141 774 201 159 209 072 206 553 15.10 

Mutiara 9 24 336 315 475 377.80 

Rumput Laut 123 075 159 075 174 011 183 075 208 197 14.39 

Kepiting 21 537 23 089 28 212 34 173 28 091 8.18 

Ikan lainnya 622 932 621 632 538 723 519 293 500 384 -5.20 

Lobster 4 152 3 576 5 281 5 147 3 179 -1.74 

Nilai 

(US$ 1.000) 

2 863 831 3 521 091 3 853 658 4 181 857 4 641 913 12.98 

Udang 1 056 399 1 309 674 1 304 149 1 684 086 2 140 862 19.95 

Tuna, Cakalang, 

Tongkol 

382 230 498 591 749 992 764 791 692 281 18.34 

Mutiara 31 429 31 792 31 186 27 766 31 188 0.15 

Rumput Laut 135 939 157 587 177 923 209 975 279 916 20.04 

Kepiting 208 424 262 321 329 724 359 304 414 372 18.96 

Ikan lainnya 898 039 1 100 576 965 062 1 056 117 771 147 -1.83 

Lobster 13 010 16 458 50 412 69 900 42 096 57.92 

Sumber: KKP (2015a) 

 

 Potensi ekspor produk perikanan didukung oleh peningkatan permintaan 

penduduk dunia terhadap hasil perikanan. Seiring dengan meningkatnya jumlah 

penduduk, permintaan akan kebutuhan pokok termasuk di dalamnya pemintaan 

akan protein juga semakin meningkat. Perubahan tren pola konsumsi protein 

masyarakat dari red meat to white meat mengakibatkan permintaan akan komoditi 

hasil perikanan meningkat. Konsumsi hasil perikanan dunia diperkirakan akan terus 

mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya konsumsi ikan laut per 

kapita. Data FAO (2010) memperlihatkan bahwa pada 1970 konsumsi ikan laut 

perkapita adalah 11,5 kg dan meningkat menjadi 12.5 kg pada 1980, dan 14,4 kg 

pada 1990. Kenaikan ini terus terjadi, sehingga menjadi 16.4 kg pada 2005 dan 17.1 

kg pada kurun waktu 2007-2008. Peningkatan konsumsi tersebut tentu saja 

memberi peluang bagi setiap negara produsen hasil perikanan untuk dapat 

meningkatkan pangsa pasar mereka di masa yang akan datang. Bagi Indonesia, hal 

ini tidak saja menjadi peluang tapi sekaligus tantangan mengingat pesaing tidak saja 

datang dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Norwegia, Kanada dan 

negara-negara Uni Eropa tetapi juga dari negara-negara sedang berkembang seperti 

China, Thailand, Vietnam, dan Peru. Para ahli memperkirakan konsumsi ikan 

masyarakat global akan semakin meningkat, yang disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya: (a) meningkatnya jumlah penduduk disertai meningkatnya pendapatan 

masyarakat dunia, (b) meningkatnya apresiasi terhadap makanan sehat (healthy 

food) sehingga mendorong konsumsi daging dari pola red meat to white meat, (c) 
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adanya globalisasi menuntut adanya makanan yang bersifat universal (d) 

berjangkitnya penyakit hewan sumber protein hewani selain ikan sehingga produk 

perikanan menjadi pilihan alternatif terbaik (Kusumastanto 2007). 

 Salah satu komoditas yang berpotensi dikembangkan untuk komoditas 

ekspor adalah lobster, atau yang dikenal dengan nama daerah udang barong. 

Berdasarkan Boesono et al. (2011), udang karang (Spiny lobster, Panulirus sp) 

termasuk komoditi perikanan laut yang mempunyai peranan penting sebagai 

komoditas ekspor dari jenis udang-udangan (Crustacea) setelah udang Penaeid. 

