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ABSTRAK 

 

Alwafi, Rafdy. 2016. Analisis Variabel yang Mempengaruhi Volume Ekspor 

Komoditas udang Indonesia di Amerika Serikat. Skripsi, Jurusan Ilmu 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Wildan 

Syafitri., SE., ME., Ph.D. 

 

Komoditas udang Indonesia di Amerika Serikat merupakan salah satu 

komoditas utama Indonesia yang menjadi primadona di negara Amerika Serikat. 

Dibandingkan dengan negara pengekspor udang lainnya, Indonesia menjadi 

negara dengan volume ekspor udang terbesar ke-dua di Amerika Serikat dengan 

kontribusi sebesar 19 persen dari total keseluruhan volume komoditas udang yang 

diekspor ke negara Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh nilai tukar, produksi udang tangkap di tempat pelelangan ikan, dan GDP 

negara Amerika Serikat terhadap volume ekspor udang Indonesia di Amerika 

Serikat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam 

bentuk time series bulanan yang dimulai dari bulan Januari 2009 sampai 

Desember 2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar 

dan GDP negara Amerika Serikat berpengaruh secara signifikan dan positif 

terhadap volume ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat. Sedangkan produksi 

udang tangkap di tempat pelelangan ikan tidak berpegaruh signifikan terhadap 

volume ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat. 

 

Kata kunci: Komoditas Udang Indonesia, Perdagangan Internasional, Kurs, 

Produksi Udang Tangkap di Tempat Pelelangan Ikan, GDP Amerika 

Serikat.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi ekonomi seperti saat ini, daya saing merupakan salah 

satu faktor ekonomi yang harus diperhatikan pembangunannya agar suatu negara 

bisa mengambil keuntungan dari perdagangan dengan negara lain. Tanpa adanya 

daya saing yang tinggi Indonesia hanya akan menjadi konsumen dari berbagai 

barang dan jasa negara lain yang lebih kompetitif. Begitu pula sebaliknya dengan 

memiliki daya saing yang tinggi, Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri 

sendiri, bahkan bisa mengambil keuntungan perdagangan dari negara pesaing, 

sehingga pada saatnya bisa meningkatkan pendapatan negara dan juga 

kesejahteraan rakyat. 

Memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar menjadikan Indonesia 

dikategorikan sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Garis pantai 

Indonesia mencapai 91.181 km dengan luas wilayah laut 5,8 juta km2, 

mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,7 juta km2. Potensi tersebut 

menepamtkan Indonesia sebagai negera dengan keanekaragaman hayati dan non 

hayati kelautan terbesar. Tingginya nilai kekayaan Indonesia, salah satunya sektor 

perikanan yang didukung oleh luasnya lautan Indonesia memberikan poin 

tersendiri untuk meningkatkan pendapatan masyarakat baik di dalam negeri 

maupun luar negeri (Kementrian Perdagangan, 2014).  

Menurut Kementrian Perdagangan, komoditas ikan dan produk perikanan 

merupakan salah satu dari 10 komoditas yang memiliki potensi dalam bersaing di 

pasar perdagangan internasional. Selain itu Kementrian Perdagangan juga 

menyatakan bahwa udang menjadi salah satu dari 10 komoditas utama Indonesia 

dalam ruang lingkup ekspor.  
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Sehubungan dengan potensi dan keunggulan pada sektor perikanan trend 

produksi perikanan Indonesia sejak tahun 2003 selalu mengalami peningkatan, 

dimana pada tahun 2003 hingga tahun 2013 produksi perikanan Indonesia 

memiliki kenaikan rata-rata sebesar 12,77 persen. Pada tahun 2014 Kementrian 

Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa volume produksi perikanan Indonesia 

pada tahun tersebut mengalami peningkatan dengan angka sementara sebesar 

1,3 juta ton atau dengan persentase sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya, dimana kontribusi produksi perikanan tangkap terhadap nasional 

tahun 2014 sebesar 29,9 persen sedangkan kontribusi perikanan budidaya 

sebesar 70,07. Kontribusi perikanan budidaya terus meningkat sejak tahun 2009 

dengan kontribusi tumbuh sebesar 9,34 persen dan rata-rata kontribusi selama 

lima tahun (2009-2013) sebesar 58,16, begitu sebaliknya kontribusi perikanan 

tangkap mengalami penrunan sebesar 11,75 persen dengan rata-rata kontribusi 

sebesar 41,84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 5 kebelakang dan 

beberapa tahun ke depan, perikanan budidaya memiliki potensi yang cukup besar 

bagi produksi perikanan Indonesia (Kementrian Kelautan Dalam Angka, 2014).  

Dengan angka pertumbuhan yang tinggi, sumbangan produk perikanan 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun ke tahun selalu 

mengalami peningkatan dengan angka yang cukup signifikan. Besarnya 

pertumbuhan yang dialami oleh subsektor perikanan salah satunya dapat terlihat 

pada Grafik 1 dimana besarnya nilai kontribusi subsektor perikanan hampir sama 

dengan subsektor perkebunan tanaman dan perternakan pada tahun 2003, namun 

seiring berjalannya waktu dengan angka pertumbuhan yang tinggi pada tahun 

2014 subsektor perikanan memiliki kontribusi PDB yang hampir dua kali lipat dari 

subsektor tanaman perkebunan dan peternakan. 
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Gambar 1.1 : Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Berlaku Sektor 
Pertanian 2004-2014 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014. 

Dalam ruang lingkup ekspor komoditas perikanan, Indonesia dapat dikatakan 

sebagai salah satu dari 10 negara dengan nilai ekspor tertinggi di dunia. Pada 

Gambar 1.1 dapat terlihat bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki volume 

ekspor terbesar didunia ke 10 dengan Belanda sebagai pesaing terdekatnya 

dengan volume yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 : Persentase 10 Negara Eksportir Komoditi Perikanan Terbesar 
Tahun 2014 
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Sumber: Department of Economic and Social Affairs data diolah, 2014 

Jika dibandingkan dengan Indonesia secara geografis negara yang menjadi 

pesaing utama  dalam perdagangan komoditas perikanan Indonesia memiliki 

kawasan laut yang lebih kecil. Dengan angka pertumbuhan yang selalu positif, 

China selalu menjadi negara dengan pengekspor komoditas perikanan terbesar 

didunia. Sedangkan Indonesia dengan memiliki angka pertumbuhan yang selalu 

positif mengakibatkan peringkat Indonesia dalam komoditas ini cenderung 

meningkat dari tahun 2010-2014. Adapun Vietnam yang menjadi pesaing utama 

komoditas perikanan Indonesia di Asia Tenggara, dengan angka pertumbuhan 

yang fluktuatif menyebabkan peringkat ekspor komoditas perikanan di negara 

tersebut cenderung stabil dari tahun 2010-2014 yaitu cenderung menempati 

peringkat ke-3 dunia. 

Tingginya angka ekspor komoditas perikanan yang dimiliki oleh Indonesia 

menjadikan komoditas perikanan sebagai salah satu komoditas Indonesia yang 

berpeluang untuk menguasai pasar persaingan internasional. Dari Gambar 1.2 

dapat terlihat bahwa Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor perikanan 

Indonesia tertinggi pada tahun 2014, dimana besarnya angka komoditas perikanan 

yang di ekspor oleh Indonesia ke negara tersebut berjarak sangat jauh 
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dibandingkan negara-negara lainnya. Selanjutnya dalam lingkup Asia, Jepang, 

dan China menjadi negara Asia yang menjadi negara tujuan ekspor perikanan 

Indonesia tertinggi. Sedangkan Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura, 

menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki angka impor komoditas perikanan 

Indonesia tertinggi dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, bahkan 

negara lain didunia. 

 

Gambar 1.3 : Negara Tujuan Ekspor Perikanan Indonesia Tertinggi Tahun 
2014 

 
Sumber: Department of Economic and Social Affairs data diolah, 2014. 

Udang merupakan salah satu komoditas yang dianggap sebagai komoditas 

unggulan dalam produk perikanan di Indonesia. Dari segi produksi, udang memiliki 

rata-rata produksi yang besar dimana dari tahun 2008-2013 rata-rata produksi 

udang sebesar 320.000 ton per tahun. Dimana lebih dari separuh produsi udang 

Indonegsia dihasilkan dari budidaya (59%) dan selebihnya (41%) merupakan 

udang tangkapan (Kementrian Perdagangan, 2016). 

Dari segi ekspor, komoditas udang menjadi komoditas dengan kontribusi 

terbesar di dalam subsektor perikanan Indonesia, dimana seperti yang sudah 
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dikemukakan sebelumnya bahwa menurut kementrian perdagangan udang 

menjadi salah satu dari 10 komoditas utama ekspor Indonesia. Besarnya potensi 

komoditas udang dari segi ekspor produk perikanan juga dapat terlihat dari 

besarnya pendapatan pada komoditas udang itu sendiri. Dari gambar 3 dapat 

terlihat bahwa Meskipun jumlah volume ekspor dari negara lain terhadap 

komoditas udang masih kalah jika dibandingkan dengan komoditas utama 

perikanan lainnya seperti tuna, cakalang tongkol dan rumput laut namun 

kontribusinya terhadap pendapatan perikanan, komoditas udang jauh 

mengungguli komoditas lainnya yaitu dengan pendapatan sebesar 1.684 juta US 

Dollar. 

Gambar 1.4 : Volume dan Nilai Ekspor Menurut Komoditas Utama Perikanan 
2014 

  
Sumber: Kementrian Kelautan dan Perikanan Dalam Angka, 2014. 

Saat ini Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok menjadi negara-negara yang 

menjadi tujuan ekspor utama pada komoditas udang di Indonesia. Berdasarkan 

Gambar 1.5 dapat dilihat bahwa selain Jepang dan Amerika Serikat, Tiongkok juga 

merupakan pasar potensial bagi ekspor komoditas udang sebagai salah satu 

komoditas utama ekspor hasil perikanan. Adapun pada Gambar 1.5 pula dapat 
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terlihat bahwa besarnya perbandingan volume ekspor antara Amerika Serikat 

dengan kedua negara tujuan utama ekspor udang Indonesia dapat dikatakan 

cukup besar.  

 

Gambar 1.5 : Negara Utama Tujuan Ekspor Udang Indonesia Tahun 2010-2014 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014. 

Selain itu dari ketiga negara tujuan utama ekspor komoditas udang Indonesia 

hanya Amerika Serikat yang memiliki trend pertumbuhan yang selalu positif dari 

tahun 2010 sampai tahun 2014. Sedangkan Jepang dan Tiongkok memiliki trend 

yang fluktuatif namun tidak signifikan pada pertumbuhan volume ekspor komoditas 

udang Indonesia. 

Jika dilihat secara spesifik komoditas udang menjadi yang terdepan dalam 

kaitannya dengan komoditas dengan volume ekspor tertinggi pada tahun 2016 

(bulan Januari – September) di Amerika Serikat. Dibandingkan dengan 5 

komoditas utama lain yang juga memiliki jumlah ekspor yang tinggi komoditas 

udang dapat dikatakan komoditas udang memiliki angka volume yang paling tinggi 

jika dibandingkan dengan 5 komoditas ekspor lainnya. Adapun dibandingkan 

dengan tuna yang merupakan komoditas dengan ekspor terbanyak kedua, 
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besarnya komoditas udang yang di ekspor ke Amerika Serikat jauh lebih 

mengungguli dibandingkan tuna dengan perbedaan sebesar 71.357.065 kilogram 

diatas ekspor tuna. 

 

Gambar 1.6 : Volume Ekspor 6 Komoditas Utama Ekspor Perikanan Indonesia 

ke Amerika Serikat Tahun 2016 

 
Sumber : National Marine Fisheries Service, 2016. 

Dalam persaingan ekspor komoditas udang di Amerika pada tahun 2015 

Indonesia juga sangat baik dalam penguasaan pasar ekspor komoditas tersebut. 

Dimana pada tahun tersebut Amerika mengeluarkan uangnya sebesar 1,9 Milyar 

US Dollar atau 20 persen dari total biaya yang dikeluarkan khusus untuk 

mengimpor komoditas udang sehingga Indonesia menepati urutan ke 2 dalam 

penguasaan produk udang yang di impor dari Amerika Serikat. Sedangkan pada 

tahun 2015 India menjadi yang terdepan dalam bersaing pada komoditas udang 

yang diekspor di Amerika Serikat dimana pada tahun tersebut amerika 

mengeluarkan uangnya sebesar 1,2 Milyar US Dollar khusus untuk mengimpor 

udang dari India. 
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Gambar 1.7 : Negara dengan Volume Ekspor Udang Terbesar di Amerika 
Tahun 2015 

 
Sumber: National Marine Fisheries Service, 2015.  

Tingginya angka impor yang dimiliki oleh negara amerika serikat baik 

perikanan maupun komoditas udang itu sendiri, salah satunya disebabkan oleh 

produksi perikanan di amerika serikat yang tidak dapat memenuhi banyaknya 

jumlah produk komoditas udang dan perikanan yang dikonsumsi oleh negara 

tersebut. Dari gambar 1.8 dapat kita lihat bahwa produksi crustacean yang 

merupakan anggota dari kelas hewan yang diantaranya terdiri dari udang, kepiting, 

dan lobster di Amerika Serikat yang memiliki nilai produksi sebesar 428.991 ton 

hanya berkontribusi sebesar 18 persen terhadap besarnya jumlah konsumsi 

crustacean di Amerika Serikat. 

 

Gambar 1.8 : kontribusi Produksi terhadap Konsumsi Komoditas Crustasean 
di Amerika Serikat Tahun 2011 
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Sumber : Food and Agriculture Organization, 2011 

Tingginya peluang perdagangan komoditas udang Indonesia ke Amerika 

Serikat tentunya tidak terlepas dari masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Adanya 

potensi yang dimiliki oleh komoditas udang baik dalam perdagangan di luar 

maupun di dalam negeri memicu adanya keinginan dari produsen untuk 

memproduksi komoditas udang lebih banyak dari periode sebelumnya. Adanya 

keinginan meningkatkan produksi pada komoditas udang memang dapat 

dikatakan baik untuk perekonomian. Namun demikian pada komoditas udang 

tangkap yang memiliki sifat akses terbuka adanya peningkatan produksi pada 

komoditas tersebut dapat berdampak buruk bagi perekonomian apabila jumlah 

udang yang ditangkap melebihi potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah 

perairan. 

