
I. PENDAHULUAN

A. Kondisi Perdagangan Udang

Ekspor udang dalam beberapa tahun terakhir ini semakin

memantapkan posisinya sebagai penghasil devisa andalan. Dalam

kelompok ekspor barang-barang hasil pertanian, ekspor udang sebagai

penghasil devisa cukup besar. Pangsa ekspor udang diantara komoditi

pertanian lainnya kian membesar. Pesatnya perkembangan ekspor udang

tidak terlepas dari gencarnya kegiatan penanam modal dalam usaha

udang tersebut pada pertengahan tahun 1980 an. Hal ini terutama

disebabkan oleh meningkatnya permintaan udang Indonesia di pasar

dunia, khususnya Jepang dan Amerika Serikat.

Karakteristik bisnis udang mengandung banyak resiko, seperti

kegagalan panen dan pengolahan pasca panen yang tidak memenuhi

standard negara konsumen. Pemasaran udang Indonesia ke luar negeri

meliputi banyak negara, mulai dari negara-negara jiran di Asia Tenggara,

negara-negara Asia Timur, Amerika Serikat dan negara-negara Eropah.

Dari berbagai banyak negara tujuan ekspor udang itu, negara Jepang dan

Amerika Serikat, merupakan pasar utama. Perubahan yang terjadi di

kedua negara ini akan sangat menentukan arah dan perkembangan

ekspor udang Indonesia. Oleh karena itu dengan mengenali karakteristik

pasar-pasar tersebut akan dapat membantu melihat arah pengembangan
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usaha ekspor udang Indonesia.

Pasar Jepang merupakan pasar ekspor udang Indonesia terbesar

dengan pangsa ekspor mencapai 75,90 % untuk tahun 1994. Sedangkan

pasar Amerika hanya menyerap 9,24 % dan pasar Eropah yang terdiri

dari 11 negara (Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, Belgia dan

Luxemburg, Swiss, Denmark, Swedia, Italy, Sepanyol dan Portugal)

hanya memiliki pangsa pasar sebesar 5,24 %. Selanjutnya pangsa

ekspor di luar ketiga pasar tersebut tercatat 9,37 %, yang didominasi oleh

pasar Singapura dan Hongkong.(Lihat Tabel 1).

Kondisi semacam ini sebetulnya kurang menguntungkan, dimana

tujuan ekspor udang sangat didominasi oleh satu negara, yaitu Jepang.

Keadaan ini dapat menyebabkan terjadinya gejolak pasar ekspor udang

Indonesia yang sulit diperkirakan. Pasar Amerika Serikat dan Eropah

sebenarnya cukup terbuka luas, namun karena ketatnya persaingan dan

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akses

ke pasar tersebut, maka nilai ekspor udang Indonesia ke kedua negara

tersebut tidak berkembang seperti yang terjadi di pasar Jepang.

Keberadaan pasar Jepang sebagai pasar tujuan utama ekspor

udang andalan Indonesia ikut menentukan peran komoditi ekspor udang

Indonesia di antara komoditi sejenis dari negara-negara pemasok lainnya.

Dalam lima tahun terakhir kedudukan Indonesia sebagai pemasok

komoditi udang terbesar di pasar Jepang, namun pangsanya tidaklah
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Tabel1. Pangsa Ekspor Udang Indonesia Menurut Pasar
Tujuan Utama, 1994

Negara Tujuan Ekspor Prosentase('Io) Jumlah (Kg) Nilai (US$)

Jepang 75,90 75.537.957 766.391.142

Amerika Serikat 9,49 9.44.732 95.824.136

Eropa 5,24 5.215.005 52.910.271

Lainnya 9,37 9.325.306 94.612.451

Sumber: Statlstlk Perdagangan Luar Negerl Indonesia, Ekspor, BPS
Jakarta(1995)

terlalu dominan, untuk tahun 1995 pangsa ekspor udang Indonesia

tercatat sebesar 21,9 % (Lihat Tabel 2). Kompetitor terdekat Indonesia

dalam memasok udang ke pasar Jepang adalah Thailand dengan pangsa

pasar 16,5 %, kemudian disusul oleh India dan Vietnam masing-masing

15,5 % dan 9,7 %. Negara lainnya yang ikut meramaikan pasar udang

Jepang ini adalah Cina, Greenland, Philipina dan Taiwan dengan pasar

di bawah 10%.