Komoditas ini sangat dikenal masyarakat pecinta makanan laut. Jika dibandingkan 

dengan jenis udang lainnya, lobster memiliki citarasa yang lebih enak dengan 

daging yang lebih halus serta rasanya yang gurih. Lobster merupakan makanan 

yang kebanyakan dikonsumsi oleh kalangan menengah atas serta banyak disajikan 

di restoran-restoran besar dan hotel berbintang.  

Komoditas lobster dapat dibudidayakan melalui budidaya air laut maupun 

air tawar. Namun demikian jenis lobster yang dibudidayakan berbeda, lobster air 

tawar memiliki nilai jual yang lebih rendah dibandingkan dengan lobster air laut. 

Berdasarkan data USDA (2009), pada tahun 2006 Indonesia merupakan negara 

penghasil lobster terbesar kelima setelah Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan 

Bahama. Gambar 1 menampilkan perkembangan produksi lobster perikanan 

tangkap dalam rentang waktu 2003-2013. Berdasarkan data yang ditampilkan dapat 

disimpulkan bahwa produksi lobster perikanan tangkap mengalami pertumbuhan 

yang fluktuatif. Namun, telah terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan 

pada tahun terakhir yaitu pada tahun 2014 sebesar 38.8% dari 16 482 ton menjadi 

10 086 ton. 

 

 
Sumber: KKP (2015b) 

Gambar 1  Produksi lobster perikanan tangkap  (ton) tahun 2003-2014 

 

 Lobster atau udang barong merupakan salah satu komoditas perikanan yang 

mempunyai nilai ekonomi tinggi. Harga produsen rata-ratanya mencapai                  

Rp 211 981 per kilogram dalam rentang waktu 2011-2014 (BPS 2015b). Harga 

produsen rata-rata lobster Indonesia menunjukan pertumbuhan yang positif pada 

rentang waktu tersebut. Gambar 2 menampilkan perkembangan harga lobster dalam 
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rentang waktu 2011-2014 setiap bulannya. Berdasarkan Kanna (2006), harga 

lobster yang tinggi dan memiliki tren meningkat disebabkan karena tingginya 

permintaan lobster yang dihadapkan pada terbatasnya volume produksi. Permintaan 

negara-negara pengimpor lobster hingga saat ini belum terpenuhi maka harga 

lobster akan cenderung meningkat. Hal ini merupakan peluang bagi para nelayan 

dan pembudidaya untuk mengembangkan usaha penangkapan dan budidaya lobster. 

Namun demikian berdasarkan WWF (2014), harga lobster juga dipengaruhi oleh 

musim penangkapan, apabila sedang musim bagus, harga lobster tidak terlalu 

mahal. Namun bila sedang musim paceklik harga lobster akan lebih mahal. Harga 

lobster termahal yaitu saat Imlek karena permintaan sangat tinggi dan harganya 

dapat mencapai Rp 500 000/kg. Selain musim penangkapan, harga lobster juga 

bergantung akan kelengkapan kakinya dan akan jatuh bila tiga kakinya sudah ada 

yang patah. 

 

Sumber: BPS (2015b) 
Gambar 2  Harga produsen rata-rata lobster tahun 2011-2014 

 

Tingginya permintaan lobster dunia membuka peluang pasar ekspor lobster 

Indonesia. Berdasarkan Jones (2008) pasar ekspor lobster mencakup sejumlah 

negara di kawasan Asia Tenggara. Hong Kong dan Taiwan menjadi pasar utama, 

walaupun ada juga produk yang dijual langsung ke kawasan utara China, Singapura, 

dan Jepang. Selain untuk ekspor, kebutuhan pasar dalam negeri juga meningkat 

seiring dengan meningkatnya arus wisatawan mancanegara, mengingat sebagian 

besar konsumen lobster adalah orang asing. Namun demikian, volume ekspor 

lobster Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. 

