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STUDI KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF INDONESIA 
DALAM MENGEKSPOR UDANG OLAHAN (HALAL DAN NON HALAL) 

DI ASIA  
 

Zsi Zsi Baranti Putri Keni Sayogyo 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang   

Email: zsizsisayogyo18@gmail.com 
 

ABSTRAK 
 
Nilai ukuran pasar makanan halal global mencapai US$ 1.303 miliar pada 
tahun 2017 dan diestimasi meningkat menjadi US$ 1.863 miliar pada tahun 
2023. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di Asia Tenggara 
ekspor Indonesia untuk industri makanan halal hanya bernilai US$ 3.3 
miliar di tahun 2017. Sementara itu, negara-negara dengan penduduk 
Muslim minoritas berperan besar di pasar makanan halal dunia. Penelitian 
ini bertujuan untuk melihat keunggulan komparatif ekspor Indonesia dalam 
mengekspor salah satu komoditas unggulan yakni udang olahan dengan 
negara-negara pesaing ekspor produk udang olahan di Asia yakni Thailand, 
Cina, India, Malaysia, Uni Emirates Arab, Singapura dan Vietnam, variabel-
variabel yang berpengaruh pada keunggulan komparatif Indonesia dan 
potensi peluang Indonesia dalam meningkatkan ekspor produk halal. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisis Revealed 
Comparative Advantage, regresi data panel yang diolah dengan Eviews 10 
dan model berlian Porter. Hasil penelitian diperoleh bahwa nilai keunggulan 
komparatif Indonesia kuat dibandingkan negara Cina, India, Malaysia, Uni 
Emirat Arab dan Singapura dan lemah dibandingkan Thailand dan Vietnam. 
Variabel-variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
keunggulan komparatif ekspor udang olahan Indonesia ialah GDP negara-
negara pesaing dan harga ekspor komoditas substitusi (ikan tuna olahan) 
negara-negara pesaing dan harga ekspor udang olahan negara-negara 
pesaing dan GDP per pekerja negara-negara pesaing berpengaruh 
signifikan dan negatif terhadap nilai keunggulan komparatif ekspor udang 
olahan Indonesia. Pada hasil analisis model Berlian Porter, Indonesia 
berkeunggulan kompetitif pada faktor kondisi, industri dan pendukung, 
kondisi permintaan domestik dan peran pemerintah serta berpeluang untuk 
meningkatkan ekspor halal di Asia khususnya di pasar Hongkong dan 
Taiwan.  
 
Kata kunci: Revealed Comparative Advantage, Porter’s Diamond, halal, 
ekspor 
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A STUDY OF INDONESIA’S COMPARATIVE AND COMPETITIVE 
ADVANTAGES IN EXPORTING PROCESSED SHRIMP (HALAL AND 

NON HALAL) IN ASIA 
 

Zsi Zsi Baranti Putri Keni Sayogyo 
Faculty of Economics and Business Universitas Brawijaya, Malang 

Email: zsizsisayogyo18@gmail.com 
 

ABSTRACT 
 
The size of the global halal food market value reaches US $ 1,303 billion in 
2017 and is estimated to increase to US $ 1,863 billion in 2023. As the 
country with the largest Muslim population in Southeast Asia Indonesia's 
exports for halal food industry are only valued at US $ 3.3 billion in 2017. 
Meanwhile, countries with minority Muslim populations played a large role in 
the global halal food market. This study aims to look at the comparative 
advantage of Indonesian exports in exporting one of the leading 
commodities namely processed shrimp with competing countries exporting 
processed shrimp products in Asia specifically Thailand, China, India, 
Malaysia, The United Arab Emirates, Singapore and Vietnam, the variables 
that influences Indonesia's comparative advantage and opportunities of 
Indonesia's potential in increasing exports of halal products. This study uses 
secondary data with Revealed Comparative Advantage analysis, panel data 
regression processed with E-views 10 and Porter’s diamond model. The 
results showed that Indonesia's comparative advantage was strong 
compared to China, India, Malaysia, The United Arab Emirates and 
Singapore and weak compared to Thailand and Vietnam. The variables that 
have a positive and significant effect on the comparative advantage of 
Indonesia's processed shrimp exports are the GDP of competing countries 
and the export prices of substitute commodities (processed tuna) of 
competing countries and the prices of processed shrimp exports of 
competing countries and GDP per person employed of competitor countries 
have a significant and negative effect on the comparative advantage of 
Indonesian processed shrimp exports. In the analysis of the Porter’s 
diamond model, Indonesia has a competitive advantage in factor conditions, 
industry and support, domestic demand conditions and the role of the 
government and has the opportunity to increase halal exports in Asia, 
especially in the Hong Kong and Taiwan markets. 
 