 Pada tahun 2016 udang menjadi salah satu komoditas dengan tingkat over-

exploited terbanyak dibandingkan komoditas perikanan lainnya. dari tabel 1.1 

dapat terlihat bahwa hanya Laut Banda, Laut Sulawesi, dan Samudera Pasifik 

yang tidak termasuk over-exploited (< 1) dalam pemanfaatan udang tangkap. 

sedangkan sisanya yaitu Selat Malaka, Samudera Hindia, Laut Cina Selatan, Laut 

18%

produksi crustacean

konsumsi crustacean
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Jawa, Selat Makasar - laut Flores, Teluk Tomini - Laut Seram, Laut Arafura – Laut 

Timor termasuk over-exploited (≥ 1) dalam pemanfaatan atau penangkapan 

udang.  

Tabel 1.1 : Tingkat Pemanfaatan Udang Tangkap di Masing-masing Wilayah 

Perairan Tahun 2016 

Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara 

Republik Indonesia 

Udang 
Penaeid 

Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik 

Indonesia 
Udang Penaeid 

Selat Malak 
WPPNRI 
571 1,66 

Teluk Tomini-
Laut Seram WPPNRI 715 1,21 

Samudera 
Hindia 

WPPNRI 
572 1,6 Laut Sulawesi WPPNRI 716 0,75 

 Samudera 
Hindia 

WPPNRI 
573 1,36 

Samudera 
Pasifik WPPNRI 717 0,25 

Laut Cina 
Selatan 

WPPNRI 
711 1,48 

Laut Arafura-
Laut Timor WPPNRI 718 1,3 

Laut Jawa 
WPPNRI 
712 1,21       

Selat 
Makasar-
Laut Flores 

 WPPNRI 
713 1,7       

Laut Banda 
 WPPNRI 
714 0,66       

      
Sumber : Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2016 

Keunggulan yang dimiliki oleh produk udang ekspor Indonesia di Amerika 

Serikat tidak terlepas dari kondisi perekonomian Indonesia yang juga bisa 

mempengaruhi besarnya volume ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat. 

Dalam perdagangan Internasional nilai kurs juga dapat berpengaruh terhadap 

besarnya jumlah volume yang diekspor oleh suatu negara. Menurut Mankiw (2006) 

ketika real exchange rate terapresiasi, dengan asumsi rasio harga konstan, 

menyebabkan adanya hubungan yang positif terhadap neraca perdagangan.  Hal 

ini disebabkan REER yang lebih tinggi akan memberikan indikasi rendahnya harga 

produk Indonesia relatif lebih murah terhadap harga produk lain di suatu negara, 
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karena dengan US Dollar yang sama akan memberikan jumlah Rupiah yang lebih 

banyak. 

Menurut Nicholson (2002) pendapatan memiliki hubungan yang positif 

terhadap permintaan suatu barang. Dimana ketika pendapatan total suatu individu 

dengan asumsi harga tidak berubah, menyebabkan kuantitas yang dibeli oleh 

individu untuk suatu barang meningkat. Sehingga dari hal tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa pendapatan Amerika Serikat memiliki pengaruh yang positif 

terhadap permintaan volume ekspor udang Indonesia. Hal itu disebabkan karena 

produk udang merupakan barang normal yang merupakan suatu jenis barang yang 

permintaan akan meningkat ketika pendapatan meningkat, karena udang 

merupakan barang yang dikonsumsi untuk keperluan sehari-hari (necessity). 

Menurut Soemokaryo (2001) produksi ikan Indonesia berpengaruh positif 

terhadap jumlah ekspor ikan Indonesia ke suatu negara. Dimana ketika produksi 

ikan meningkat kuantitas produk ikan yang diekspor juga meningkat. Selanjutnya 

menurut Soemokaryo (2001) negara dengan sumberdaya ikan yang melimpah 

lebih mendahulukan kepentingan ekspornya dibandingkan kepentingan domestik. 

Sehingga penurunan permintaan domestik dapat dianggap sebagai residu dari 

produksi dikurangi dengan ekspor ikannya. 

Terdapat research gap yang terjadi dalam penelitian sebelumnya. Terdapat 

perbedaan hasil yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dimana dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Sunarti dkk (2012) menunjukkan bahwa produksi 

berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor dalam studi kasus produk gula 

Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kementrian Perdagangan 

RI (2009) menunjukkan bahwa produksi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

volume ekspor dalam studi kasus komoditas Industri. Adapun penelitian tentang 

pengaruh nilai tukar atau kurs memiliki hasil yang berbeda, dimana penelitian yang 

dilakukan oleh Kementrian Perdagangan RI (2009), Apsari (2011), dan Ginting 
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(2013) menunjukan bahwa kurs memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

volume ekspor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lukman (2012) memiliki 

hasil yang berbeda dimana kurs memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

volume ekspor. 

Adanya research gap antar penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor 

suatu barang antar negara. Ditambah dengan belum ada penelitian yang 

membahas secara khusus mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

volume ekspor udang dari Indonesia ke Amerika Serikat, melihat besarnya potensi 

perikanan khususnya pada komoditas udang di Amerika Serikat yang memberikan 

harapan besar bagi Indonesia untuk menguasai pasar komoditas udang di 

Amerika Serikat, merupakan masalah yang ada saat ini. Dengan adanya 

permasalahan diatas, maka penulis mengambil judul skrpisi “Analisis Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Volume Ekspor Komoditas Udang Indonesia di Amerika 

Serikat”. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi volume ekspor komoditas 

udang Indonesia di Amerika Serikat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis pengaruh dan keterkaitan antara faktor-faktor yang 

mempengaruhi volume ekspor komoditas udang Indonesia di Amerika 

Serikat. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana pengaruh nilai tukar, 

Produksi Udang Tangkap di Tempat Pelelangan Ikan dan Gross Domestic 

Product terhadap volume ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat. 

2. Sebagai tambahan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. 

3. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi, serta sumber informasi dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Ekonomi Perikanan 

Menurut Mankiw (2003:4) Ilmu Ekonomi (economics) adalah suatu studi yang 

mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang selalu 

terbatas atau langka. Sedangkan menurut Samuelson dan Nordhaus (1993) Ilmu 

Ekonomi memiliki banyak arti yang diantaranya adalah suatu studi tentang perilaku 

orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka 

dan memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai 

komoditi untuk kemudian menyalurkan, baik saat ini maupun di masa depan, dan 

berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. 

Sedangkan perikanan menurut UU RI no. 31 tahun 2004 merupakan semua 

kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan 

dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan 

pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. 

Sehingga dari kedua definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa ekonomi 

perikanan merupakan suatu studi yang mempelajari bagaimana mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya ikan baik dari pra-produksi sampai pemasaran diatas 

keterbatasan dari sumberdaya perikanan itu sendiri. Adapun menurut Anonim (2014) 

menyatakan definisi dari ekonomi perikanan adalah The production, distribution, and 

consumption of fish and seafood and all financial aspects of the fishing and seafood 

industry (including aquatic life in fresh water). 

Dibandingkan dengan subsektor lain pada umumnya, perilaku produksi pada 

subsektor perikanan berbeda dengan komoditi lainnya karena sumberdaya ikan yang 
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bersifat akses terbuka dan milik bersama. Sehingga dari hal tersebut pengguna dalam 

hal ini nelayan dapat masuk secara tak terbatas untuk bersaing dan bisa 

mengantarkan pada over fishing atau overekploitasi dan juga penggunaan yang tidak 

efisien (Soepanto, 2001). 

 

2.2  Perdagangan Internasional 

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk 

suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. 

Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), 

antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara 

dengan pemerintah negara lain (Apridar, 2012). Sama halnya dengan Apridar, 

Menurut Budiono (2001) dalam perdagangan internasional suatu negara sebenarnya 

tidak berdagang dengan negara lain, melainkan penduduk di negara tersebutlah yang 

berdagang dengan penduduk di negara lain. Kecuali di negara-negara yang 

direncanakan secara pusat (centrally planned economies), yang saat ini sudah jarang 

dijumpai suatu negara yang bertindak sebagai satu kesatuan dalam kegiatan luar 

negerinya. 

Menurut Krugman dan Obstfeld (1994) terdapat 2 alasan utama suatu negara 

melakukan perdagangan Internasional, dimana masing-masing alasan 

menyumbangkan keuntungan perdagangan (gains from trade) bagi mereka. Pertama, 

negara-negara berdagang karena mereka berbeda satu sama lain. Sebagaimana 

suatu Individu berdagang dengan individu lainnya, setiap negara dapat meraih 

keuntungan perdagangan ke negara lain ketika negara tersebut memiliki keunggulan 

dalam berdagang di bidang tertentu dibandingkan negara lainnya. Kedua, negara-

negara berdagang satu sama lain dengan tujuan mencapai skala ekonomis 
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(economics of scale) dalam produksi. Maksudnya, jika setiap negara hanya 

menghasilkan sejumlah barang tertentu, mereka dapat menghasilkan barang-barang 

tersebut dengan skala yang lebih besar dan karenanya lebih efisien dibandingkan jika 

negara tersebut mencoba untuk memproduksi segala jenis barang. 

Sedangkan menurut Sadono Sukirno, dalam Apridar (2012) terdapat 4 manfaat 

perdagangan internasional terhadap suatu negara yang menerapkan suatu 

perdagangan internasional yaitu (1) memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi 

di negeri sendiri. kondisi geografis, iklim, dan tingkat penguasaan teknologi 

merupakan sebagian dari banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil 

produksi di suatu negara. Dengan adanya perdagangan internasional, maka setiap 

negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di negara tersebut. 

(2) memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Meskipun suatu negara dapat 

memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara 

lain, namun ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut engimpor barang tersebut 

dari luar negeri. Sehingga dengan melakukan perdagangan internasional suatu 

negara bisa lebih efisien dalam memproduksi suatu barang. (3) memperluas pasar 

dan menambah keuntungan. Terkadang, para pengusaha ataupun suatu perusahaan 

tidak menjalankan alat produksinya dengan maksimal disebabkan karena perusahaan 

tersebut khawatir akan terjadinya kelebihan produksi, sehingga menyebabkan 

turunnya harga pada produk mereka. Namun dengan adanya perdagangan 

internasional, pengusaha dapat menjalankan alat produksinya secara maksimal, dan 

menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri. (4) Transfer teknologi modern. 

Dengan adanya perdagangan internasional memungkinkan suatu negara dapat 

mempelajari suatu teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang 

modern. 
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2.3  Teori Perdangangan Internasional 

Penjelasan teoritis terkait perdagangan internasional telah banyak dikemukakan 

oleh para ahli ekonomi di seluruh dunia.  Bermula dari teori klasik yang terdiri dari 

pandangan merkantilisme mengenai perdagangan lalu Adam Smith dengan 

keunggulan absolutnya, dan David Richardo dengan keunggulan komparatif, hingga 

teori modern yang yang diantaranya adalah Hecsker dan Ohlin yang memperbaiki 

teori keunggulan komparatif, dan Michael E. Porter dengan teori keunggulan 

kompetitifnya, menggambarkan bahwa teori perdagangan internasional terus 

berkembang dari waktu ke waktu. 

Berkembangnya pembahasan mengenai perdagangan internasional pada kaum 

merkantilisme terjadi selama abad 17 dan 18. Ide pokok yang mendasari pandangan 

merkantilisme terhadap perdagangan internasional adalah bagaimana suatu negara 

melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sesedikit mungkin impor, dimana hal 

tersebut merupakan satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan 

kuat. Surplus ekspor ini nantinya akan membentuk aliran logam mulia khususnya 

emas dan perak yang menjadi pemasukan bagi negara tersebut. Teori merkantilisme 

ini memiliki beberapa kekurangan salah satunya adalah dengan jumlah emas dan 

perak yang tetap pada satu saat tertentu sebuah negara tentunya hanya 

mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional dengan mengorbankan 

negara lain, sehingga teori ini dapat menimbukan konflik kepentingan nasional 

(Salvartore,1996).  

Berbeda dengan kaum merkantilisme, Adam Smith beranggapan bahwa adanya 

perdagangan internasional disebabkan karena adanya absolute advantage 

(keunggulan mutlak). Dalam perdagangan antar 2 negara, ketika suatu negara lebih 

efisien (keunggulan mutlak) dalam memproduksi suatu barang sedangkan negara 
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lainnya lebih efisien memproduksi barang lainnya (keungulan mutlak), maka masing-

masing negara akan berspesialisasi dalam memproduksi barang yang memiliki 

keunggulan mutlak dan memilih untuk mengimpor pada barang yang tidak memiliki 

keunggulan mutlak tersebut. Sebaliknya, perdagangan internasional suatu negara 

dengan negara lainnya tidak akan terjadi apabila salah satu dari negara tersebut tidak 

memiliki keunggulan mutlak (Apridar, 2012). 

David Richardo dalam bukunya yang berjudul Principles of Political Economy and 

Taxation (1817) mengungkapkan hukum keunggulan komparatif yang merupakan 

penyempurnaan hukum keunggulan absolut yang diungkapkan oleh Adam Smith 

dalam perdangangan internasional. Dalam hukum keunggulan komparatif, meskipun 

didalam perdagangan internasional suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut 

sama sekali terhadap negara lainnya, negara tersebut masih bisa mendapatkan 

keuntungan dari perdagangan dengan negara lain, apabila negara tersebut 

melakukan spesialisasi dan mengekspor barang yang memiliki kerugian keunggulan 

absolut yang lebih kecil (keunggulan komparatif), dan mengimpor kerugian 

keunggulan absolut yang lebih besar. Sedangkan suatu negara akan memiliki 

keuntungan yang maksimal apabila suatu negara berspesialisasi dan mengekspor 

barang yang memiliki keunggulan absolut yang lebih besar (keunggulan komparatif) 

dan mengimpor keunggulan absolut yang lebih kecil terhadap negara lain (Salvatore, 

1996).  