Bila di pasar Jepang ekspor udang dari Indonesia cukup dominan,

namun tidak demikian halnya untuk pasar Amerika Serikat. Kelihatannya

akses pasar komoditi ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat

menghadapi banyak kendala, yang terutama akibat ketatnya persyaratan

teknis yang harus dilalui, khususnya yang berkaitan dengan HACCP

(Hazard Analysis Critical Control Points). HACCP yang dikeluarkan oleh

FDA (Food & Drug Administration) merupakan instrumen yang mengatur
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Tabel 2. Pangsa Impor Udang Jepang Dari Negara Produsen
Periode 1991 sId 1995.{ Ribu Ton ).

Negara 1991 1992 1993 1994 1995

Juml % Juml % Juml % Juml % Juml %

Indone 53,8 18.9 54,1 19,8 60,0 19.9 63,7 21,0 64,3 21,9

sia

Thai 47,2 16.6 46,8 17,1 51,S 17.1 49,4 16.3 48,S 16,5

land

Cina 35,4 12,4 34,7 12.7 30.2 10,0 20,4 6,7 15,7 5,3

India 35,8 12.5 32,8 12,0 36,8 12,2 44,1 14,5 45,6 15,5

Viet 18,6 6,5 23.1 8.4 28,8 9.5 32,9 10,8 28,S 9,7

nam

Phili 22,4 7,8 18,4 6.7 17,5 5,8 16,9 5.5 12,4 4,2

pina

Green 13.9 4,8 13,8 5.0 1.3 0,4 1.3 0,4 13,5 4.5

land

Lain 57,3 20,S 49,0 16,3 74,3 25,1 74,2 24.6 64,6 22,4

nya

Total 284,4 100 272.7 100 300,4 100 302,9 100 292,9 100

Sumber: Infofish 1992-1996

standard keamanan makanan (Food Safety Standard). Berbeda dengan

Indonesia, Thailand justru berhasil memanfaatkan pasar Amerika Serikat

secara baik sehingga posisinya di pasar Amerika Serikat berada pada

jenjang teratas dalam beberapa tahun terakhir ini. Tahun 1995 Thailand

berhasil memasok udang ke pasar Amerika Serikat sebanyak 77,8 ribu

ton atau 28,7 % dari total pasokan udang impor. Pasokan udang dari

Ecuador jumlahnya mendekati jumlah pasokan udang impor dari Thailand,

yaitu sebesar 51,8 ribu ton atau sama dengan 19,1 %. Dalam lima tahun
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terakhir tahun 1995, kedua negara ini merupakan pemasok udang

dominan ke Amerika Serikat. Diluar negara Thailand dan Ecuador,

negara-negara pemasok lainnya memiliki pangsa pasar dibawah 10 %.

Pada tahun 1995 Meksiko, India, Cina, Panama memasok udang ke

pasar Amerika Serikat masing-masing sebesar 12,2 %, 6,3 %, 5,3 %,

3,1 %, sedangkan pasokan udang Indonesia dalam periode yang sarna

tercatat 1,9 %, Bangladesh, Philipina, Malaysia masing-masing 1,8 %,

0,7 %, 0,4 %, dari negara-negara lainnya memasok udang ke Amerika

Serikat 20,5 %. (Lihat Tabel 3).