Keywords: Revealed Comparative Advantage, Porter's Diamond, Halal, 
export 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Populasi Muslim global dan tingkat belanja pada produk-produk halal 

yang besar secara signfikan mempengaruhi pola pasar internasional. Hal 

tersebut menjadikan halal menjadi salah satu tren yang berpotensi pasar 

terbesar di pasar dunia. Berdasarkan laporan dari State of Global Islamic 

Economy 2017/2018, ukuran pasar ekonomi Islam pada tahun 2017 bernilai US$ 

2.107 miliar dan diestimasi menjadi US$ 3.007 miliar pada tahun 2023. Ukuran 

pasar tersebut meliputi keuangan Islam, makanan halal, pariwisata halal, 

busana, rekreasi & media halal, obat-obatan halal dan kosmetik halal. Dalam 

nilai, makanan halal merupakan ukuran pasar ekonomi Islam urutan kedua 

terbesar setelah keuangan Islam. Nilai ukuran pasar makanan halal mencapai 

US$ 1.303 miliar pada tahun 2017 dan diestimasi meningkat menjadi US$ 1.863 

miliar pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi industri halal 

khususnya makanan halal memiliki pengaruh dan peluang pasar yang besar di 

pasar global.  

 Asia merupakan salah satu benua dengan penduduk Muslim terbesar di 

dunia. Sekitar 1/3 dari populasi Muslim global atau hampir 1 miliar jiwa penduduk 

di Asia merupakan pemeluk agama Islam, di mana besarnya populasi tersebut 

mempengaruhi ukuran pasar halal di Asia bernilai total US$ 420 miliar di tahun 

2013 dan berkembang dengan pesat (Spire Research, 2015). Selain itu, tren 

halal ini tidak hanya dinikmati dan diperuntuntukan bagi konsumen Muslim saja. 

Berdasarkan beberapa sumber, nilai ukuran pasar untuk industri makanan halal 

di negara-negara maju di Asia yang memiliki penduduk Muslim minoritas juga 

bernilai besar. Di Jepang pada tahun 2014, nilai ukuran pasarnya mencapai US$ 
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650 miliar (JPY 65 triliun), Korea Selatan US$ 680 juta (KRW 820 miliar), dan 

Singapura US$ 8,4 juta (SGD 57 miliar). Besarnya nilai ukuran industri tersebut 

disebabkan karena konsumen pada makanan halal tidak hanya berasal dari 

Muslim, pemeluk agama lain juga membeli makanan halal karena persepsi 

bahwa makanan halal lebih aman (Nurrachimi, 2016). 

 Meningkatnya kesadaran beragama pada konsumen Muslim mendorong 

produsen atau industri untuk menyediakan produk berlabel halal sebagai nilai 

jual atau branding dalam meyakinkan konsumen (Fahmi, 2017). Berdasarkan 

definisi, makanan halal merupakan makanan yang terbebas dari komponen-

komponen yang dilarang bagi Muslim untuk di konsumsi (Riaz & Chaudry, 2004). 

Dalam Al-Qur’an, segala makanan yang baik dan bersih merupakan halal. 

Namun, makanan yang berhubungan dengan unsur-unsur tambahan makanan 

non-halal dan najis saat pengelolahan, pembungkusan, penyimpanan atau 

transportasi tidak dapat dianggap sebagai halal (Armanios & Ergene, 2018). 

Selain halal dan haram, adapun barang atau makanan yang belum diketahui 

status halal dan haramnya yang disebut dengan syubhat atau samar-samar. 