Dalam perkembangan teori perdagangan internasional Heckscher dan Ohlin 

memperbaiki teori keunggulan komparatif yang telah dikemukakan oleh David 

Richardo. Menurut Heckscher dan Ohlin dalam Budiono (2001) keunggulan 

komparatif suatu negara dapat tercipta ketika suatu negara memiliki lebih banyak atau 

lebih sedikit masing-masing faktor produksi dibandingkan negara lainnya. Dalam ilmu 
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ekonomi terdapat empat golongan faktor produksi yaitu: tenaga kerja, tanah (termasuk 

keadaan dan kekayaan alam), barang modal, dan kepengusahaan 

(entrepreneurship). 

Untuk lebih memantapkan pengertian terjadinya keunggulan komparatif yang 

disebabkan oleh perbedaan faktor produksi, Budiono (2001) menguraikannya dengan 

model Heckscher-Ohlin. Dalam model tersebut terdapat 3 asumsi yang sederhana 

yang terdiri dari: 

(a) Dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kapital; 

(b) Dua barang yang mempunyai “kepadatan’ faktor produksi yang tidak sama, 

yang satu (X) lebih padat karya, yang lain (Y) lebih padat kapital; 

(c) Dua negara yang memiliki kedua faktor produksi yang berbeda, negara A 

memiliki lebih banyak kapital daripada tenaga kerja, negara B memiliki lebih 

banyak tenaga kerja daripada kapital. 

Kasus ini dapat dijelaskan oleh kurva PPF yang ditunjukkan oleh Gambar 2. 

Dalam model Heckscher-Ohlin ini kita menganggap bahwa kasus increasing cost 

berlaku, dimana biaya yang semakin menaik ditunjukkan oleh makin banyaknya 

barang yang satu yang harus dikorbankan untuk memperoleh satu unit tambahan 

barang lain, dengan semakin besarnya volume produksi barang lain. 
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Gambar 2.1 : Production Possibility Frontier Dalam Kasus Increasing-Cost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Budiono (2001) 

Dalam Gambar 2.1 dapat kita ketahui bahwa negara A, yang memiliki relatif lebih 

banyak faktor produksi kapital, mempunyai PPF yang lebih condong ke arah sumbu 

X karena negara ini mampu menghasilkan lebih banyak barang X yang lebih padat 

kapital daripada barang Y yang lebih padat karya. Begitu pula sebaliknya, negara B 

mempunyai PPF yang lebih condong ke arah sumbu Y karena negara ini memiliki 

relatif lebih banyak faktor prduksi tenaga kerja. Garis EKID (atau gari GZPF untuk 

negara B) merupakan garis Consumption Possibility Frontier (CPF) yang baru bagi 

negara A, dan merupakan garis yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh negara A 

dan posisi paling menguntungkan bagi negara A untuk tingkat harga relatif. 

Sedangkan terbentuknya garis EKID terjadi karena kedua negara membuka 

hubungan perdagangan mereka (Law of Reciprocal Demand). Sehingga untuk 

mendapatkan manfaat yang maksimum dari perdagangan maka masing-masing 

negara akan memilih ttik persinggungan antara PPFnya dengan garis harga relatif 

keseimbangan.  
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Titik I adalah posisi produksi yang dipilih oleh negara A, yang berarti bahwa 

negara ini memproduksikan OH barang X dan OL barang Y. Sama halnya dengan 

negara B, posisi produksi yang dipilih oleh negara B adalah titik Z, yang menunjukkan 

bahwa negara tersebut memproduksikan OS barang X dan OR barang Y. Sehingga 

dalam kasus increasing-cost setiap negara cenderung untuk berspesialisasi dalam 

produksi barang-barang yang mempunyai keunggulan komparatif, meskipun 

spesialisasi tersebut tidak penuh, seperti dalam kasus constant-cost. 

 

2.4  Permintaan 

Permintaan yang digunakan dalam bahasa sehari-hari memiliki arti yang sedikit 

berbeda dengan permintaan yang dilihat melalui kacamata ilmu ekonomi. Permintaan 

yang diartikan dalam kehidupan sehari-hari diartikan secara absolut yaitu jumlah 

barang yang dibutuhkan. Sehingga tanpa melihat faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi permintaan tersebut, kebutuhan menjadi satu-satunya faktor yang 

mempengaruhi adanya suatu permintan barang yang ada dipasar. Sedangkan dari 

kacamata ilmu ekonomi permintaan yang dimaksud adalah permintaan efektif dimana 

besarnya jumlah barang yang dibutuhkan tidak hanya didasari oleh kebutuhan dari 

suatu indvidu ataupun masyarakat tersebut melainkan juga faktor-faktor lain salah 

satunya adalah daya beli dari individu atau masyarakat tersebut (sudarsono, 1986). 

Seiring berjalannya berjalannya waktu, sampai saat ini terdapat berbagai macam 

pendekatan yang menjelaskan teori permintaan itu sendiri. Berrmula dari pemikiran 

Alfred Marshall, dalam bukunya yang berjudul The Principles of Economics, secara 

grafis menjelaskan bahwa harga berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. 

Dimana dalam menjelaskan teori tersebut Marshall menggunakan anggapan bahwa 
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pendapatan atau faktor-faktor yang berpengaruh lainnya sebagai variabel tetap 

(Sudarsono, 1986).  

Selanjutnya Leon Walras, pada akhir abad 19, dengan menggunakan metode 

matematis, memasukkan semua variabel yang menurutnya berpengaruh terhadap 

jumlah barang yang diminta yang diantaranya adalah harga barang tersebut, harga 

barang lain dan pendapatan konsmen yang tersedia untuk dibelanjakan (Sudarsono, 

1986).  

Selain kedua ekonom tersebut sebenarnya masih banyak ekonom lain melalui 

pendekatannya masing-masing yang menjelaskan terkait teori permintaan itu sendiri. 

Sehingga sampai saat ini pula terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan terhadap suatu  barang. Pristyadi (2013) menjelaskan bahwa terdapat 6 

faktor yang mempengaruhi adanya permintaan atas suatu barang yaitu: 

a. Harga barang itu sendiri. 

b. Harga Barang lain, yang mempunyai kaitan erat dengan barang tersebut. 

c. Pendapatan rumah tangga dan masyarakat. 

d. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. 

e. Cita rasa masyarakat. 

f. Ramalan mengenai keadaan di masa mendatang. 

 

2.4.1  Perubahan dalam Pendapatan pada Barang Normal 

Barang normal merupakan suatu jenis barang yang akan dibeli dalam jumlah lebih 

banyak jika pendapatan meningkat. Dalam fungsi permintaan, ketika pendapatan total 

seseorang meningkat, dengan asumsi harga-harga tetap, dan barang tersebut 

merupakan barang normal, maka yang dalam praktiknya orang cenderung membeli 

lebih banyak barang (Nicholson, 2002). 
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Gambar 2.2 : Perubahan Pendapatan Barang Normal 

 
Sumber : Nicholson, 2002. 

  

Hal tersebut dapat diilustrasikan  melalui Gambar 2.2 yaitu dimana pada tahap 

awal garis anggaran yang dimiliki oleh seorang individu terdapat pada  𝐼1, dimana 

untuk memaksimalkan utilitasnya pada 𝑈1, Individu tersebut dapat memiliki kombinasi 

pada kuantitas 𝑌1 dan 𝑋1. Namun ketika terjadi kenaikan pendapatan garis anggaran 

yang dimiliki oleh seorang individu bergeser ke kanan yaitu pada situasi garis 

anggaran pada 𝐼2dan 𝐼3 sehingga individu tersebut dapat memaksimalkan utilitasnya 

lebih besar dibandingkan utilitas sebelumnya yaitu pada 𝑈2 dan 𝑈3 dengan kombinasi 

yaitu 𝑋2𝑌2 dan 𝑋3𝑌3.  
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2.5.  Penawaran 

Penawaran adalah suatu daftar yang menunjukkan jumlah-jumlah barang itu yang 

ditawarkan untuk dijual kepada berbagai tingkat harga tertentu dalam suatu pasar dan 

pada waktu tertentu (Pristyadi, 2013). Penawaran memiliki kaitan yang erat dengan 

besarnya tingkat harga, dimana semakin tinggi harga suatu komoditi, semakin tinggi 

pula jumlah komoditi yang akan ditawarkan, jika sektor lainnya tetap sama (Lipsey, 

1992). 

Menurut Sari dkk (2013) Dalam teori perdagangan Internasional faktor-faktor 

yang mempengaruhi ekspor dapat dilihat dari dua sisi, yaitu penawaran (supply) dan 

permintaan (demand). Daro sisi permintaan, ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor, 

nilai tukar riil, pendapatan dunia dan kebijakan devaluasi. Dari ssi penawaran, ekspor 

dipengaruhi oleh harga ekspor, harga domestic, nilai tukar riil, kapasitas diproduksi 

yang bisa diproduksi melalui investasi, impor bahan baku dan kebijakan deregulasi. 

Menurut Sari (2016) Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi penawaran, antara 

lain: 

1. Harga barang itu sendiri : Jika harga suatu barang naik (ceteris paribus) maka 

kuantitas yang ditawarkan akan barang tersebut bertambah karena produsen 

berharap mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari penjualan akan 

barang tersebut, demikian juga sebaliknya. 

2. Jumlah produksen di pasaran : jika jumlah produsen bertambah banyak maka 

penawaran total juga akan bertambah: pada tingkat harga yang berlaku, lebih 

banyak barang/jasa yang ditawarkan untuk dijual di pasaran. 

3. Harga-harga faktor produksi : harga faktor produksi yang merupakan input 

dalam proses produksi menentukan biaya produksi. 
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2.6. Definisi Kurs dan Pengaruhnya Terhadap Volume Ekspor 

Menurut Salvatore dalam Sari (2013) Nilai tukar atau kurs didefinisikan sebagai 

harga mata uang luar negeri dalam satuan harga mata uang domestik. Sedangkan 

menurut Krugman dalam Sari (2013) Kurs adalah harga sebuah mata uang dari suatu 

negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang yang lain dan mampu 

mempengaruhi ekspor. 

Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Sedangkan kurs riil 

merupakan harga relatif dari barang-barang diantara dua negara. Kurs riil menyatakan 

tingkat dimana kita bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk 

barang-barang dari negara lain. Adapun kurs riil kadang-kadang-disebut terms of 

trade (Mankiew, 2007). 

Nilai tukar riil di antara kedua mata uang kedua negara dihitung dari nilai tukar 

nominal dikalikan dengan rasio tingkat harga di kedua negara tersebut. Hubungan 

nilai tukar riil dengan nilai tukar nominal itu, dapat diformulasikan sebagai berikut : 

𝑅𝐸𝐸𝑅 − 𝐸𝑅 ∗  
𝐹𝑃

𝐷𝑃
 

Dimana: 

REER  : Real Effective Exchange Rate (Nilai Tukar Riil) 

ER : Exchange Rate nominal yang dapat dinyatakan dalam direct term (rupiah / 1 

dollar) maupun indirect term (dollar / 1 rupiah) 

FP : Foreign Price Indeks harga mitra dagang (luar negeri) 

DP : Domestic Price/ Indeks harga domestic 

Dari formulasi di atas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya daya saing 

perdagangan luar negeri ditentuan oleh dua hal, yaitu ER dan rasio harga kedua 

negara. Jika ER (direct term) meningkat (terapresiasi), dengan asumsi rasio harga 
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konstan, maka ada hubungan positif dengan neraca perdagangan. Hal ini disebabkan 

ER yang lebih tinggi akan memberikan indikasi rendahnya harga produk Indonesia 

(domestik) relative terhadap harga produk lain, karena dengan Dollar yang sama akan 

memberikan jumlah Rupiah yang lebih banyak. Sebaliknya dengan asumsi kurs tidak 

fluktuatif, maka daya saing sangat ditentukan oleh kemampuan negara (domestik) 

atau otoritas moneter dalam mengendalikan laju harga dengan berbagai instrument 

yang menjadi kewenangannya (Ginting, 2013). 

Sedangkan Menurut Sukirno (2000:109), peningkatan kurs mata uang negara 

pengimpor terhadap mata uang negara pengekspor dapat meningkatkan daya beli 

negara pengimpor yang mengakibatkan nilai ekspor negara pengekspor meningkat. 

Nilai tukar mata uang (kurs) memainkan peranan sentral dalam hubungan 

perdagangan internasional, karena kurs memungkinkan dapat membandingkan 

harga-harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara (Sari, 2013). 

 

2.7  Definisi Produksi dan Pengaruhnya Terhadap Volume Ekspor 

Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan 

memanfaatkan beberapa masukan atau input. Sedangkan kegiatan produksi 

merupakan kegiatan mengkombinasi berbagai input atau masukan untuk 

menghasilkan output. fungsi produksi merupakan hubungan teknis antara input 

dengan output (Fathorrozi, 2012).  

Seiring perkembangannya sampai saat ini terdapat berbagai macam fungsi 

produksi diantaranya menurut sadono sukirno dalam setiawati (2006), fungsi produksi 

memiliki fungsi: 

Q = f (K, L, R, T) ………………….. 
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Dimana: 

K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja, R adalah kekayaan alam 

dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. 

 Adapun menurut Nicholson (2002), fungsi produksi terdiri atas: 

Q = f (K,L,M….) 