Perkembangan harga udang international dalam satu dasa warsa ini

dipengaruhi oleh pembudidayaan species udang yang berkualitas tinggi

dengan orientasi pasarnya untuk tujuan ekspor. Pembudidayaan udang

semacam itu mampu memacu tingkat produksi udang dunia. Tingkat

produksi udang dunia dari sekitar 300.000 Ton pada tahun 1986

melambung menjadi 840.000 ton pada 1992 (Infofish International,

JuliiAgustus 1995), namun pada waktu yang bersamaan perkembangan

harganya justru mengalami masa naik turun. Pada tahun 1989, misalnya

harga udang sempat mengalami penurunan tajam akibat membajirnya

pasokan udang hasil budidaya dari Cina. Pada tahun 1991 gejolak harga

udang kembali melanda pasar International ketika udang hasil budidaya

dari Thailand membanjiri pasar, namun pemasok dominan udang di
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Tabel 3. Pangsa Impor Udang oleh Amerika Dari Negara
Produsen,Periode 1991 sId 1995.( Ribu Ton ).

Negara 1991 1992 1993 1994 1995

Juml % Juml % Juml % Juml % Juml %

Thailand 45,4 18,5 53,8 19,8 66,8 24,5 80,8 28,3 n,8 28,7

Ecuador 48,8 19,9 54,7 20,2 49,1 18,0 48,1 16,8 51,8 19,1

Cina 35,1 14,3 49,4 18,2 30,9 11,3 22,9 8,0 14,6 5,3

India 17,5 7,1 17,7 6,5 19,1 7,0 22,6 7,0 17,2 6,3

Mexico 16,6 6,8 13,6 5,0 20,8 7,6 22,9 8.0 33,1 12,2

Indone 11,5 4,7 13,7 5,0 13,3 4,8 11,0 3.8 5,3 1,9

sia
Philipina 6,2 2,6 4,4 1,6 2,6 0,9 2,7 0,9 2,1 0,7

Malaysia 3,5 1,4 3,2 1,1 1,6 0,5 1,7 0,5 1,2 0,4

Panama 5,9 2,4 5,4 1,9 6,3 2,3 7,0 2,4 8,6 3,1

Bangia 4,8 2,0 8,3 3,0 9,5 3,4 8,6 3,0 4,9 1,8

des
Lainnva 48,8 20,3 46,3 17,7 52,2 19,7 56,5 21,3 54,1 20,5

Total 244,8 100 270,5 100 272,2 100 284,8 100 270,8 100

Sumber, Infotish 1992-1996

pasar International tetap dikuasai Gina. Meskipun demikian sejak tahun

1993 perkembangan harga udang justru membaik akibat anjloknya

produksi udang Gina dari 220,000 ton pada tahun 1992 menjadi 55.000

ton pada tahun 1993 dan 35.000 ton pada tahun 1994 (Infofish

International, Juli/Agustus 1995). Kondisi demikian terjadi akibat

serangan penyakit yang melanda tambak-tambak udang di Gina.

Gangguan penyakit yang mengganggu tingkat produksi udang tersebut

juga melanda pertambakan udang di Indonesia. Pangsa produksi udang

Indonesia mengalami penurunan cukup besar pada tahun 1993.

Sebaliknya produksi udang Thailand ternyata secara konsisten terus

meningkatkan pangsa produksinya dan pengelolaan pertambakannya
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terhindar dari penyakit sebagaimana yang dialami Cina dan Indonesia.

Keberhasilan Thailand menggeser kedudukan Cina sebagai produsen

udang terbesar dunia ditunjang oleh banyak faktor khususnya kondisi

iklim yang baik (favorable agro-climatic conditions) seperti jarangnya

terjadi badai typhone/cyclone, suhu air yang ideal dan stabil dan

kandungan tanah liat yang tinggi. Faktor penunjang utama lainnya

adalah tingginya antusias petani tambak udang Thailand untuk belajar

dan mempraktekan tehnologi yang lebih maju. Pengembangan usaha

pertambakan di Thailand itu sendiri cukup menarik karena ternyata usaha

pertambakan itu umumnya berskala kecil, petani tambak memiliki tambak

antara 1-2 tambak dengan luas antara 0,16 Ha- 1,6 Ha. Namun yang tak

kalah pentingnya adalah kemampuan petambak-petambak udang

Thailand melaksanakan seafod Safety, yang tercermin dari dominannya

produksi udang Thailand di Amerika Serikat yang sangat ketat

menerapkan HACCP(Hazard Analysis Critical Control Points) dalam

melindungi para konsumen.