Perkembangan volume dan nilai ekspor lobster Indonesia selama 2005-2014 dapat 

dilihat pada Gambar 3. Pada tahun 2014 telah terjadi penurunan ekspor segar dan 

beku sebesar 38%, dari semula 5 ribu ton menjadi 3.2 ribu ton. Selain itu, nilai 

ekspor lobster pada tahun 2014 pun ikut menurun secara signifikan sebesar 40% 

dari tahun sebelumnya. Hal ini diduga karena adanya ekspor bibit anakan lobster 

Indonesia besar-besaran ke Vietnam. Didukung oleh data dari BPS (2015c), bahwa 

telah terjadi ekspor bibit lobster dengan kode HS 0306211000 dan 0306221000 

secara masif ke Vietnam pada tahun 2013 dan 2014. Tahun 2013 Indonesia tercatat 

150.000

160.000

170.000

180.000

190.000

200.000

210.000

220.000

230.000

240.000

250.000

H
ar

g
a 

(R
p

/k
g
)

Periode



 

6 

mengekspor bibit anakan lobster ke Vietnam sebesar 10.3 ton lalu meningkat dua 

kali lipatnya pada tahun 2014 menjadi 24.6 ton.  Hal ini tentu saja merugikan para 

nelayan budidaya lobster Indonesia, karena akan menyebabkan kelangkaan bibit 

anakan untuk dibesarkan. Oleh karena itu, pada tahun 2015 dikeluarkan peraturan 

menteri kelautan yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor 1/ Permen-KP/ 2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus 

sp.). Isi dari peraturan tersebut yaitu larangan melakukan penangkapan Lobster 

(Panulirus sp.) dalam kondisi bertelur dan ketentuan penangkapan lobster 

(Panulirus sp.) yang harus dilakukan dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas 

delapan sentimeter). 

 

Sumber: BPS (2015c) 
Gambar 3  Volume dan nilai ekspor lobster tahun 2005-2014 

 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ekspor lobster 

memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Terlebih lagi, terdapat 

kecenderungan meningkatnya konsumsi dunia terhadap produk hasil perikanan. Hal 

tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan ekspor lobsternya 

di pasar Internasional. Berdasarkan Wardojo dan Wiganda (2010), alasan mengapa 

lobster dapat diprioritaskan sebagai komoditas unggulan yaitu karena lobster 

memiliki peluang ekspor yang selama ini belum dimanfaatkan secara penuh. Selain 

itu, pertumbuhan bisnis lobster secara keseluruhan dapat ikut meningkatkan devisa 

negara dan kesejahteraan masyarakat yang hidup dari perikanan. Namun demikian, 

Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan di tengah ketatnya persaingan pada 

era globalisasi perdagangan ini, terlebih lagi volume dan nilai ekspor lobster 

Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui posisi daya saing ekspor lobster 

Indonesia di pasar Internasional dan faktor-faktor yang memengaruhi aliran 

perdagangannya, hal ini penting dalam upaya meningkatkan ekspor lobster 

Indonesia serta memperluas pasar sasarannya. Dengan demikian, dapat dirumuskan 

strategi kebijakan pengembangan ekspor lobster Indonesia ke pasar Internasional. 
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Perumusan Masalah 

 Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang, Indonesia memiliki 

wilayah perairan yang cukup luas sehingga Indonesia memiliki potensi yang besar 

dalam sektor perikanan. Terlebih lagi, telah terjadi peningkatan permintaan dunia 

terhadap komoditi seafood  dengan adanya tren pola konsumsi protein masyarakat 

dari red meat to white meat. Hal tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk 

mengembangkan pasar ekspor produk perikanannya di pasar internasional. Salah 

satu komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor 

adalah lobster. Lobster merupakan komoditas perikanan yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi, dalam rentang tahun tahun 2011-2014 rata-rata nilai jual lobster di 

tingkat produsen mencapai Rp 211 981 per kilogram (BPS 2015b). Selain itu,  

berdasarkan data USDA (2009), pada tahun 2006 Indonesia merupakan negara 

penghasil lobster terbesar kelima di dunia. Besarnya potensi penangkapan dan 

budidaya lobster tersebut, ditambah dengan semakin meningkatnya permintaan 

dunia terhadap komoditi lobster menjadi peluang tersendiri bagi Indonesia untuk 

melakukan pengembangan ekspor ke pasar internasional.  