Makanan non-halal dapat pula dikategorikan sebagai syubhat karena sifatnya 

yang masih meragukan walaupun di dalamnya tidak terdapat unsur haram. Maka 

demikian, penyertaan label halal yang tertera pada produk menjadi salah satu 

faktor yang penting dan dapat menarik konsumen Muslim dalam memutuskan 

pembelian karena persepsi bahwa produk tersebut sudah terjamin kehalalannya.  

 Selain memiliki populasi penduduk Muslim dan nilai ukuran pasar halal 

terbesar di dunia, negara-negara di Asia juga merupakan negara dengan 

konsumsi makanan laut atau seafood terbesar di dunia. Berdasarkan UN Food 

and Agriculture Organization (2017) pada tahun 2013 konsumsi perkapita pada 

ikan dan makanan laut di Asia mencapai sebesar 21.43 kg, dibandingkan dengan 

produk makanan lainnya seperti daging (lainnya) 0.6 kg, daging domba dan 
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kambing 1.94 kg, daging sapi dan kerbau 4.4 kg, daging babi 15.82 kg dan 

unggas 9.79 kg. Salah satu, produk makanan laut yang bernilai besar ialah 

udang. Udang merupakan komoditas yang sangat diperdagangkan dan mewakili 

kelompok utama kedua spesies yang diekspor dalam nilai (Holland, 2019). 

Berdasarkan laporan World Bank (2013) harga penawaran ikan global (ikan hasil 

tangkap dan budidaya), pada produk-produk bernilai tinggi yakni udang, salmon 

dan agregat belut dan strugeon di proyeksi akan meningkat sebesar 50 persen di 

tahun 2020 dan 60 persen di tahun 2030. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa 

produk udang memiliki peluang ekspor yang tinggi melihat nilai penawarannya 

yang meningkat dengan signifikan di pasar internasional. 

 Indonesia sebagai negara dengan beribu-ribu pulau memiliki potensi yang 

besar dalam bidang perikanan. Dengan luas wilayah laut seluas 7,9 juta km2 , 

garis pantai sepanjang 80.791 km2  dan luas pertambakan dan kolam ikan yang 

tersebar di beberapa wilayah Indonesia, sejatinya memberikan peluang yang 

besar bagi Indonesia untuk menjadi eksportir produk perikanan terbesar di pasar 

internasional. Pada periode 2011-2016, produksi perikanan di Indonesia 

meningkat dengan signifikan di tiap tahunnya. Total produksi perikanan nasional 

mencapai hingga 23,26 juta ton dan khusus produksi udang mencapai 674.555 

ton pada tahun 2016 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018). Berdasarkan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam 5 tahun nilai ekspor udang 

meningkat dengan nilai rata-rata US$ 7,848 juta. Namun di sisi lain, Indonesia 

masih lemah pada optimalisasi ekspor. Pada tahun 2017, nilai ekspor non migas 

Indonesia menurun menjadi US$ 112 juta dibandingkan pada tahun 2016 yang 

mencapai US$ 131 juta (Kementerian Perdagangan, 2017). 

 Berdasarkan laporan FAO (2019), Indonesia menempati peringkat ke-5 

sebagai eksportir udang dunia selama periode Januari 2017 hingga September 

2018. Volume ekspor Indonesia meningkat sebesar 13 persen selama periode 
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tersebut. Pada laporan Kementerian Perdagangan, perkembangan industri 

pengelolahan, ikan dan udang memiliki tren ekspor yang meningkat sebesar 

3.5% dibandingkan dengan tren perkembangan pertanian yang menurun sebesar 

-3.1% pada tahun 2014 hingga 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada 

ekspor udang, Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan salah satu 

komoditas ekspor utamanya yakni dengan mengekspor udang olahan, melihat 

tren ekspor pada industri pengelolahan yang meningkat. Meningkatknya tren 

industri pengelolaan menunjukkan bahwa permintaan di pasar internasional juga 

meningkat. Pada tabel 1.1 berikut menunjukkan jenis produk udang olahan 

khususnya pada Harmonized System (HS) 160521 yakni Shrimp and Prawns, 

prepared or preserved, not in airtight containers (excluding smoked) berdasarkan 

pengelompokan International Trade Centre. 