Perkembangan harga udang Indonesia di pasaran international

sampai dengan pada tahun 1995 cenderung terus meningkat, harga rata

rata per Kg seperti pada tahun 1992, 1993, 1994,1995 masing-masing

US$ 7.61, US$ 8.89, US$10.15, US$11.20. Sedangkan volume ekspor

cenderung menurun pada tahun 1992, 1993, 1994, 1995 masing

masing 100.455 ton, 98.569 ton, 99.523 ton, 94.810 ton namun nilainya
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meningkat masing-masing pada tahun 1992, 1993, 1994, 1995 US$

764,850, US$ 876,703, US$ 1,009,738, US$ 1,062,820. (Lihat Tabel 4).

Padahal volume produksi udang Indonesia terus meningkat (Lihat Tabel

5). Menurunnya volume ekspor antara lain karena sebagian terserap oleh

Tabel4. Ekspor Udang Indonesia Periode 1973 sId 1995

Sumber: Stallsllk OorJen Penkanan, 1974-1996.

Tahun Volume Nilai Harga rata-rata
(Ton I (US$.OOO) ( US$/Kg)

1973 28.787 57,562 1.99
1974 32.721 84,570 2.58
1975 25.121 78,431 3.12
1976 31.463 116,992 3.71
1977 31.627 140,233 4.43
1978 32.620 161,955 4.96
1979 34.743 200,483 5.77
1980 31.700 180,800 5.70
1981 24.700 162,700 6.59
1982 25.500 181,400 7.11
1983 26.100 193,400 7.43
1984 28.026 195,552 6.98
1985 30.984 202,729 6.54
1986 36.112 284,902 7.89
1987 44.513 353,084 7.93
1988 56.793 500,312 8.81
1989 77.190 556,760 7.21
1990 94.037 690,230 7.34
1991 95.626 769,982 8.05
1992 100.455 764,850 7.61
1993 98.569 876,703 8.89
1994 99.523 1,009,738 10.15
1995 94.810 1,062,820 11.20

..

pembeli lokal yang mampu untuk membeli pada tingkat harga ekspor

yang dijual dipasar Swalayan dan pada restoran-restoran kelas

atas. Dari kondisi diatas utamanya harga yang cenderung terus

meningkat menunjukkan bahwa permintaan terhadap komoditi udang baik

oleh konsumen lokal maupun luar negeri cukup besar.
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Tabel5: Produksi Udang Indonesia 1973-1995 (Ribu Ton)

Sumber: Stat.st.k O"Jen Perlkanan. 1974-1996.

Tahun Perikanan Laut Perikanan Umum Tambak Total

Juml 11%) Juml 11%) Juml 1 ( % ) Juml 1(%)

1973 54,4 78,7 5,3 7,7 9,4 13,6 69,1 100
1974 51,S 83,5 4,8 7,8 10,4 16,9 61,7 100
1975 60,4 81,1 4,5 6,0 9,6 12,9 74,S 100
1976 108,2 84,4 5,9 4,6 14,1 11,0 128,2 100
1977 125,3 80,0 '10,2 6,5 21,2 13,5 156,7 100
1978 128,5 79,6 11,3 7,0 21,6 13,4 161,4 100
1979 131,2 79,S 10,0 6,1 23,9 14,5 165,1 100
1980 112,6 76,5 11,0 7,5 23,6 16,0 147,2 100
1981 111,3 73,5 12,1 8,0 28,1 18,5 151,5 100
1982 100,5 70,6 11,3 7,9 30,6 21,S 142,5 100
1983 111,4 74,4 10,8 7,2 27,6 18,4 149,8 100
1984 101,4 70,1 11,3 7,8 32,0 22,1 144,7 100
1985 107,2 68,2 12,7 8,1 37,4 23,8 157,3 100
1986 117,7 68,9 12,2 7,1 40,9 23,9 170,8 100
1987 131,9 64,6 13,2 6,5 59,0 28,9 204,1 100
1988 153,8 62,2 16,0 6,5 77,S 31,3 247,3 100
1989 143,3 55,6 17,2 6,7 97,2 37,7 257,7 100
1990 144,8 54,3 15,6 4,9 106,0 40,8 266,4 100
1991 151,4 49,7 16,6 5,5 136,4 44,8 304,4 100
1992 165,5 51,1 16,4 7,4 141,6 43,7 323,5 100
1993 156,7 50,0 14,7 5,3 138,6 44,7 310,0 100
1994 167,7 51,3 18,3 5,6 134,9 43,1 325,4 100
1995 188,0 54,3 18,9 5,4 139,4 40,3 346,3 100