Dimana q mewakili output barang-barang tertentu selama satu periode, K mewaliki 

mesin (yaitu, modal) yang digunakan selama periode tersebut, L mewakili input jam 

tenaga kerja, dan M mewakili bahan mentah yang digunakan. Adapun bentuk dari 

notasi menunjukkan adanya kemungkinan variabel-variabel lain yang mempengaruhi 

proses produksi. 

Dalam ilmu ekonomi, terdapat tiga masalah pokok berupa mencari jawaban atas 

pertanyaan 1). Apa (what) yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. 2). 

Bagaimana (how) cara menghasilkan/memproduksi barang dan atau jasa tersebut. 3). 

Untuk siapa (for whom) barang dan atau jasa tersebut dihasilkan.diproduksi. 

perusahaan yang akan menghasilkan suatu produk menghadapi keterbatasan sumber 

daya, sehingga perusahaan memilih alternatif terbaik yang akan digunakan untuk 

menghasilkan produk yang diinginkan. Cara perusahaan menghasilkan produk yang 

diinginkan tergambar dalam proses produksi. Setiap proses produksi memiliki elemen 

utama sistem produksi yaitu input, proses, dan output. Input merupakan sumberdaya 

yang digunakan dalam proses produksi, proses merupakan cara yang digunakan 

untuk menghasilkan produk dan output merupakan produk yang ingin dihasilkan 

(Soeranto dalam Setiawati 2006). 

Menurut Lindert dalam Sunarti (2012) menjelaskan akibat kondisi produktif di tiap 

negara berbeda, apabila produksi domestik tinggi maka negara tersebut akan 

melakukan ekspor lebih banyak. Selanjutnya menurut Komalasari dalam Sunarti 
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(2012) menjelaskan, peningkatan produksi berpengaruh secara positif terhadap 

penawaran ekspor. Saat produksi mengalami peningkatan maka ketersediaan gula 

meningkat, sehingga penawaran gula di dalam dan luar negeri juga meningkat. Hal 

tersebut mengakibatkan apabila produksi gula meningkat, maka volume ekspor gula 

juga meningkat. 

Menurut Soemokaryo (2001) produksi ikan Indonesia berpengaruh positif 

terhadap jumlah ekspor ikan indonesia ke suatu negara. Dimana ketika produksi ikan 

meningkat kuantitas produk ikan yang diekspor juga meningkat. Selanjutnya menurut 

Soemokaryo (2001) negara dengan sumberdaya ikan yang melimpah lebih 

mendahulukan kepentingan ekspornya dibandingkan kepentingan domestik. 

Sehingga penurunan permintaan domestik dapat dianggap sebagai residu dari 

produksi dikurangi dengan ekspor ikannya. 

 

2.8  Definisi Gross Domestic Product dan Pengaruhnya Terhadap Volume 

Ekspor 

GDP (Gross Domestic Product) atau PDB (Produk domestik Bruto) merupakan 

keseluruhan nilai pasar barang dan jasa yang dihasikan suatu negara dalam satu 

tahun. Selain itu GDP juga dapat diartikan sebagai total penghasilan semua orang di 

dalam suatu perekonomian (DPR-RI, 2014). Salah satu indikator penting untuk 

mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data 

Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar 

harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar 
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harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar 

harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Adapun 

PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur 

ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 

ekonomi dari tahun ke tahun (BPS, 2016). 

GDP adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam 

perekonomian selama kurun waktu tertentu. Produk domestik Bruto sering dianggap 

sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan GDP adalah meringkas 

aktivitas ekonomi dalam suatu nilai mata uang tertentu selama periode waktu tertentu. 

GDP dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu GDP sebagai pendapatan total dari 

setiap orang di dalam perekonomian dan GDP sebagai pengeluaran total atas output 

barang dan jasa perekonomian. GDP dapat dilihat dari dua sudut pandang 

disebabkan karena jumlah pendapatan dan pengeluaran perekonomian atas 

outpunya benar-benar sama: untuk perekonomian secara keseluruhan, pendapatan 

harus sama dengan pengeluaran (Mankiw, 2006:17, 19). 

Menurut Mankiw (2006:25) dalam persamaan identitas pos pendapatan nasional 

GDP terbagi menjadi empat kelompok pengeluaran yaitu Konsumsi (C), Investasi (I), 

Pembelian Pemerintah (G), Ekspor Neto (NX). Adapun dengan menggunakan simbol 

Y, GDP memiliki fungsi sebagai berikut: 

Y = C + I + G + NX. 

Dimana secara definisi keempat komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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- Konsumsi (consumption) terdiri dari barang dan jasa yang dibeli rumah 

tangga. 

- Investasi (investment) terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk 

penggunaan masa depan. 

- Pembelian pemerintah (government Purchases) adalah barang dan jasa 

yang dibeli pleh pemerintah pusat, negara bagian, dan daerah. 

- Ekspor neto (net exports), memperhitungkan perdagangan dengan negara 

lain. 

GDP memiliki pengaruh yang positif terhadap permintaan ekspor ketika GDP 

didefinisikan sebagai total penghasilan, dimana ketika GDP suatu negara meningkat 

dengan asumsi harga-harga tetap dan barang tersebut merupakan barang normal, 

maka orang cenderung membeli barang lebih banyak dari sebelumnya. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang memiliki kesamaan variabel baik itu variabel yang dipengaruhi 

maupun variabel yang mempengaruhi sudah banyak dilakukan sebelumnya. 

Penelitian yang ditulis oleh Apsari (2011) dalam tesisnya yang berjudul Analisis 

Permintaan Ekspor Ikan Tuna Segar Indonesia di Pasar Internasional. Penelitian 

tersebut menganalisis bagaimana pengaruh suatu variabel independent 

mempengaruhi variabel dependentnya yaitu permintaan ekspor dan produksi ikan 

tuna Indonesia. Dengan menggunakan metode regresi berganda dengan Three Least 

Square penelitian tersebut memberikan 2 kesimpulan yaitu: pertama, seluruh faktor 

yang terdiri dari harga ikan salmon sebagai subtitusi ikan tuna, harga ikan tuna 

thailand sebagai eksportir selain Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap mata uang 
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negara pengimpor, GDP negara pengimpor, Jumlah penduduk, tarif yang 

diberlakukan terhadap impor ikan tuna asal Indonesia, dan konsumsi ikan tuna 

perkapita berpengaruh signifikan terhadap permintaan ekspor ikan tuna Indonesia di 

pasar internasional. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ikan tuna 

Indonesia secara signifian adalah interest rate (Suku Bunga Riil), Produksi Ikan tuna 

tahun yang lalu, Trend sebagai proxy perkembangan tekhnologi, dan kebijakan 

pemerintah yang mendukung perkembangan produksi Indonesia seperti pengurusan 

izin usaha yang dipermudah, proteksi keamanan dengan penyelesaian masalah illegal 

fishing yang banyak terjadi di Indonesia, dan perbaikan pelabuhan dan pembangunan 

cold storage. Sedangkan variabel jumlah kapal, dan jumlah tenaga kerja yang terlibat 

pada proses usaha produksi mempengaruhi secara positif namun tidak signifikan 

terhadap produksi ikan tuna Indonesia. 

Jurnal yang diterbitkan oleh pascasarjana Universitas Syiah Kuala dan ditulis oleh 

Sari (2013) membahas tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kopi 

arabika aceh. Dengan menggunakan data sekunder yang bersifat time series dan 

menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS), penelitian tersebut memberikan 

kesimpulahan bahwa produksi kopi Arabika Aceh, Kurs, dan harga kopi luar neger 

berpengaruhi positif signifikan terhadap volume ekspor kopi arabika Aceh. 

Jurnal yang diterbitkan oleh Fakultasi Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 

yang ditulis oleh Mawardi (2013) membahas tentang pengaruh nilai tukar rupiah, 

harga kopi internasional dan produksi kopi domestik terhadap volume ekspor kopi 

Indonesia. Dengan menggunakan data sekunder yang bersifat time series dan 

menggunakan analisis data regresi linear berganda, penelitian tersebut memberikan 

kesimpulan bahwa variabel nilai tukar rupiah, dan produksi domestik memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia. Sedangkan untuk 
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variabel harga internasional memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap volue 

ekspor kopi Indonesia.  

Jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 

yang ditulis oleh Sunarti (2014), membahas tentang pengaruh harga gula 

internasional dan produksi gula domestik terhadap volume ekspor gula di Indonesia. 

Dari penelitian tersebut diketahui bahwa melalui hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan 

bahwa Harga Gula Internasional, dan Produksi Gula Domestik secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Volume Ekspor Gula di Indonesia. Sedangkan hasil 

uji parsial (Uji t), menunjukkan bahwa variabel harga Gula Internasional dan Produksi 

Gula Domestik berpengaruh signifikan terhadap Volume Ekspor Gula di Indonesia. 

Jurnal yang diterbitkan oleh DPR RI yang ditulis oleh Ginting (2013) menjelaskan 

tentang pengaruh nilai tukar terhadap ekspor Indonesia. Dengan menggunakan data 

dengan runtun waktu 2005 kuartal I sampai tahun 2012 kuartal III dan dihitung dengan 

menggunakan metode Error Correction Model (ECM), memberikan kesimpulan bahwa 

nilai tukar dalam jangka panjang maupun jangka pendek memiliki pengaruh yang 

negatif dan signifikan terhadap ekspor Indonesia. 

Disertasi yang dipublikasikan oleh Maryam Tabarestani yang berjudul The Effects 

of U.S. Shrimp Imports on The Gulf of Mexico Dockside Price: A source Differentiated 

Mixed Demand Model, menganalisis terkait variabel anti dumping, marginal budget 

share, elastisitas harga terhadap permintaan, dan elastisitas pendapatan terhadap 

permintaan yang dilihat dari sisi permintaan impor udang di Amerika. Dari hasil 

penelitian tersebut ditemukan bahwa (1) variabel anti dumping yang dipakai sebagai 

varaibel dummy, berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap impor negara 

Ekuador, India dan Meksiko, sedangkan untuk negara lainnya berhubungan negatif 

namun tidak signifikan. (2) Thailand, Meksiko, dan Vietnam menjadi yang terdepan 
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dalam kaitannya terhadap marginal budget share komoditas udang impor di Amerika. 

(3) Dalam analisis elastisitas harga terhadap permintaan ditemukan bahwa semua 

negara tidak memilik elastisitas atau inelastis dengan hasil dari perhitungan yang 

kurang dari 1. (4) dalam kaitannya dengan elasitisas pendapatan terhadap permintaan 

Meksiko, Vietnam, India, China, dan Thailand dapat dikatakan elastis dengan nilai 

hasil lebih dari 1.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kementrian Perdagangan Republik Indonesia 

(2009) dalam jurnalnya yang berjudul “Kajian Dinamika dan Proyeksi Ekspor 

Indonesia ke Beberapa Negara Mitra Dagang Utama”, dimana dalam penelitian 

tersebut menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor pada sector pertanian 

dan Industri dari sisi penawaran dan permintaan. Dalam penelitian tersebut negara 

yang menjadi tujuan ekspor meliputi Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, 

Korean Selatan, Thailand, Malaysia, dan Australia. Adapun dalam penelitian tersebut 

variabel penawaran dipengaruhi oleh variabel harga komoditas, kapasitas produksi, 

nilai tukar riil, impor bahan baku penolong, dan harga BBM, Sedangkan untuk variabel 

permintaan dipengaruhi oleh harga komoditas, GDP, dan Nilai Tukar. Penelitian 

tersebut secara singkat memiliki hasil analisis yang sama dalam penelitian ini terletak 

pada variabel kapasitas produksi yang memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap penawaran ekspor komoditas industry Indonesia. 

 

2.10  Kerangka Pemikiran 

Memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar menjadikan Indonesia 

dikategorikan sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Panjang pantai 
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Indonesia mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut 5,8 juta km2, mendominasi 

total luas teritorial Indonesia sebesar 7,7 juta km2. Terlepas dari hal tersebut menurut 

Kementrian Perdagangan, komoditas ikan dan produk perikanan merupakan salah 

satu dari 10 komoditas yang memiliki potensi dalam bersaing, dimana udang sebagai 

yang terdepan dalam volume ekspor komoditas perikanan. 

Konsep umum dari model penelitian ini adalah didasarkan pada analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi volume ekspor udang Indonesia di Amerika, yang 

didasarkan pada teori permintaan dan kurs. Dari hal tersebut maka secara singkat 

dapat dipetakan melalui gambar 8: 

 

Gambar 2.3 : Kerangka Pemikiran 
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2.11  Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan uraian pada penelitian 

terdahulu serta kerangkan teoritis maka dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 : Nilai Kurs Riil (real exchange rate) (X3) US$ terhadap Rupiah berpengaruh 

signifikan (positif) terhadap volume ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat. 

H2 : Produksi Udang Indonesia (X2) berpengaruh signifikan (positif) terhadap volume 

ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat 

H3 : Gross Domestic Product (X3) berpengaruh signifikan (positif) terhadap volume 

ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari berbagai 

sumber. Data deret waktu (time series) meliputi data bulanan dari tahun 2009 sampai 

2015 yang berasal antara lain dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia (KKP RI), Badan Pusan Statistik Republik Indonesia (BPS RI), United 

Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), dan Kementrian 

Perdagangan Republik Indonesia, dan National Marine Fisheries Service(NMFS). 

Selain itu data juga dilengkapi dengan data-data pendukung lannya seperti buku, 

artikel dan jurnal yang diperoleh dari perpustakaan Universitas Brawijaya, maupun 

situs-situs yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data dan Jenis data dapat dilihat 

dari Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 : Jenis dan Sumber Penelitian 

 Jenis Data Sumber Data 

1 Nilai Tukar (RP/US$) Bank Indonesia 

2 GDP Amerika Serikat Y Chart 

3 Produksi Udang Tangkap di Tempat 

Pelelangan Ikan 

Badan Pusat Statistik 

Indonesia 
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3.2  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini memiliki dua jenis variabel penelitian yang terdiri dari variabel terikat 

(dependent) dan variabel bebas (Independent). Adapun variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Variabel Terikat (dependent Variabel) 

1. Volume ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat adalah kuantitas ekspor 

udang di Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat setiap bulannya dalam 

satuan Kilogram. 