Namun demikian, pengembangan ekspor lobster Indonesia ke pasar 

Internasional menghadapi beberapa tantangan. Hal ini terlihat dari penurunan 

volume dan nilai ekspor yang terjadi pada beberapa tahun terakhir. Hal ini diduga 

karena adanya ekspor bibit anakan lobster Indonesia besar-besaran ke Vietnam. 

Tingginya nilai ekonomi lobster merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

penangkapan lobster dilakukan secara terus menerus dan tidak memperhatikan 

kondisi sumber daya dan lingkungan. Selain itu, dengan terjadinya globalisasi 

perdagangan maka akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk 

mengembangkan ekspor lobsternya di pasar Internasional. Hal ini tentu saja 

menjadi peluang karena perdagangan internasional akan menjadi lebih terbuka 

dengan disepakatinya berbagai perjanjian perdagangan bebas di antara negara-

negara. Peluang Indonesia untuk memasarkan produk lobsternya ke pasar 

internasional menjadi terbuka lebar.  

Berbagai perjanjian perdagangan bebas yang memberlakukan non-tarif 

pada negara mitra dagangnya pun akan mendorong para eksportir untuk 

meningkatkan ekspornya ke pasar internasional. Namun di sisi lain, fenomena ini 

akan sekaligus menjadi tantangan karena berimplikasi terhadap semakin ketatnya 

persaingan di antara negara-negara dalam memasarkan produknya. Belum lagi, 

banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan hambatan non-tarif, misalnya 

yang diberlakukan oleh negara-negara Uni Eropa. Negara-negara di Uni Eropa 

sangat memerhatikan masalah kebersihan dan kesehatan dan memberlakukan 

“foods alert system” dengan ketat sehingga perusahaan pengekspor lobster harus 

berupaya untuk memenuhi standar negara-negara tersebut agar tetap berdaya saing 

dan dapat memasuki pasar negara mereka.  

 Berdasarkan data yang didapatkan dari BPS (2015c) dan UN Comtrade 

(2015) terdapat delapan negara pengimpor terbesar lobster Indonesia yang kontinyu 

mengimpor selama sepuluh tahun terakhir, yaitu Cina, Hongkong, Taiwan, Jepang, 

Malaysia, Singapura, Australia, dan Amerika Serikat. Volume dan nilai ekspor 

lobster Indonesia ke negara tujuan utama ditampilkan pada Tabel 5. Negara 

pengimpor terbesar dalam rentang waktu 2012-2014 yaitu Cina dengan rata-rata 

jumlah volume  sebesar 2 780 ton dan nilai ekspor sebesar US$ 33 967 ribu. Negara 
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pengimpor lobster Indonesia terbesar setelah Cina yaitu Hongkong dan Taiwan. 

Namun demikian, jika diamati perkembangan volume dan nilai ekspor lobster 

Indonesia pada tiga tahun terakhir rata-rata mengalami penurunan di hampir semua 

negara. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui posisi daya saing lobster 

Indonesia dan faktor-faktor apa yang memengaruhi aliran perdagangan ekspor 

lobster Indonesia ke pasar Internasional. 