, ,

B. Potensi Dan Prospek Ekspor Udang

Dari gambaran profil pasar dan perkembangan harga udang seperti

diungkapkan dimuka, sebenarnya potensi dan prospek ekspor udang

asal Indoneia tetap besar, dengan catatan berbagai kendala yang

selama ini muncul di bidang pertambakan udang bisa diatasi secara

maksimal. Khususnya dalam hal mengatasi gangguan hama penyakit

serta peningkatan kualitas hasil budidaya itu sendiri. Indonesia tentunya

tidak ingin mengulangi nasib seperti dialami Cina yang pada awal tahun
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1990-an meroket menjadi pemasok udang dunia terbesar (Kajian Ekonomi

Bisnis nO.03fTahun XIII-1996 ) menjadi tiba-tiba mengalami kemunduran

drastis akibat serangan hama penyakit pada usaha pembudidayaan

tambak udangnya. Mungkin keberhasilan Thailand perlu menjadi contoh

pengembangan usaha pertambakan udang di Indonesia, mereka lebih

mengandalkan usaha pengelolaan pertambakan udang skala kecil.

Sementara itu bila perkembangan ekspor udang Indonesia ke

Mancanegara diamati secara seksama dalam satu dasawarsa (1986

1995). maka kondisi ekspor tersebut sepertinya sudah mencapai titik

kemunduran. Hal ini dapat dilihat dari trend perkembangan ekspor udang

dalam periode tahun 1986 sId 1992 sebagaimana tersaji pada Tabel 4.

Selama periode tersebut volume ekspor ke mancanegara melonjak pesat

dengan laju pertumbuhan 19,21 %, namun pada periode tahun 1992 sId

1995 volume menurun rata-rata 1,88 %, namun volume ekspor tahun

1995 sebesar 94.810 ton masih cukup tinggi bila dibandingkan yang

dicapai tahun 1986 sebesar 36.112 ton. Namun penerimaan devisa sejak

tahun 1992 sId tahun 1995 terus menunjukkan yang kian meningkat

akibat membaiknya harga udang di pasaran internasional. Pola

pengembangan usaha pertambakan udang yang menerapkan sistim

pembudidayaan (aquaculture) merupakan faktor dominan yang

mendorong membaiknya harga udang karena kualitas produksi udang
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yang makin tinggi juga adanya permintaan udang dunia yang besar

sedang pasokan terbatas terutama kegalan panen udang yang dialami

oleh Cina. Bila pada tahun 1986 nilai ekspor udang Indonesia baru

tercatat US$ 284,902, maka pada tahun 1995 nilainya sudah mencapai

US$ 1,082,820 atau secara r;:lta-rata per tahunnya meningkat 30,33 %.

Untuk tetap menjadikan komoditi udang sebagai salah satu

primadona ekspor non migas upaya-upaya dibidang pembudidayaan

harus kian ditingkatkan, sehingga udang udang yang dihasilkan dan siap

dipasarkan ke mancanegara betul-betul berkualitas tinggi serta memenuhi

kriteria standard kesehatan negara-negara pengimpor. Seafood safety

atau keamanan dan kelayakan makanan untuk konsumsi kini semakin

menunjukkan bobot yang menentukan bagi keberhasilan komoditi udang

menembus pasaran luar negeri, khususnya untuk pasaran Amerika

Serikat dan Eropah. Oi Amerika Serikat misalnya, hal ini dituangkan

dalam peraturan yang dikenal dengan HACCP (Hazard Analysis Critical

Control Points) sebagai media untuk pengawasan mutu. Oleh karena itu

bila usaha udang untuk tujuan ekspor betul-betul hendak dipertahankan,

kualitas udang yang dipasarkan harus sejalan dengan standard mutu

seperti itu.