 

Tabel 1.1 : Produk Turunan HS 160521 (Shrimp and Prawns, prepared or    
 preserved, not in airtight containers (excluding smoked)) 

Berdasarkan ITC 
HS Code Product Label Nama Produk 

 - Shrimp and prawns: - Udang dan udang besar: 

160521 -- Not in airtight containers: -- Tidak dalam kemasan 
kedap udara 

160521.0000 --- Crustacean preparations; 
shrimp and prawns 

--- Persiapan krustasea: 
udang dan udang besar 

160521.1000 --- Shrimps paste --- Pasta udang 
160521.9010 --- Fish paste --- Pasta ikan 
160521.9020 --- Shrimp breaded --- Udang ditepung 
160521.9090 --- Other prepared shrimp & 

prawns 
--- Udang & udang olahan 
lainnya 

Sumber: International Trade Centre, 2018. 

 

  Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di Asia Tenggara, 

yakni sebesar 88% dari populasi, sejatinya Indonesia dalam hal ini dapat 
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memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

cadangan devisa negara. Namun faktanya, ekspor Indonesia untuk industri 

makanan halal hanya bernilai US$ 3.3 miliar di tahun 2017 (republika.co.id, 

2019). Pada tahun 2017, Malaysia mengekspor makanan halal mencapai nilai 

US$ 8.6 miliar (RM 35.7 miliar) dan Uni Emirat Arab bernilai US$ 3.4 miliar (AED 

12.6 miliar). Sementara itu, negara-negara dengan penduduk Muslim minoritas 

berperan besar di pasar makanan halal dunia.  

 Berdasarkan beberapa sumber pada tahun 2017, Thailand dengan 

penduduk Muslim yang hanya sebesar 10% dari populasi memiliki nilai ekspor 

makanan halal yang tinggi yakni bernilai US$ 5.8 miliar, India dengan 20% 

penduduk Muslim dari populasi bernilai ekspor makanan halal US$ 2.3 miliar, 

Cina dengan 10% penduduk Muslim dari populasi bernilai ekspor makanan halal 

US$ 0.7 miliar, Vietnam dengan 1% penduduk Muslim dari populasi bernilai 

ekspor makanan halal US$ 75 juta (VDN 1.7 triliun).  Sementara itu, Singapura 

dengan populasi Muslim sebanyak 921 ribu jiwa membangun halal hub dan akan 

menjadi halal hub global yang paling maju. Berdasarkan data KOTRA (2016) 

dalam Park (2017) menyebutkan bahwa negara-negara Asia pengeksportir 

makanan halal di dunia adalah India yang menempati peringkat ke-1 dengan 

presentasi ekspor sebesar 10%, kemudian Cina 4.6% dan Thailand 4.4%. 

 Penjelasan di atas menunjukkan bahwa persaingan Indonesia pada 

ekspor produk halal, tidak lagi dengan negara-negara mayoritas Muslim saja, 

melainkan negara-negara yang minoritas Muslim juga ikut bersaing di pasar halal 

global. Melihat kondisi tersebut, Indonesia seharusnya dapat mengoptimalkan 

potensi pasar ini dengan baik dan tidak menguasi pasar domestic saja, 

sementara Indonesia memiliki potensi yang besar pada kedua sektor tersebut. 

 Beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait yakni dilakukan oleh 

Dwi Laksono Raharjo (2014) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
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Daya Saing Produk Udang Olahan Rotan Indonesia Di Kawasan ASEAN Dan 

Tiongkok dengan menggunakan metode Revealed Comparative Advantage 

(RCA) dan regresi data panel. Variabel-variabel yang digunakan ialah RCA (Y), 

GDP Indonesia (X1), Harga ekspor produk rotan Indonesia (X2), Harga ekspor 

produk rotan pesaing (Tiongkok) (X3), Nilai tukar Indonesia tehadap mata uang 

negara tujuan (X4), Jumlah produksi produk olahan rotan Indonesia (X5), Volume 

ekspor produk olahan rotan Indonesia (X6), Dummy kebijakan pemerintah (D1), 

dan Dummy pemberlakuan ACFTA (D2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Produk olahan rotan Indonesia berdaya saing rendah di ASEAN dan TIngkok 

kecuali Malaysia dan Singapura. Variabel GDP per kapita Indonesia, Harga 

ekspor produk olahan rotan Indonesia ke negara tujuan, Harga ekspor pesaing 

produk olahan rotan, Jumlah produksi produk olahan rotan Indonesia, Nilai tukar 

rupiah, Volume ekspor produk olahan rotan Indonesia, dan Dummy kebijakan 

domestik pemerintah berpengaruh signifikan sedangkan Dummy ACFTA tidak 

berpengaruh signifikan. 