2. Variabel Independen (Independent Variabel) 

a) Kurs riil (riil exchange rate) adalah nilai tukar mata uang suatu negara yang 

dinilai dari mata uang negara lain, dimana dalam penelitian yang dimaksud 

adalah kurs riil dengan satuan Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah. 

b) Produksi merupakan jumlah keseluruhan udang tangkap yang terdapat di 

tempat pelelangan ikan di seluruh Indonesia, dimana dalam penelitian ini 

udang tangkap yang dimaksud terdiri dari udang barong, udang windu, udang 

jrebung, udang dogol, dan udang lainnya yang dihitung dengan satuan berat 

kwintal setiap bulannya. 

c) Gross Domestic Product merupakan nilai pasar semua barang dan jasa akhir 

yang diproduksi dalam perekonomian di Amerika Serikat, dimana dalam 

penelitian ini GDP Amerika Serikat yang dihitung dalam satuan nominal Triliun 

dalam kurun waktu 1 bulan. 

 

 

3.3  Alat Analisis Data dan Model Penelitian 
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Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan Ordinary 

Least Square. Program yang digunakan adalah program Eviews dan Microsoft Excel 

2013 untuk mengolah data dengan simultan equation model. 

Konsep umum dari model penelitian ini adalah didasarkan pada analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi volume ekspor udang Indonesia di Amerikat. Menurut 

Soemokaryo (2001:39) pengukuran daya saing ekspor Indonesia didasarkan pada 

pendekatan elastisitas subtitusi ekspor, dimana ekspor ikan Indonesia ke suatu 

negara dipengaruhi oleh beberapa variabel diantanya adalah (1) Nilai Tukar Indonesia 

(2) Produksi Ikan Indonesia (3) Pendapatan Nasional Negara Pengimpor. Sehingga 

dengan adanya hal tersebut yang disesuaikan dengan teori-teori ekonomi yang ada 

dan juga didukung oleh variabel yang didapat maka membentuk model penelitian 

seperti berikut:  

𝐸𝑋𝐼 = 𝑓( 𝐸, 𝑄, 𝐺𝐷𝑃𝑂) 

Dimana:  

E = Nilai Tukar Indonesia 

Q = Produksi Udang Indonesia 

GDPO = Pendapatan nasional negara pengimpor 

Pada tahap selanjutnya dilakukan beberapa penyesuain terhadap model regresi 

tersebut yaitu dengan melakukan pengujian hipotesis dan uji asumsi klasik.  

3.3.1  Uji Asumsi Klasik 

3.3.1.1 Uji Autokorelasi 

Menurut Sumodiningrat (2007) otokorelasi merupakan hubungan yang terjadi 

diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam 
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rangkaian waktu (seperti pada data time series) atau yang tersusun dalam rangkaian 

ruang (seperti data cross-sectional). 

Adapun selanjutnya dalam Sumodiningrat (2007) secara matematis menjelaskan 

asumsi otokorelasi melalui model OLS (Ordinary Least Squares) sebagai berikut: 

𝐶𝑜𝑣 (𝑈𝑖𝑈𝑗) = 𝐸 [{𝑈𝑖 − 𝐸[𝑈𝑖]} {𝑈𝑗 − 𝐸[𝑈𝑗]}] 

       = 𝐸 [𝑈𝑖𝑈𝑗] = 𝐸[𝑈𝑖]𝐸[𝑈𝑗] 

       = 0 untuk i ≠ j karena 𝐸[𝑈𝑖] = 𝐸[𝑈𝑗] = 0 

Dari penjelasan asumsi diatas dapat dikatakan bahwa dalam penelitan dengan 

menggunakan data silang (Cross Section) nilai-nilai pada faktor gangguan yaitu U 

tidak memiliki keterkaitan dengan faktor gangguan lainnya. Adapun dalam penelitian 

menggunakan data dalam bentuk runtun waktu (Time Series); keterkaitan antara satu 

faktor gangguan dengan faktor gangguan lainnya dalam satu periode, tidak 

mempengaruhi periode lainnya. Sehingga jika asumsi diatas tidak dipenuhi, maka 

terdapat otokorelasi di dalam variabel-variabel randomnya. 

 

3.3.1.2 Uji Heterokedastisitas 

Asumsi Heterokedastisitas adalah kondisi dimana seluruh faktor gangguan (U) 

tidak memiliki varian yang sama atau variannya tidak konstan (nir-konstan) pada 

setiap nilai-nilai variabel bebasnya. Sehingga variabel gangguan atau U dapat 

dikatakan heterokedastis jika: 

 𝑉𝑎𝑟 (𝑈𝑖) ≠  𝜎𝑢2 (suatu nilai konstan) tapi = =  𝜎𝑢𝑖2(suatu nilai yang bervariasi). 

Suatu penelitian dikatakan memenuhi syarat uji asumsi klasik apabila probabilitas 

gangguan dianggap tetap sama untuk seluruh pengamatan-pengamatan atas X atau 
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varian setiap 𝑈𝑖 adalah sama untuk seluruh nilai-nilai variabel bebas (Homogenitas). 

Sehingga sebaliknya, U dapat dikatakan homokedastisitas jika: 

𝑉𝑎𝑟(𝑈𝑖) = 𝐸[{𝑈𝑖 − 𝐸[𝑈𝑖]}]2 = 𝐸[𝑈𝑖2] =  𝜎𝑢2; merupakan suatu nilai konstan 

(Sumodiningrat, 2007). 

 

3.3.1.3 Uji Normalitas 

Uji distribusi normal merupakan uji untuk mengukur apakah data dalam suatu 

penelitian memiliki distribusi yang normal sehingga dapat dipakai dalam statistic 

parametik (statistic inferensial). Adapun dalam uji normalitas data yang dipakai harus 

memiliki sifat normal atau tidak memiliki varians yang infinitive yaitu dimana dalam 

satu variabel memiliki varian yang sangat besar (Anonim, 2011). 

Dalam Eviews, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan Jarque-

Bera test. Dimana ketika hasil dari Jarque-Bera test tersebut memiliki nilai lebih besar 

dari nilai chi square pada 𝛼= 5 persen, maka tolak hipotesis nul yang berarti tidak 

berdistribusi normal. Begitu sebaliknya jika hasilnya memiliki nilai lebih kecil dari nilai 

chi square yaitu pada 𝛼= 5 persen, maka terima hipotesis nul yang berarti error term 

berdistribusi normal (Anonim, 2011). 

 

3.3.1.4 Uji Moltikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan proporsi keterkaitan antara suatu variabel dengan 

variabel lainnya dalam suatu model regresi. Menurut Ariefianto (2012) 

Multikolinearitas tidak merubah parameter dalam OLS menjadi Best Linear Unbiased 

Estimator (BLUE). Namun demikian keberadaan multikolinearitas dianggap penting 
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karena adanya multikolinearitas akan mempengaruhi besarnya varians parameter 

yang akan diestimasi. 

 

3.3.2  Uji Hipotesis 

3.3.2.1 Uji F 

Dalam Anonim (2011) Uji F-statistik digunakan untuk menguji seberapa besar 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara keseluruhan. Dalam 

suatu pengujian hipotesis dalam regresi, suatu variabel bebas secara signifikan dapat 

menjelaskan variabel tak bebasnya ketika hasil dari uji F-statistik memiliki nilai 

probabilitas kurang dari atau sama dengan nilai dari tingkat signifikansinya (level of 

significance; 𝛼) yang dalam penelitian menggunakan tingkat signifikansi sebesar 

0,005. 

 

3.3.2.2 Uji t 

Menurut Anonim (2011) uji t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara parsial. Adapun dalam suatu 

model regresi, variabel bebas berpengaruh secara parsial signifikan terhadap variabel 

tak bebasnya ketika hasil dari uji t-statistik memiliki nilai probabilitas kurang dari atau 

sama dengan nilai dari tingkat signifikansinya (level of significance; 𝛼) yang dalam 

penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,005.  
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3.3.2.3 Uji 𝑹𝟐 

Uji koefisien determinasi atau 𝑅2 digunakan untuk menjelaskan variasi pengaruh 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Adapun nilai dari koefisien 

determinasi berada dianatara 0 hingga 1. Semakin besar nilai 𝑅2 maka semakin besar 

pula variabel bebas yang terdapat di dalam model tersebut dapat menjelaskan 

variabel terikatnya (Iqbal, 2016).
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1  Gambaran Umum Udang Indonesia 

Udang merupakan binatang yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut, atau 

danau. Udang dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar 

baik air tawar, air payau, maupun air asin pada kedalaman bervariasi, dari dekat 

permukaan hingga beberapa ribu meter dibawah permukaan. Udang banyak 

digunakan sebagai bahan baku makanan. Adapun udang merupakan produk yang 

diperoleh dari spesies yang diperoleh dari spesies dari familia yang terdiri dari 

penaeidae, Pandalidae, Crangonidae dan Palaemonidae. Untuk ekspor, udang 

umumnya diproduksi melalui budidaya air atau akuakultur atau dikenal juga dengan 

sebutan udang perairan dingin dan udang perairan hangat yang merujuk pada daerah 

tangkapan udang laut (Kementrian Perdagangan, 2016). 

Dalam dunia internasional udang dikenal dengan istilah Prawn dan Shrimp. 

Prawn dan shrimp merupakan jenis krustasea berkaki 10 yaitu bahwa kedua jenis 

udang tersebut memiliki exoskeletons dan 10 kaki. Prawn dan shrimp dapat ditemukan 

dalam perairan laut maupun tawar dan mereka cenderung tinggal di dekat dasar laut. 

yang membedakan antara prawn dan shrimp adalah dari segi ukuran dimana prawn 

memiliki ukurang yang lebih besar dengan cakar yang berjumlah tiga pasang. 

Sedangkan shrimp, memiliki ukurang yang lebih kecil dan disertai dengan cakar yang 

berjumlah 2 pasang. Dalam pembudidayaan dan perikanan komersial, istilah prawn 

dan shrimp sering digunakan secara bergantian. Namun akhir-akhir ini istilah prawn 
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hanya mewakili dari jenis udang Palaemonids tawar sedangkan shrimp untuk 

Penaeids laut(Kementrian Perdagangan, 2016). 

Udang yang merupakan salah satu bagian dari seafood memiliki banyak manfaat 

untuk dikonsumsi. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

Amerika Serikat, seafood makanan laut atau seafood memiliki kandungan rendah 

lemak dan memiliki kualitas protein yang berkualitas tinggi, dimana manfaat tersebut 

dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa yang aktif dan orang tua. Adapun 

makanan laut atau seafood juga dapat meringankan beberapa penyakit yaitu 

diantaranya seperti menurunkan risiko serangan jantung, stroke, obesitas, dan 

hipertensi. Selain seafood yang memiliki berbagai kandungan kesehatan udang itu 

sendiri juga memiliki berbagai macam manfaat yang diantaranya adalah (1) dapat 

menurunkan berat badan, (2) meningkatkan kecantikan, (3) memberikan ekstra 

perlindungan untuk melawan kanker, dan (4) juga mengandung rendah kolesterol 

(Anonim, 2016). 

menurut National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) udang 

menjadi yang terdepan dalam kaitannya jumlah makanan laut yang dikonsumsi oleh 

Amerika Serikat pada tahun 2010 yaitu dengan jumlah konsumsi sebesar (4.10 lbs). 

adapun canned Tuna (2.8 lbs) dan Salmon (1.84 lbs) menjadi makanan laut dengan 

konsumsi terbesar setelah udang dari total konsumsi makanan laut secara 

keseluruhan yaitu sebesar (15.8 lbs). 

meskipun demikian Amerika Serikat menjadi Negara yang memiliki peraturan yang 

ketat terkait masalah keamanan konsumsi pada produk makanan laut. dimana 

tanggung jawab pengawasan dan pengendalian keamanan makanan laut di Amerika 

serikat dibagi atas berbagai instasi dari pemerintah federal maupun dan Negara 
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bagian itu sendiri. Adapun instansi yang mengawasi keamanan makanan laut tersebut 

diantaranya terdiri dari (National Oceanic and Athmosperic Administration US, 2016): 

- Food and Drug Administration 

- National Oceanic and Atmospheric Administration 

- U.S. Department of Agriculture 

- Environmental Protenction Agency 

Dalam suatu perdagangan Internasional berbagai jenis komoditas suatu barang 

memiliki bahasa numerik pada suatu klasifikasi produk sebagai standar internasional 

atau yang biasa disebut Harmonized System Code. Adapun udang memiliki 6 HS 

Code yang terdiri dari (Kementrian Perdagangan, 2012): 

1. HS Code 0306.13, Shrimps and Prawns 

2. HS Code 0306.23, Shrimps and Prawns 

3. HS Code 030616 Cold-Water Shrimps and Prawns (Pandalus spp., Crangon 

crangon) 

4. HS Code 030617 Other Shrimps and Prawns 

5. HS Code 030626 Cold-water Shrimps and Prawns (Pandalus spp., Crangon 

crangon) 

6. HS Code 030627 Other Shrimps and Prawn 

Sedangkan menurut National Marine Fisheries Service (NMFS) dalam Fisheries 

Statistics and Economics Division, produk udang (Shrimp) yang diimpor dari Indonesia 

ke Amerika terbagi dalam beberapa jenis klasifikasi yang terdiri dari: 

1. Shrimp Breaded Frozen 

2. Shrimp Canned 

3. Shrimp Frozen in ATC 

4. Shrimp Frozen Other Preparations 
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5. Shrimp Peeled Frozen 

6. Shrimp Shell-On Frozen dengan ukuran 15/20, 21/25, 26/30, 31/40, 41/50, 

51/60, 61/70, <15, dan >70. 