Keberhasilan eksportir udang Indonesia mendominasi pasar Jepang

merupakan suatu kekuatan penting dalam meningkatkan perolehan

devisa di masa mendatang. Namun jika dibandingkan dengan negara
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tetangga Thailand nampaknya upaya yang telah ditempuh pengusaha

udang Indonesia masih belum optimal, sebab meskipun di pasar di pasar

Jepang dominan namun dipasar Amerika Serikat perannya relatif kecil jika

dibandingkan dengan peran pasokan udang asal Thailand. Pada periode

tahun 1955 volume pasokan udang Indonesia di pasar Amerika Serikat

tercatat 1,9 % dari total pasokan udang impor, sedangkan pasokan dari

Thailand mencapai 28,7 %. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kualitas

semata masih belum cukup untuk menembus pasar pasar Amerika Serikat

yang juga pasar kedua terbesar didunia setelah pasar Jepang. Oleh

karena itu strategi akses pasar yang efektif harus lebih diupayakan

seperti halnya yang ditempuh eksportir Thailand, yaitu dengan

membentuk agen pemasaran disana. Peluang pasar bagi ekspor udang

ke Amerika Serikat sebenarnya tetap terbuka dengan catatan

peningkatan akses pasar dilakukan secara intensif (selain peningkatan

kualitas budidaya) serta menjaga mutu pasokan udang sesuai dengan

standard keamanan dan kelayakan untuk konsumsi. Peluang itu

nampaknya akan semakin besar dengan adanya Amerika Serikat

mengenakan sanksi dagang terhadap 14 negara di kawasan Karibial

Amerika Latin berupa embargo terhadap ekspor udang ke Amerika

Serikat terhitung sejak 1 Mei 1996. Pengenaan sanksi tersebut berkaitan

dengan tuntutan Amerika Serikat agar penggunaan trawler untuk

penangkapan udang oleh negara-negara produsen dilengkapi dengan
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alat TED (Turtle Excluder Device), sebagai upaya menyelamatkan

kelestarian species penyu. Dampak dari pengenaan sanksi dagang

tersebut, telah terasa sebelum sanksi dilaksanakan dengan menguatnya

harga udang di pasaran Amerika Serikat akibat pasokan yang sedikit

berkurang. Sekiranya ada sanksi dagang tersebut, bagi Indonesia akan

menjadi peluang pasar yang menjanjikan. Yang menjadi persoalan

bagaimana pelaku-pelaku yang terlibat dalam usaha udang betul-betul,

baik dari kalangan petambak, pengusaha Cold Storage, eksportir sampai

pada pihak-pihak yang terkait lainnya (seperti perbankan), mampu

memanfaatkan momentum yang baik ini.

C. Kendala Perusahaan

Perusahaan PT. Pan bergerak di bidang ekspor udang windu beku,

dengan fasilitas Cold Storage yang dimiliki mampu memproses udang

beku 240 ton per bulan. Namun kapasitas terpakai rata-rata hanya

23,424 ton per bulan atau 9,76 %, karena pasokan bahan baku udang

yang terbatas dampak dari budidaya udang yang pada umumnya kurang

berhasil sebagai akibat penyakit yang belum jelas cara

penanggulangannya secara efektip, sehingga sebagaian permintaan tidak

terlayani.

Peluang ekspor udang masih cukup terbuka, hal ini terlihat dari :

• total impor udang oleh Amerika Serikat dari beberapa negara
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produsen pada tahun 1995 sebanyak 270.800 ton, ekspor Indonesia

hanya 5.300 Ton atau 1,9 % dari total impor Amerika, menempati

urutan nomor 7 setelah Thailand, Ecuador, Mexico, India, Cina,

Panama (Lihat Tabel 3).