 Kemudian penelitian oleh Abdul Hamid, et.al (2019) dengan judul Potency 

and Prospect of Halal Market in Global Industry; An Empirical Analysis of 

Indonesia and United Kingdom dengan metode regresi data panel dan emprik. 

Variabel yang digunakan adalah total penjualan, potensi konsumen (populasi), 

dan tingkat pendapatan (sebagai estimasi profit). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa potensi dan prospek di UK dan Indonesia memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pasar halal dan kedua negara memiliki perilaku potensi dan 

prospek (variabel), dan penjualan pada pasar halal yang kuat dan sama.  

Melihat masih sedikitnya penelitian yang terkait dengan persaingan ekspor 

Indonesia khususnya pada produk berlabel halal di pasar internasional. Maka 

dari itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang potensi 

persaingan ekspor Indonesia dalam mengekspor salah satu komoditas unggulan 
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yakni udang olahan dengan negara-negara pesaing ekspor produk udang olahan 

di Asia yakni Thailand, Cina, India, Malaysia, Uni Emirates Arab, Singapura dan 

Vietnam dan peluang Indonesia dalam mengekspor produk halalnya dengan 

judul penelitian “Studi Keunggulan Komparatif Dan Kompetitif Indonesia 

Dalam Mengekspor Udang Olahan (Halal Dan Non-Halal) Di Asia.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Tren halal di pasar global yang besar menjadikan sektor pasar halal 

sebagai industri yang berpotensi besar. Makanan halal diestimasi meningkat 

menjadi US$ 1.863 miliar di tahun 2023. Asia merupakan benua dengan 

penduduk Muslim terbesar di dunia dengan populasi hampir 1 miliar jiwa 

menjadikan ukuran pasar halal di Asia bernilai US$ 420 miliar pada tahun 2013. 

Selain itu, makanan halal tidak hanya diminati oleh negara-negara dengan 

mayoritas Muslim saja namun negara-negara dengan minoritas Muslimpun juga 

menikmati produk-produk halal tersebut. Selain itu, Asia juga merupakan negara 

dengan konsumsi ikan dan seafood terbesar di dunia. Salah satu peluang ekspor 

yang dapat bersaing di pasar internasional adalah produk udang, karena 

penawaran udang global di proyeksi meningkat sebesar 60 persen di tahun 

2030. Akan tetapi, optimalisasi ekspor halal dan udang Indonesia cenderung 

rendah dibandingkan negara-negara pesaing seperti Thailand, Cina, India, 

Malaysia, Uni Emirates Arab, Singapura dan Vietnam. Namun, Indonesia masih 

berkesempatan untuk menggunakan peluang tersebut dengan mengekspor 

udang olahan karena tren ekspor industri pengelolahan ikan dan udang 

Indonesia cenderung meningkat. Meningkatknya tren industri pengelolaan 

menunjukkan bahwa permintaan di pasar internasional juga meningkat. 
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 Melihat ringkasan rumusan masalah diatas, peneliti mengambil beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana nilai keunggulan komparatif (RCA) udang olahan Indonesia 

dengan negara Thailand, Cina, India, Malaysia, Uni Emirates Arab, 

Singapura dan Vietnam sebagai pesaing di Asia? 

2. Bagaimana pengaruh variabel harga ekspor, GDP negara-negara 

pesaing, harga komoditas substitusi (ikan tuna olahan) dan GDP per 

pekerja negara-negara pesaing pada keunggulan komparatif (RCA) 

produk udang olahan Indonesia di Asia? 

3. Bagaimana keunggulan kompetitif Indonesia dalam mengekspor produk 

udang olahan halal di Asia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas, penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis keunggulan komparatif (RCA) udang olahan Indonesia 

dengan negara-negara pesaing di Asia. 

2. Menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi ekspor produk udang 

olahan Indonesia di Asia. 

3. Mendeskripsikan keunggulan kompetitif Indonesia dalam mengekspor 

udang olahan halal di Asia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah ditinjau dari dua aspek yaitu: 

A. Manfaat Teoritis 

1. Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk 

penelitian keunggulan komparatif (RCA) terhadap produk udang 

olahan di Asia. 

2. Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan pada variabel-

variabel yang mempengaruhi ekspor produk udang olahan Indonesia 

di Asia. 

3. Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan pada peluang 

Indonesia dalam mengekspor produk udang olahan halal di Asia. 

B. Manfaat Praktis 

1. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan jawaban atas 

permasalahan yang sedang terjadi. 

2. Diharapkan dapat mendeskripsikan potensi Indonesia dalam 

meningkatkan ekspor produk halal di Asia.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 Bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang sudah menjadi 

pengetahuan umum yang berdasar. Tujuan dari bab ini ialah sebagai landasan 

dengan alasan untuk sebuah pijakan dalam penelitian supaya penelitian ini 

bersifat ilmiah. 

 

2.1 Perdagangan Internasional 

 Perdagangan internasional timbul terutama sekali karena suatu negara 

bisa menghasilkan barang tertentu secara lebih efisien daripada negara lain 

(Boediono, 1983). Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai 

perdagangan antar atau lintas negara, yaitu mencangkup ekspor dan impor. Di 

dalam neraca pembayaran (balance of payment) suatu negara, perdagangan 

barang (nilai atau volume barang yang keluar/ekspor dan masuk/impor) negara 

tersebut dicatat di dalam neraca perdagangan (trade balance) (Tambunan, 

2001).  

 Secara teoritis, dapat dikatakan bahwa ada korelasi positif antara 

pertumbuhan ekspor, di satu pihak, dan peningkatan cadangan devisa, 

pertumbuhan impor, pertumbuhan output di dalam negeri, peningkatan 

kesempatan kerja dan penempatan masyarakat serta pertumbuhan produk 

domestik bruto (PDB), di pihak lain (Tambunan, 2001). Selain untuk 

meningkatkan cadangan devisa, manfaat lain untuk perdagangan Internasional 

(gains from tade) adalah dalam bentuk efek langsung terhadap pertumbuhan 

output  di dalam negeri.  
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Gambar 2.1: Analisa Parsial Perdagangan Internasional 
 

Sumber: Nopirin, 2014.  
 

 Pada gambar 2.1 menunjukkan model sederhana yang menjelaskan 

terjadinya perdagangan internasional. Dapat dilihat harga keseimbangan di 

negara A memiliki nilai lebih rendah dengan negara B maka perbedaan ini 
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membuka kemungkinan untuk terjadinya perdagangan internasional. Negara A 

akan mengeksporkan barangnya ke negara B, menjadikan harga barang negara 

A akan naik karena jumlahnya makin kecil dan harga di negara B akan turun 

karena jumlahnya makin besar, hingga harga kedua negara tersebut mencapai 

harga keseimbangan yakni Rp200 per unit dan kedua negara mengekspor 

dengan kuantitas yang sama yakni 500 unit. Perdagangan tidak berhenti pada 

harga Rp200 per unit, tetapi terus berlangsung pada volume 500 unit setiap 

periode di mana pada volume perdagangan ini harga kedua negara itu sama 

(Nopirin, 2014).  Elastisitas penawaran ekspor dan permintaan impor di kedua 

negara mempengaruhi tinggi rendahnya volume perdagangan yang ditunjukan 

dengan lereng kurva SX dan DM. 