 

4.1.2 Gambaran Umum Pemasaran Udang Tangkap di Indonesia. 

Sistem pemasaran perikanan khususnya udang di Indonesia terbagi menjadi 

dua, yaitu sistem pemasaran langsung dan sistem pemasaran tidak langsung. Dalam 

sistem pemasaran langsung perdagangan udang dilakukan di tempat pelelangan ikan. 

Sedang sistem dengan pemasaran tidak langsung perdagangan udang dilakukan 

melalui perantara tengkulak atau bakul. 

Dalam sistem pemasaran tidak langsung situasi pasarnya ditandai dengan 

relatif banyaknya tempat penangkapan atau pendaratan ikan dalam hal ini nelayan 

dan pembeli (bakul/tengkulak) dengan struktur pasar cenderung bersifat monopsony 

atau oligopsoni. Pasar udang yang demikian terjadi karena kurangnya kompetisi dari 

para nelayan dan ketergantungan yang tinggi terhadap bakul sehingga praktek 

kegiatan perdagangan udang dalam hal ini harga dikendalikan oleh bakul (Ipan, 

2006).  

Secara umum para nelayan menjual hasil tangkapan ikannya kepada bakul 

yang selanjutnya dari bakul akan dipasarkan kembali kepada eksportir, pengecer dan 

pengolah. Setelah mengalami proses pengolahan kemudian dipasarkan kepada pasar 

ekspor maupun konsumen lokal serta luar daerah (Ipan, 2006). 
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Gambar 4.1 : Alur Sistem Pemasaran Tidak Langsung 

 
Sumber : Ipan, 2006 

 Dalam sistem pemasaran langsung dimana adanya perdagangan udang 

dilakukan di tempat pelelangan ikan, harga udang atau perikanan ditentukan 

berdasarkan persetujuan penjual (nelayan) dan pembeli. Dalam sistem pemasaran ini 

nelayan sebagai pedagang tidak lagi memiliki ketergantungan terhadap bakul 

sehingga nelayan tidak lagi dirugikan oleh perantara (bakul) karena harga tidak lagi 

bersifat satu arah atau monopsoni. 

 Secara umum para nelayan menjual hasil tangkapannya langsung kepada 

pembeli di tempat pelelangan ikan. Adapun pembeli di tempat pelelangan ikan terdiri 

dari : 1). Pedagang Pengecer, 2). Pedagang Pengepul Lokal (distributor), 3. Pedagang 

Pengepul Besar (distributor besar). Selain itu sebagian yang tidak laku di pasaran 

langsung, masuk ke usaha pengolahan ikan asin (Dharma, 2015). 

 Pedagang pengepul besar bisa mengambil ikan langsung dari nelayan 

maupun dari pengepul lokal, tergantung situasi pasar, yang kemudian didistribusikan 

ke pasar antar kota, antar propinsi, atau sebagai supplier eksportir atau dieksport 

langsung (Dharma, 2015).  
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Gambar 4.2 : Alur Sistem Pemasaran Langsung 

 

 

Sumber : Dharma, diolah 2015 

 

4.1.3  Gambaran Umum Variabel Kurs 

Kurs adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau 

dinyatakan dalam mata uang lainnya. Rasio kurs riil menggambarkan harga relatif 

barang-barang yang terdapat pada dua negara, dimana semakin tinggi tingkat kurs riil 

di suatu negara menggambarkan semakin tinggi pula harga relatif barang suatu 

negara dibanding negara lainnya.  

Kurs riil US Dollar terhadap Rupiah memiliki keterkaitan yang positif terhadap 

volume ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat. Ketika nilai kurs US Dollar 

terhadap Rupiah terapresiasi daya beli negara Amerika Serikat terhadap barang-

barang yang ada di Indonesia meningkat. Hal tersebut disebabkan karena harga relatif 
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barang-barang di Amerika Serikat meningkat dengan asumsi harga relatif barang-

barang di Indonesia dianggap tetap. 

 

Gambar 4.3 : Pengaruh Kurs terhadap Volume Udang Ekspor Indonesia di 
Amerika Serikat 

 
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016. 

 Gambar 4.3 menunjukkan laju perkembangan Kurs US Dollar terhadap rupiah 

pada bulan Januari 2009 hingga Desember 2014. Dilihat dari data Kurs US Dollar 

terhadap rupiah pada bulan Januari 2009 hingga Desember 2014 dapat dikatakan 

bahwa Trend pada kurs mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat dengan 

rata-rata peningkatan sebesar 19 Rupiah setiap bulannya. Sehingga kurs US Dollar 

terhadap rupiah memiliki pengaruh yang positif terhadap volume udang ekspor 

Indonesia di Amerika Serikat, karena volume udang ekspor Indonesia di Amerika 

Serikat memiliki trend yang fluktuatif namun cenderung meningkat setiap bulannya. 
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4.1.4 Gambaran Umum Variabel Produksi Udang Tangkap Indonesia di Tempat 

Pelelangan Ikan 

Produksi adalah suatu proses dimana mengolah barang mentah menjadi barang 

jadi. Produksi udang tangkap di tempat pelalangan ikan memiliki pengaruh yang positif 

terhadap volume ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat, karena besarnya 

produksi udang tangkap di TPI mempengaruhi besarnya jumlah udang yang di ekspor 

ke Amerika Serikat.  

 

Gambar 4.4 : Pengaruh Produksi Udang Tangkap Indonesia di TPI Terhadap 
Volume Udang Ekspor Indonesia di AS 

 

 
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016. 

Gambar 4.4 menunjukkan laju perkembangan Produksi Udang Tangkap 

Indonesia di TPI pada bulan Januari 2009 sampai Desember 2014. Dari Gambar 4.2 

dapat dilihat bahwa Produksi Udang Tangkap Indonesia di TPI pada Bulan Januari 

2009 sampai Desember 2014 memiliki Trend fluktuatif dengan rata-rata peningkatan 

sebesar 37 Kwintal. Dari Gambar 4.2 dapat kita lihat bahwa produksi udang tangkap 
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Indonesia di TPI tidak memiliki pengaruh terhadap Volume Udang Ekspor Indonesia 

di Amerika Serikat disebabkan karena variabel udang tangkap Indonesia di TPI 

memiliki trend yang sangat fluktuatif.  

 

4.1.5  Gambaran Umum Variabel GDP Amerika Serikat 

Menurut DPR-RI GDP (Gross Domestic Product) adalah keseluruhan nilai pasar 

barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun. Selain itu menurut 

DPR-RI GDP bisa pula dilihat sebagai total penghasilan semua orang di dalam suatu 

perekonomian. GDP memiliki pengaruh yang positif terhadap permintaan ekspor 

ketika GDP didefinisikan sebagai total penghasilan, dimana ketika GDP suatu negara 

meningkat dengan asumsi harga-harga tetap dan barang tersebut merupakan barang 

normal, maka orang cenderung membeli barang lebih banyak dari sebelumnya. 

Gambar 4.5 : Pengaruh GDP AS terhadap Volume Udang Ekspor Indonesia di AS 

 
Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2016. 
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Gambar 4.5 menunjukkan laju perkembangan GDP Amerika Serikat pada 

bulan januari 2009 sampai Desember 2014. Dilihat dari data GDP Amerika Serikat 

pada bulan Januari 2009 sampai Desember 2014 Trend GDP Amerika Serikat 

mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat dengan rata-rata kenaikan sebesar 

0,05 Triliun tiap bulannya. Sehingga Trend GDP berpengaruh secara positif terhadap 

Volume Udang Ekspor Indonesia di AS karena Volume Udang Ekspor Indonesia di 

AS memiliki Trend yang juga fluktuatif namun cenderung positif tiap bulannya.  

 

4.2  Analisis Pengujian Statistik 

Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis hasil estimasi pengaruh harga 

udang Amerika Serikat, harga udang Negara lain di Amerika Serikat, GDP Amerika 

Serikat, Produksi Udang Indonesia, dan Kurs. Adapun untuk mengetahui keterkaitan 

antara variabel independen dengan variabel dependennya peneliti menggunakan 

regresi linear berganda dengan metode yang digunakan adalah metode kuadrat 

terkecil atau metode ordinary least square (OLS). 

 

4.2.1  Hasil Estimasi Regresi Linier 

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan Eviews 8 maka 

ditemukan hasil dengan model linear sebagai berikut: 

Y = 655.3855*X1 – 20.81924*X2 + 461587.1*X3 – 7247514. 

Namun demikian model linear yang dihasilkan tidak memenuhi standard pada uji 

asumsi klasik, sehingga dilakukan transformasi pada model linear menjadi Log-linear. 

Adapun model log-linear dari hasil pengolahan data adalah sebagai berikut: 
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LOG(Y) = 0.996535*LOG(X1) – 0.050381*LOG(X2) + 1.043567*LOG(X3) +   

4.049343 

Hasil dari persamaan regresi log-linear berganda tersebut dapat diartikan sebagai 

berikut: 

Dimana Y merupakan variabel dependent atau terikat yang nilai akan diprediksi 

berdasarkan variabel independennya atau variabel bebasnya. Adapun variabel 

dependen (Y) merupakan volume ekspor udang Indonesia ke Negara Amerika 

Serikat, sedangkan variabel independennya terdiri dari, Nilai Tukar Indonesia 

(LOGX1), Produksi Udang di Tempat Pelelangan Ikan (LOGX2), Pendapatan 

Nasional Amerika Serikat (LOGX3). 

c = 4.049343 

Adapun dari nilai c tersebut menunjukkan nilai konstanta, yang merupakan hasil 

estimasi dari nilai hasil perdagangan (Volume Ekspor) ekspor udang Indonesia di 

Amerika Serikat. Jika variabel bebas memiliki nilai sama dengan nol, maka penawaran 

ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat adalah sebesar 4.049343. 

LOGX1 = 0.996535 

Nilai dari variabel LOGX1 yaitu 0.996535 menunjukkan pengaruh yang positif nilai 

tukar dollar terhadap rupiah terhadap volume ekspor komoditas udang Indonesia di 

Amerika Serikat. Ketika ada kenaikan Nilai tukar pada udang ekpor Indonesia sebesar 

satu-satuan di Amerika Serikat menyebabkan volume ekspor udang Indonesia 

meningkat sebesar 0.996535 satuan. 

LOGX2 = -0.050381 

Nilai dari variabel LOGX2 yaitu -0.050381 menunjukkan pengaruh negatif 

produksi di Amerika Serikat terhadap volume ekspor komoditas udang Indonesia di 

Amerika Serikat. Ketika ada kenaikan produksi sebesar satu-satuan menyebabkan 
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volume ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat menurun sebesar -0.050381 

satuan. 

LOGX3 = 1.043567 

Nilai dari variabel LOGX3 yaitu 1.043567 menunjukkan pengaruh positif GDP 

Amerika Serikat terhadap volume ekspor komoditas udang Indonesia di Amerika 

Serikat. Ketika ada kenaikan produksi sebesar satu-satuan menyebabkan volume 

ekspor udang di Amerika Serikat meningkat sebesar 1.043567 satuan. 

e 

Nilai e merupakan nilai residua atau kemungkinan kesalahan dari model regresi 

diatas, yang dihasilkan karena adanya pengaruh-pengaruh dari variabel lain, namun 

demikian variabel e tidak dimasukkan dalam model persamaan tersebut. 

 

4.2.2  Hasil Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah model regresi linear berganda memenuhi uji asumsi 

klasik, dimana uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji Heterokedastisitas, uji 

Normalitas, dan uji Autokorelasi. Pada pengujian asumsi klasik penulis telah 

melakukan penyembuhan pada model regresi linear yaitu dengan melakukan 

transformasi model dari model linear menjadi log-linear, dimana penyembuhan 

digunakan untuk memenuhi asumsi Normalitas, dan Heterokedastisitas. 

 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam regresi linear merupakan model residual dalam hal ini e yang 

di distribusikan secara normal, tanpa melihat variabel-variabel independen maupun 
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dependennya. pada uji normalitas ini penulis menggunakan program eviews 8 dengan 

memakai jarque berra test. 

 

 Gambar 4.6 : Hasil Uji Normalitas  

 
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016. 

Untuk mengetahui apakah residual yang terdapat dalam model regresi yang kita 

pakai terdistribusi secara normal atau tidaknya, secara sederhana dalam Eviews 

dapat kita lihat dengan membandingkan nilai probabilitas JB (jarque Bera) hitungnya 

dengan tingkat alpha yaitu sebesar 0,05 (5%). Dimana apabila probabilitas JB hitung 

> dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal. 

Adapun dari Gambar 9 dapat kita lihat bahwa nilai probabilitas JB hitung dalam 

penelitian ini adalah sebesar 0,533068, dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat 

alphanya yaitu sebesar 0,05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam 

model regresi dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. 
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4.2.2.2 Uji Heterokedastisitas 

Asumsi Gauss Markov dengan menggunakan metode OLS varians residual 

bersifat konstan, dimana adanya perubahan dari salah satu diantara variabel 

idependennya tidak akan merubah varians dari residualnya. Sehingga apabila asumsi 

ini terpenuhi maka residual bersifat homokedastisitas (doddy ariefianto, 2012). 

 

Tabel 4.1 : Hasil Uji Heterokedastisitas Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

 
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016. 
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Untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear teridentifikasi 

heteroskedastistas atau homokedastistas, secara sederhana dalam Eviews dapat kita 

lihat dari Nilai Probabilitas F-statisticnya (F hitung). Apabila nilai Probabilitas F hitung 

lebih besar dari tingkat alpha 0,05(5%) maka dapat dikatakan model tersebut 

teridentifikasi homokedastisitas. 

Dari Tabel 4.1 dapat kita lihat bahwa nilai probabilitas F hitung pada penelitian ini 

sebesar 0,3002, dimana nilai dari probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat 

alphanya yaitu sebesar 0,05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 

dalam penelitian ini tidak teridentifikasi heteroskedastisitas (homokedastisitas). 