• total impor udang oleh Jepang dari beberapa negara produsen pada

tahun 1995 sebanyak 292.900 ton, ekspor Indonesia 64.300 Ton atau

21,9 % dari total impor Jepang, menempati urutan nomor 1 berikutnya

Thailand, India, Vietnam (lihat Tabel 2).

Kapasitas cold storage harus dioptimalkan pemakiannya agar perusahaan

bekerja efisien sehingga idle kapasitas tidak terjadi, oleh karena itu

manajemen perusahaan harus melakukan upaya-upaya terobosan berupa

strategi-strategi bagaimana agar pembelian bahan baku dapat dibeli

sesuai kebutuhan.

Tidak tercapainya produksi karena pasokan bahan baku udang yang

terbatas, bukan karena :

• keuangan yang terbatas untuk pembelian bahan baku udang.

• kekurangan jumlah atau kualitas rendah dari tenaga kerja di bagian

produksi atau faktor lainnya.

D. Rumusan Masalah

Alas kondisi dan keadaan dialas, maka permasalahan di

perusahaan ini yaitu "Bagaimana cara pembelian bahan baku udang
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produsen pada tahun 1995 sebanyak 270.800 ton, ekspor Indonesia

hanya 5.300 Ton atau 1,9 % dari total impor Amerika, menempati

urutan nomor 7 setelah Thailand, Ecuador, Mexico, India, Cina,

Panama (Lihat Tabel 3).

• total impor udang oleh Jepang dari beberapa negara produsen pada

tahun 1995 sebanyak 292.900 ton, ekspor Indonesia 64.300 Ton atau

21,9 % dari total impor Jepang, menempati urutan nomor 1 berikutnya

Thailand, India, Vietnam (Iihat Tabel 2).

Kapasitas cold storage harus dioptimalkan pemakiannya agar perusahaan

bekerja efisien sehingga idle kapasitas tidak terjadi, oleh karena itu

manajemen perusahaan harus melakukan upaya-upaya terobosan berupa

strategi-strategi bagaimana agar pembelian bahan baku dapat dibeli

sesuai kebutuhan.

Tidak tercapainya produksi karena pasokan bahan baku udang yang

terbatas, bukan karena :

• keuangan yang terbatas untuk pembelian bahan baku udang.

• kekurangan jumlah atau kualitas rendah dari tenaga kerja di

bagian produksi atau faktor lainnya.

D. Rumusan Masalah

Atas kondisi dan keadaan diatas, maka permasalahan di

perusahaan ini yaitu "Bagaimana cara pembelian bahan baku udang

http://www.mb.ipb.ac.id
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Windu agar pasokannya sesuai yang dibutuhkan".

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengkaji strategi pembelian bahan baku udang yang telah

dilakukan PT Pan.

2. Memberikan solusi berupa alternatif strategi pembelian dan

menetapkan strategi terpilih.

F. Ruang Lingkup Penelitan

Penelitian dibatasi, yaitu

1. Difokuskan pada sisteml cara pembelian bahan baku udang windu

yang telah dilakukan perusahaan PT.Pan.

2. Sampai pada tahap memberikan alternatif strategi, sedang

implementasinya diserahkan pada perusahaan.

G. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

Bagi perusahaan, sebagai pedoman atau bahan pertimbangan

dalam menetapkan kebijaksanaan pembelian bahan baku

(khususnyaudang windu), baik untuk kepentingan jangka pendek maupun

jangka panjang.

Bagi Penulis, sebagai media dalam rangka meningkatkan

pengetahuan dan pengalaman serta kemampuan analisis dalam mencari

strategi-strategi yang tepat, sehingga kebiasaan-kebiasaan berfikir

http://www.mb.ipb.ac.id
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dengan anal isis yang tajam dapat diterapkan dalam mengahadapi tugas

routin.

Bagi pihak lain, penelitian ini dapat sebagai bahan acuanl

perbandingan utamanya perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang

sejenis.
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