  

Tabel 5  Volume (ton) dan nilai ekspor (US$ 1 000) lobster Indonesia ke negara 

tujuan utama 2012-2014 

Negara 
2012 2013 2014 

Volume Nilai Volume  Nilai Volume Nilai 

Cina 2 522.82 24 455.63 3 750.87 51 341.09 2 066.38 26 103.98 

Hongkong 914.97 7 727.11 459.18 5 033.67 301.77 2 766.61 

Taiwan 528.97 8 013.31 359.98 8 246.46 404.25 9 873.92 

Jepang 543.40 8 288.89 157.76 3 113.59 21.74 355.17 

Malaysia 357.95 832.15 197.88 394.69 119.93 260.00 

Singapura 124.61 613.78 59.83 421.23 109.32 693.00 

Australia 38.19 481.92 58.72 672.23 48.45 550.18 

Amerika Serikat 2.84 23.92 4.36 47.20 1.97 24.21 
Sumber: BPS (2015c) dan UN Comtrade (2015) 

  

 Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa lobster 

Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk bersaing di pasar internasional. 

Namun demikian, masih diperlukan strategi untuk meningkatkan daya saing lobster 

Indonesia di pasar Internasional. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui 

bagaimana posisi daya saing lobster Indonesia, pasar mana yang menjadi potensi 

ekspor lobster Indonesia, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi aliran 

perdagangan ekspor lobster Indonesia ke negara tujuan. Hasil analisis tersebut 

kemudian dapat dijadikan informasi untuk merumuskan strategi pengembangan 

ekspor lobster Indonesia. 

          Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana posisi daya saing lobster Indonesia di pasar internasional? 

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi aliran perdagangan lobster 

Indonesia ke negara-negara tujuan ekspor? 

3. Bagaimana rumusan strategi alternatif pengembangan ekspor lobster 

Indonesia? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah: 

1. Mengidentifikasi posisi daya saing lobster Indonesia di pasar internasional. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi aliran perdagangan lobster 

Indonesia ke negara-negara tujuan ekspor. 

3. Merumuskan strategi alternatif pengembangan ekspor lobster Indonesia. 
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Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pembuatan 

kebijakan dalam pengembangan ekspor lobster Indonesia di masa yang akan 

datang, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya meningkatkan ekspor 

lobster Indonesia ataupun memperluas pasar sasarannya. Bagi masyarakat 

penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dan informasi perdagangan lobster 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengusahaan komoditas lobster 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Terdapat beberapa batasan yang diterapkan dalam penelitian ini yang 

bertujuan agar penelitian menjadi lebih terarah dalam mencapai tujuannya. Adapun 

ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Periode tahun analisis time series yang digunakan yaitu sepuluh tahun, dari 

tahun 2005 hingga tahun 2014. 

2. Komoditi lobster yang diteliti yaitu berdasarkan Harmony System (HS) 

1996 yang terdiri dari kode Harmony System 030611 dan 030612 untuk 

lobster beku serta 030621 dan 030622 untuk lobster tidak beku.  

3. Negara tujuan ekspor utama dalam penelitan ini yaitu Jepang, Hongkong, 

Cina, Singapura, Malaysia, Taiwan, Australia dan Amerika Serikat. Negara-

negara tersebut dipilih berdasarkan kegiatan ekspor yang dilakukan secara 

berkelanjutan (continue) selama waktu penelitian dan termasuk dalam 

negara pengimpor terbesar lobster Indonesia. 

4. Strategi alternatif pengembangan ekspor lobster Indonesia dirumuskan 

menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP), penentuan 

prioritas dilakukan dengan analisis pendapat dari pakar. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Lobster 

Lobster laut merupakan jenis hewan invertebrata yang memiliki kulit yang 

keras dan tergolong dalam kelompok arthropoda. Memiliki 5 fase hidup mulai dari 

proses produksi sperma atau telur, kemudian fase larva, post larva, juvenil dan 

dewasa. Secara umum lobster dewasa dapat ditemukan pada hamparan pasir yang 

terdapat spot-spot karang dengan kedalaman antara 5–100 meter. Adapun 

klasifikasi Lobster adalah sebagai berikut (WWF 2015): 

Filum  : Arthrophoda 

Subfiilum : Crustacea 

Kelas  : Malacostraca 

Bangsa  : Decaphoda 

Suku  : Palinuridae 
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