 

4.2.2.3 Uji Autokorelasi 

Menurut Sumodiningrat (2012:213) Otokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang 

terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam 

rangkaian waktu (seperti pada data runtun waktu atau time series data) atau yang 

tersusun dalam rangkaian ruang (seperti pada data silang waktu atau cross-sectional 

data). 
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Tabel 4.2 : Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey LM Test 

 
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016. 

Untuk mengetahui apakah di dalam model regresi linear terdapat autokorelasi 

atau tidaknya, secara sederhana dalam Eviews dapat dilihat dari nilai probabilitas F-

statistic (F hitung). Apabila suatu model regresi linear memiliki nilai probabilitas F 

hitung lebih besar dari nilai alphanya yaitu sebesar 0,05 (5%) maka model regresi 

tersebut tidak teridentifikasi autokorelasi, begitu pula sebaliknya apabila suatu model 

regresi linear memiliki nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari nilai alphanya yaitu 

sebesar 0,05 (5%) maka model regresi tersebut teridentifikasi autokorelasi. 

Dari Tabel 4.2 dapat kita lihat bahwa nilai probabilitas F hitung pada penelitian ini 

adalah sebesar 0,8852, dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai alpha yaitu sebesar 

0,05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linear dalam penelitian 

ini tidak teridentifikasi autokorelasi. 
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4.2.2.4 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan proporsi keterkaitan antara suatu variabel dengan 

variabel lainnya dalam suatu model regresi. Namun demikian adanya multikolinearitas 

dalam uji asumsi klasik tidak merubah parameter dalam OLS menjadi Best Linear 

Unbiase Estimator (BLUE). Adapun dalam penelitian ini model multikolinearitas yang 

dipakai adalah jenis korelasi bivariate yaitu dengan menggunakan rule of thumb 

sebesar 0,7 (70%). 

 

Tabel 4.3 : Uji Multikolinearitas 

 
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016. 

Dari Tabel 4.3 dapat kita lihat bahwa  variabel LOGY (Volume Udang Eksor 

Indonesia di Amerika Serikat), LOGX1 (Kurs), LOGX2 (Produksi), dan LOGX3 (Kurs) 

masing-masing memiliki nilai kombinasi matriks dibawah rule of thumb 0,7. Sehingga 

dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa keseluruhan variabel tidak memiliki 

keterkaitan yang kuat dengan variabel antara variabel independen dengan 

independen lainnya. 

 

4.2.3  Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik yang menghasilkan parameter yang 

bersifat Best Linear Unbiased Estimator (Blue). Selanjutnya penulis melakukan uji 

hipotesis untuk mengetahui apakah nilai parameter atau yang diperoleh telah sesuai 

dengan hipotesis yang juga telah disesuaikan dengan teori ekonomi maupun literature 
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yang dipakai. Adapun dalam uji hipotesis ini, terdapat 3 jenis pengujian yaitu: uji t, uji 

F dan uji R2. 

4.2.3.1 Uji t 

Uji t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel Independen terhadap 

variabel terikatnya secara parsial atau individu. Sehingga uji t dalam uji hipotesis 

digunakan untuk melihat apakah suatu parameter regresi atau masing-masing 

variabel indpendennya sesuai dengan hipotesisnya atau tidak. 

 

Tabel 4.4 : Hasil Uji Asumsi Regresi Linear Berganda  

 
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016. 

Suatu variabel bebas dapat menjelaskan secara parsial variabel tak bebasnya 

ketika masing-masing variabel bebasnya memiliki nilai probabilitas yang lebih besar 

dari tingkat signifikansinya, yang dimana dalam penelitian ini menggunakan level 

signifikansi sebesar 0,005 (5%). 
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Dari Tabel 4.4 dapat kita lihat bahwa variabel LOGX1 (Kurs), LOGX2 (Produksi 

Udang Tangkap Indonesia di TPI), dan LOGX3 (GDP Amerika Serikat) masing-

masing memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000, 0,1850, dan 0,0000. Sehingga 

dengan menggunakan level signifikansi sebesar 0,005, maka variabel kurs, dan GDP 

secara signifikan memiliki pengaruh terhadap variabel volume udang ekspor 

Indonesia di Amerika Serikat. Sedangkan untuk variabel Produksi Udang Tangkap 

Indonesia di TPI, dan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

variabel volume udang ekspor Indonesia di Amerika Serikat. 

 

4.2.3.2 Uji F 

Uji statistic F digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel tak bebasnya secara simultan atau keseluruhan. sehingga uji F 

dalam uji hipotesis digunakan untuk melihat apakah beberapa parameter atau 

beberapa variabel Independennya secara bersama telah memenuhi suatu hipotesis 

atau tidak. dalam pengujian hipotesis, variabel bebas dapat menjelaskan secara 

simultan atau keseluruhan variabel tak bebasnya ketika hasil dari uji F-statistik 

memiliki nilai probabilitas yang kurang dari level signifikansinya yang dalam penelitian 

ini adalah sebesar 0,005. 

 Dari Tabel 4.4 dapat kita lihat bahwa nilai probabilitas (F-statistik) dalam 

penelitian ini adalah sebesar 0,000000. Sehingga dengan menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 0,005, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel LOGX1 (Kurs), 

LOGX2 (Produksi Udang Tangkap Indonesia di TPI), dan LOGX3 (GDP Amerika 

Serikat), secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel volume 

ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat. 
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4.2.3.3 Uji R-Square 

Kofeisien determinasi atau uji R2 digunakan untuk menjelaskan variasi pengaruh 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Adapun variabel R2 dapat 

diartikan sebagai seberapa besar proporsi pengaruh seluruh variabel bebas yang 

dipakai terhadap variabel terikatnya. Dalam uji hipotesis, nilai koefisien determinasi 

atau R2 memiliki nilai diantara 0 hingga 1, dimana semakin besar atau mendekati 1 

maka semakin besar pula proporsi pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya. 

Dari Tabel 4.4 dapat kita lihat bahwa nilai R-Square sebesar 0,587089 (58%). 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa varaibel LOGX1 (Kurs), LOGX2 (Produksi Udang 

Tangkap Indonesia di TPI), dan LOGX3 (GDP Amerika Serikat) memiliki proporsi 

pengaruh terhadap variabel ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat sebesar 59% 

sedang sisanya 41% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model 

regresi tersebut. 

4.3 Intepretasi Hasil 

4.3.1  Pengaruh Kurs terhadap Volume Ekspor Udang Indonesia di Amerika 

Serikat 

Dari hasil analisis regresi yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa kurs 

memiliki pengaruh yang positif terhadap volume ekspor udang Indonesia di Amerika 

Serikat, yaitu dengan nilai koefisien sebesar 0,829036. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa adanya kenaikan kurs sebesar satu-satuan menyebabkan penurunan volume 

ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat sebesar 0,829036. Adapun variabel kurs 

dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume ekspor udang 

Indonesia, hal tesebut disebabkan karena variabel kurs memiliki nilai probabilitas 
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diatas tingkat signfikansi sebesar 0,005 yaitu dengan nilai probabilitas sebesar 

0,0000. 

 Hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan pada nilai kurs terhadap volume ekspor yang udang Indonesia di 

Amerika Serikat menunjukkan bahwa hasil tersebut sesuai dengan teori kurs yang 

diungkapkan dalam mankiew (2006). Dimana teori tersebut mengungkapkan bahwa 

ketika exchange rate (direct term) terapresiasi, dengan asumsi rasio harga konstan, 

menyebabkan adanya hubungan yang positif terhadap neraca perdagangan. Sebagai 

contoh semakin tinggi exchange rate nilai dollar terhadap rupiah maka semakin 

rendah pula harga relatif Indonesia yang juga mempengaruhi murahnya harga udang 

Indonesia, sehingga menyebabkan pembelian pada produk udang Indonesia di 

Amerika Serikat meningkat. 

 Hasil analisis regresi yang menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan 

signifikan pada variabel kurs terhadap volume ekspor komoditas udang ekspor 

Indonesia di Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh apsari (2011) yang menunjukkan bahwa kurs memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap volume atau nilai ekspor ikan tuna Indonesia di negara Jepang 

yaitu dengan memiliki nilai probabilitas diatas tingkat signifikansi (0,005) yaitu sebesar 

0,0002. 

 

4.3.2  Pengaruh Produksi Udang Tangkap di TPI terhadap Volume Ekspor 

Udang Indonesia di Amerika Serikat 

Dari hasil analisis regresi yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa produksi 

udang Indonesia di tempat pelelangan ikan memiliki pengaruh yang positif terhadap 



65 
 

 
 

volume udang ekspor Indonesia di Amerika Serikat, yaitu dengan nilai koefisien 

sebesar 0,008624. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kenaikan produksi 

udang di tepat pelelangan ikan sebesar satu-satuan menyebabkan peningkatan 

volume ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat sebesar 0,008624. Adapun 

variabel produksi udang Indonesia di tempat pelelangan ikan dikatakan memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap volume ekspor udang Indonesia di Amerika 

Serikat, karena variabel produksi udang Tangkap Indonesia di TPI memiliki nilai 

probabilitas dibawah tingkat signifikansinya (0,005), dengan nilai probabilitas sebesar 

0,1850. 

Hasil analisis regresi yang menunjukkan pengaruh negative dan tidak signifikan 

antara produksi dengan volume ekspor, memiliki ketidaksesuaian dengan teori 

produksi yang telah diungkapkan oleh soemakryo (2001) dimana produksi ikan 

Indonesia berpengaruh positif terhadap jumlah ekspor ikan indonesia ke suatu 

negara, yaitu ketika produksi ikan meningkat kuantitas produk ikan yang diekspor juga 

meningkat. 

Ada beberapa hal yang menyebabkan Produksi Udang Tangkap di Tempat 

Pelelangan Ikan tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan diantaranya adalah 

Pertama, Angka produksi udang tangkap pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tidak 

menggambarkan kapasitas volume ekspor udang yang sebenarnya dikarenakan 

presentase produksi udang hasil budidaya lebih banyak (64%) dibandingkan dengan 

produksi udang hasil tangkapan pada Tempat Pelelangan Ikan (36%) (Kementrian 

Kelautan dan Perikanan, 2015). Data ini sesuai dengan Haryotejo (2013) yang 

menyatakan bahwa komoditi udang Indonesia dihasilkan dari kegiatan budidaya 

tambak (70%) dan penangkapan perairan laut (30%). Berikut ini adalah gambar 

mengenai presentase produksi udang tahun 2010-2015. 
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Gambar 4.7 : Persentase Produksi Udang Tahun 2010-2015 

 
Sumber: Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2016. 

Kedua, kecilnya kontribusi udang tangkap di tempat pelelangan ikan terhadap 

volume ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui bahwa 

produksi udang tangkap di tempat pelelangan ikan terdiri dari udang dengan jenis, 

udang barong, udang jrebung, udang windu, udang dogol, dan udang lainnya. 

Sedangkan udang Indonesia yang diekspor ke negara Amerika Serikat terdiri dari, 

udang kecil dan udang biasa, udang windu, udang vanamei, udang galah, udang 

lainnya, udang olahan, dan udang hidup. 
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Gambar 4.8 : Persentase Kontribusi Jenis Udang yang Diekspor oleh Indonesia 

ke Amerika Serikat 2014 

Sumber : Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2016 

 
 Menurut gambar 4.8 dapat dikatakan bahwa besarnya kontribusi tempat 

pelelangan ikan di Indonesia terhadap ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat 

dapat dikatakan memiliki kontribusi yang kecil. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya 

kontribusi udang jenis vanamei, dan udang olahan yang tidak di produksi oleh tempat 

pelelangan ikan. Dimana dari total udang yang di ekspor ke negara Amerika Serikat 

pada tahun 2014 udang vanamei yang umumnya di produksi oleh nelayan budidaya 

dan udang olahan yang umumnya diproduksi oleh industry perikanan memiliki 

kontribusi total sebesar 93 persen. Sedangkan udang yang diproduksi oleh tempat 

pelelangan ikan yang dapat dikategorikan sebagai jenis udang kecil dan udang biasa, 

udang windu, udang lainnya, dan udang hidup secara total memiliki kontribusi sebesar 

7 persen terhadap volume udang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.   
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4.3.3  Pengaruh GDP Terhadap Volume Ekspor Udang Indonesia di Amerika 

Serikat 

Dari hasil analisis regresi yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa 

variabel GDP Amerika Serikat memiliki pengaruh yang positif terhadap volume udang 

ekspor Indonesia di Amerika Serikat, yaitu dengan nilai koefisien sebesar 1,287597. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kenaikan GDP Amerika Serikat sebesar 

satu-satuan menyebabkan peningkatan volume ekspor udang Indonesia di Amerika 

Serikat sebesar 1,287597. Adapun variabel GDP Amerika Serikat dikatakan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap volume ekspor udang Indonesia di Amerika 

Serikat, karena variabel GDP Amerika Serikat memiliki nilai probabilitas dibawah 

tingkat signifikansinya (0,005), dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. 

 Hasil analisis regresi yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara 

GDP dengan volume ekspor udang Indonesia, memiliki kesesuaian dengan teori 

permintaan yang diungkapkan oleh Nicholson (2002). Dimana dalam teori tersebut 

mengungkapkan bahwa adanya peningkatan pendapatan menyebabkan daya beli 

konsumen terhadap barang yang ingin di beli meningkat, sehingga menyebabkan 

permintaan pada suatu barang tersebut juga meningkat. 

 Hasil analisis regresi yang menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan 

signifikan pada variabel kurs terhadap volume ekspor komoditas udang ekspor 

Indonesia di Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Lukman (2012). Dimana dalam penelitian tersebut GDP memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan dengan besarnya koefisien sebesar 0,476. 
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4.4 Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengembangkan Udang 

Ekspor Indonesia 

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai potensi yang sangat besar 

dalam pengembangan industri udang, baik untuk memenuhi kebutuhan gizi nasional 

maupun untuk tujuan ekspor. Diharapkan udang akan tetap menjadi primadona 

ekspor hasil perikanan dalam dasawarsa ke depan karena komoditas ini termasuk 

jenis yang paling banyak diminati oleh para konsumen di berbagai penjuru dunia. 

Walaupun permintaan dunia terhadap impor produk perikanan terus meningkat dan 

potensi pengembangan ekspor sangat prospektif, jalan ke depan cukup sulit dan 

berliku (Anon., 2007). Hal ini disebabkan karena pengembangan ekspor hasil 

perikanan dalam era globalisasi akan dihadapkan pada persyaratan mutu dan 

persaingan yang semakin ketat. Bahkan reputasi mutu produk perikanan Indonesia di 

pasar internasional saat ini sedang dipertaruhkan. 

Pada tanggal 3–14 September 2007, tim inspeksi dari US-FDA (Food and Drugs 

Administration) telah datang ke Indonesia untuk melakukan verifikasi terhadap sistem 

jaminan mutu produk perikanan khususnya udang, Hasil inspeksi tim US-FDA ini 

menjadi titik kritis bagi kelanjutan industri perikanan Indonesia di percaturan 

perdagangan dunia. Hal ini seiring dengan arah globalisasi perdagangan yang 

mengedepankan pentingnya penanganan terhadap aspek mutu dan keamanan 

pangan (Anon, 2007). Oleh karena itu, peningkatan sistem pembinaan mutu menjadi 

faktor penentu dalam menghadapi era globalisasi perdagangan (Putro, 2006). 

Untuk mengangani masalah tersebut, pemerintah Indonesia membuat berbagai 

regulasi bagi pengusaha udang yang akan melakukan ekpor udang ke luar negeri. 

Pengusaha udang harus melalui tiga kementerian untuk melengkapi dokumen yang 

berbeda sebagai syarat ekspor, yakni: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 



70 
 

 
 

Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan. Untuk itu, eksportir harus jeli 

untuk melengkapi semua persyaratan dalam negeri sebelum melakukan ekspor untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dokumen yang ditetapkan oleh KKP 

sebagai competent agency cukup banyak. Dokumen-dokumen dari KKP seutuhnya 

untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan aman, berkualitas dan sesuai dengan 

syarat yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara tujuan. Beberapa sertifikasi 

yang harus dimiliki untuk ekspor udang adalah GAP (Good Aquaculture Practices), 

GHcP (Good Hacthery Pratices), RMP (Residues Monitoring Programme), CBIB 

(Cara Budidaya Ikan yang Baik), CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik), HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Point), dan HC (Health Certificate) Secara 

ringkas, berikut prosedur pendaftaran bagi pengusaha yang akan melakukan ekspor 

udang: 

1. Pimpinan Unit Pengolahan Ikan (UPI) mengajukan permohonan nomor 

registrasi ekspor negara mitra kepada Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan dengan melampirkan persyaratan yang telah 

ditetapkan 

2. Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

menugaskan tim verifikasi untuk melakukan evaluasi atau verifikasi 

terhadap UPI tersebut 

3. Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi persyaratan, maka Otoritas 

Kompeten menolak permohonan tersebut dan menyampaikan alasan 

penolakan kepada UPI pemohon.  

4. Apabila dari hasil verifikasi memenuhi persyaratan maka Kepala Pusat 

Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mengusulkan kepada 

Kepala Badan untuk diberikan nomor registrasi dan didaftarkan ke negara 
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mitra secara kolektif sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh Otoritas 

Kompeten. 

5. Apabila telah mendapat persetujuan dari negara mitra, maka Kepala 

Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan akan 

menginformasikan kepada UPI yang bersangkutan 

6. Nomor registrasi hanya dapat digunakan untuk melakukan ekspor ke 

negara mitra sesuai dengan ruang lingkup penerapan HACCP yang 

disetujui. 

Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah Indonesia berharap akan 

tersedianya penanganan terhadap aspek mutu dan keamanan pangan secara 

adekuat bagi produk udang yang akan di ekspor ke luar negeri, sehingga reputasi 

mutu produk perikanan Indonesia di pasar internasional dapat dipertahankan dengan 

baik. 

Kebijakan pemerintah lainnya yang menunjang ekspor udang dari Indonesia ke 

luar negeri adalah dengan mencanangkan Industrialisasi Perikanan. Menurut 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), industrialisasi perikanan merupakan 

proses perubahan sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan nilai tambah, 

produktivitas, dan skala produksi sumber daya kelautan dan perikanan. industrialisasi 

perikanan berarti mengindustrikan perikanan melalui transformasi sosial-ekonomi dan 

budaya perikanan dengan nilai-nilai industrial. Kebijakan ini merupakan kebijakan 

strategis dalam menggerakkan seluruh potensi perikanan, melalui pengembangan 

perikanan budidaya, perikanan tangkap sebagai industri hulu dan pengolahan hasil 

produk kelautan dan perikanan sebagai industri hilir.  

Kebijakan industrialisasi perikanan dilakukan melalui pengembangan komoditi 

unggulan untuk meningkatkan nilai tambah produk secara menyeluruh, mulai dari hulu 
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sampai hilir, sehingga diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2013, KKP telah menetapkan empat 

komoditas industrialisasi perikanan budidaya, yaitu udang, bandeng, patin dan rumput 

laut. Udang merupakan salah satu komoditas  utama dalam industrialisasi perikanan 

budidaya karena komoditi ini memiliki nilai ekonomis tinggi (high economic value) dan 

permintaan pasar yang juga tinggi (high demand product).   

Untuk pengembangan industrialisasi udang, KKP telah melakukan beberapa 

kegiatan. Kegiatan pertama adalah revitalisasi tambak melalui perbaikan infrastruktur 

berupa saluran primer, sekunder dan juga saluran tertier. Program ini untuk memberi 

jaminan pasokan air ke petakan tambak, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan 

kawasan pertambakan. Program ini terutama dilakukan di Pantura Jawa dan secara 

bertahap akan terus berlanjut pada kawasan pertambakan di daerah lainnya.  

Kegiatan kedua dilakukan melalui Gerakan Penggunaan Induk Unggul  (GAUL) 

yang telah diprogramkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya. Gerakan GAUL adalah 

gerakan penggunaan induk ikan unggul untuk mendapatkan benih-benih unggul yang 

membumi dan memenuhi kebutuhan masyarakat pembudidaya. Benih unggul ini 

diprediksi sebagai faktor produksi yang sangat vital bagi keberhasilan usaha budidaya 

udang. 

Kegiatan ketiga mencakup dukungan prasarana dan sarana, pengendalian hama 

dan penyakit  ikan,  serta  dukungan penyediaan tata ruang. Faktor-faktor ini juga tidak 

kalah penting dalam suatu sistem usaha budidaya udang. Pada kegiatan ini, Dirjen 

Perikanan Budidaya bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk 

mengidentifikasi lahan-lahan tambak dalam rangka sertifikasi lahan tambak 

masyarakat (Satria, 2012). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa kurs riil dollar terhadap 

rupiah dan GDP Amerika Serikat berpengaruh signifikan terhadap volume 

ekspor udang Indonesia ke negara Amerika Serikat. Serdangkan produksi 

udang tangkap di tempat pelelangan ikan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap volume ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat.  

2. Variabel produksi udang tangkap Indonesia di tempat pelelangan ikan tidak 

signifikan disebabkan oleh faktor, yaitu karena 1) angka produksi udang 

tangkap pada tempat pelelangan ikan (TPI) tidak menggambarkan kapasitas 

volume ekspor udang yang sebenarnya. 2) jenis udang yang di produksi 

Indonesia ke negara Amerika Serikat didominasi oleh jenis udang yang tidak 

diproduksi di tempat pelelangan ikan. 

3. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan dalam 

meningkatkan kualitas dan kuantitas udang ekspor Indonesia, seperti 

pengetatan syarat udang yang ingin di ekspor, dan Industrialisasi pada produk 

udang. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat dipertimbangkan bagi 

pemerintah Indonesia dan peneliti selanjutnya: 

1. Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas udang yang di ekspor Indonesia 

ke Amerika Serikat. Pemerintah perlu lebih ditingkatkan lagi dalam 

memberikan bantuan berupa perbaikan sarana infrastruktur dan pelatihan 

kepada kelompok usaha udang. Bukan hanya kepada para kelompok usaha 

di kawasan pantai utara Jawa saja namun juga merata di kawasan-kawasan 

lainnya seperti, pantai selatan Jawa, Kepulauan Sumatera, hingga Kepulauan 

Kalimantan. 

2. Melihat tingginya jenis udang vaname yang di ekspor Indonesia ke Amerika 

Serikat. Maka diharapkan kedepannya masyarakat sebagai pedagang perlu 

melihat pangsa ekspor jenis udang lainnya seperti udang jrebung dan udang 

dogol untuk memaksimalkan jumlah udang Indonesia yang di ekspor ke 

Amerika Serikat. 

3. Pemakaian variabel produksi udang tangkap ditempat pelelangan ikan 

Indonesia dalam penelitian ini disebabkan karena keterbatasan peneliti dalam 

menemukan variabel produksi udang secara menyeluruh. Sehingga bagi 

pemerintah maupun lembaga terkait diharapkan untuk meningkatkan 

kapasitas penyediaan informasi pada produksi udang Indonesia baik yang di 

perdagangkan di tempat pelelangan ikan maupun di luar tempat pelelangan 

ikan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, variabel bebas di dalam penelitian ini dapat 

menjelaskan volume ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat sebesar 58%, 

sedangkan 42% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. 
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Sehingga diperlukan penambahan variabel lain untuk penelitian selanjutnya. 

Selain itu penelitian ini hanya terbatas pada volume udang yang di ekspor di 

Amerika Serikat. Sehingga bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti udang 

ekspor yang terdapat di negara lainnya. 
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Lampiran 1: Data Volume Udang Ekspor Indonesia di Amerika Serikat, Kurs, Produksi 

dan GDP Amerika Serikat 

Tahun Bulan 
Volume Udang Ekspor 
Indonesia di AS Kurs 

Produksi 
(Kwintal) 

GDP AS 
(Trillun 
Dollar) 

2009 

January 6609782 11080,5 6695 13,93 

February 6111133 11852,75 7467 13,95 

March 7893810 11849,55 6764 13,89 

April 7200516 11025,1 6199 13,87 

May 6636736 10392,65 6620 13,88 

June 5679726 10206,64 6716 13,91 

July 4848456 10111,33 7003 13,89 

August 5347379 9977,6 10879 13,99 

September 5271864 9900,72 15007 13,98 

October 4802034 9482,73 12877 14,16 

November 4477310 9469,95 7168 14,16 

December 4449777 9457,75 7087 14,08 

2010 

January 5091239 9275,45 5675 14,21 

February 4562718 9348,21 12179 14,25 

March 4928387 9173,73 12345 14,35 

April 4999399 9027,33 12077 14,4 

May 4453338 9183,21 9661 14,4 

June 5388757 9148,36 10229 14,45 

July 5837142 9049,45 9463 14,54 

August 6315519 8971,76 8706 14,55 

September 5049472 8973,5 11512 14,64 

October 4281449 8927,9 9812 14,71 
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November 4938620 8938,38 10013 14,69 

December 5248520 9022,62 9239 14,81 

Tahun Bulan 
Volume Udang Ekspor 
Indonesia di AS Kurs 

Produksi 
(Kwintal) 

GDP AS 
(Trillun 
Dollar) 

2011 

January 6029222 9037,38 8140 14,72 

February 4335366 8912,56 6002 14,74 

March 6314616 8761,48 5692 14,99 

April 6235726 8651,3 5632 15,04 

May 6625295 8555,8 3946 15,04 

June 5719684 8564 4221 14,93 

July 5583565 8533,24 3800 15,13 

August 6895757 8532 4082 15,69 

September 6066048 8765,5 5085 15,58 

October 4415429 8895,24 4066 15,87 

November 6399768 9015,18 5343 15,79 

December 5714003 9088,48 5556 15,79 

2012 

January 7220521 9109,14 4649 15,92 

February 5697091 9025,76 5223 16,14 

March 6468310 9165,33 5349 16,06 

April 6391869 9175,5 4528 16,12 

May 6213359 9290,24 4313 16,15 

June 5424743 9451,14 3797 16,13 

July 5611272 9456,59 4276 16,28 

August 5886307 9499,84 6098 16,2 

September 5510416 9566,35 5582 16,33 

October 6075030 9597,14 7962 16,28 
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November 7016382 9627,95 10055 16,3 

December 6561589 9645,89 5747 16,42 

Tahun Bulan 
Volume Udang Ekspor 
Indonesia di AS Kurs 

Produksi 
(Kwintal) 

GDP AS 
(Trillun 
Dollar) 

2013 

January 6675796 9687,33 4415 16,52 

February 4902382 9686,65 5673 16,46 

March 5879452 9709,42 5065 16,53 

April 6166347 9724,05 6107 16,58 

May 6685315 9760,91 6145 16,55 

June 5460077 9881,53 5661 16,64 

July 6755512 10073,39 11420 16,65 

August 8415469 10572,5 7802 16,73 

September 5869600 11346,24 14350 16,81 

October 10018700 11366,9 14055 16,86 

November 7392637 11613,1 11725 17,01 

December 6925622 12087,1 8346 17,01 

2014 

January 7222009 12179,65 4380 16,91 

February 6438936 11935,1 8577 16,98 

March 10412291 11427,05 5646 17,07 

April 8621357 11435,75 8437 17,18 

May 7882903 11525,94 6369 17,28 

June 7340772 11892,62 4776 17,35 

July 8154646 11689,06 5070 17,44 

August 9446773 11706,67 5601 17,56 

September 7367567 11890,77 5732 17,57 
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October 12110107 12144,87 8892 17,6 

November 9511581 12158,3 11929 17,66 

December 8821911 12438,29 9345 17,59 

Sumber : Olahan data Bank Indonesia, Ychart.com, National marine fisheries US, dan 
Kementrian Kelautan dan Badan Pusat Statistik Indonesia, 2016. 
 

 