 Dasar pada teori perdagangan internasional ini dikemukanan oleh David 

Ricardo dalam bukunya principle of political economy and taxation (1871) yang 

dimana Ricardo menjelaskan bahwa suatu negara yang kurang efisien dalam 

memproduksi barang dan jasa dengan negara lain dapat memproduksi barang 

yang dihalsikan dengan melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang dan 

jasa yang memiliki absolute disadvantage yang lebih kecil dan mengimpor 

barang yang memiliki kerugian yang besar dalam memproduksi suatu barang 

dan jasa. Maka keunggulan komparatif suatu negara dapat terjadi apabila biaya 

dalam memproduksi suatu barang dan jasa lebih lebih murah dibandingkan 

dengan negara lain. Pada tabel 2.1 mengilustrasikan model ringkat efisiensi 

tenaga kerja yang dikemukan oleh David Ricardo. Dalam model Ricardo, 

penilaian terhadap keunggulan suatu negara atas negara lain dalam 

memproduksi suatu jenis barang didasarkan pada tingkat efisiensi atau 

produktivitas tenaga kerja. Pada ilustrasi menjelaskan tingkat efisiensi tenaga 

kerja tiap jumlah jam kerja persatuan unit pada dua negara dan dua komoditas.  
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Tabel 2.1: Ilustrasi Tingkat Efesiensi Tenaga Kerja David Ricardo 

 
Produksi: jumlah  jam kerja per 

satu unit 
 

Negara 
Udang Olahan 

(A) 

Ikan Tuna 

Olahan (B) 
Biaya Relatif 

Indonesia 1 (A) = 1 1 (B) = 2 {1(A)/1(B)} = 1/2 

Jepang 1 (A) = 4 1 (B) = 3 {1(A)/1(B)} = 4/3 

Sumber : Tambunan, 2001. 
 

 Perhitungan efisiensi tenaga kerja relatif dapat dilihat pada tabel 2.2 yang 

menjelaskan bahwa untuk tingkat efiseinsi tenaga kerja yakni 1(A)ID/1(A)JP < 

1(B)ID/1(B)JP yakni menunjukkan bahwa tingkat efisiensi tenaga kerja Indonesia 

lebih unggul dibandingkan Jepang dalam memproduksi 1 unit A daripada 

produksi 1 unit B begitu pula sebaliknya untuk Jepang 1(A)JP/1(A)ID < 

1(B)JP/1(B)ID, yakni Jepang memiliki efisiensi tenaga kerja Jepang lebih unggul 

dibandingkan Indonesia dalam memproduksi 1 unit B daripada 1 unit A. 

Kesimpulannya Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada produksi udang 

olahan dan Jepang memiliki keunggulan komparatif pada ikan tuna olahan. 

 

Tabel 2.2: Perhitungan Efisiensi Tenaga Kerja Relatif (Cost Comparative 
Advantage) David Ricardo 

 Perbandinagn Efisiensi Tenaga Kerja 

Negara Udang Olahan (A) Ikan Tuna Olahan (B) 

Indonesia 1(A)ID/1(A)JP = 1/4 1(B)ID/1(B)JP = 2/3 

Jepang 1(A)JP/1(A)ID = 4 1(B)JP/1(B)ID = 3/2 

Sumber : Tambunan, 2001 

  

Namun walaupun demikian, teori Ricardo masih memiliki kelemahan di mana 

dalam model keunggulan komparatif Ricardo tidak menjelaskan tentang adanya 
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faktor-faktor pendukung seperti jumlah pekerja dan modal dari suatu negara. 

Teori Hecksher – Ohlin (Teori H-O) pada teori keunggulan komparatif 

menjelaskan lebih fokus untuk faktor-faktor pendukungnya. Dalam Teori H-O 

menjelaskan tentang tentang adanya perbedaan dalam opportunity cost suatu 

negara negara dengan negara lain karena adanya perbedaan dalam jumlah 

faktor produksi yang dimilikinya. Pertukaran dapat terjadi bila suatu negara 

dengan tenaga kerja yang lebih banyak daripada negara lain, sedangkan negara 

lain memiliki kapital lebih banyak daripada negara tersebut. Suatu negara 

cenderung untuk memproduksi barang yang menggunakan faktor produksi yang 

dimiliki negara itu dalam jumlah besar (Nopirin, 2014).  

 

2.2 Perdagangan Dalam Islam 

 Perdagangan dalam Islam merupakan masalah muamalah dan maqashid 

untuk muamalah kemashlahatan manusia (Waluya, 2016). Perdagangan 

internasional yang di mana terjadi aktivitas pertukaran barang dan jasa 

antarnegara melalui ekspor dan impor disebut sebagai Tijarah Dualiyah 

(Sholahuddin, 2011). Perdagangan dalam Islam memiliki peran penting dalam 

pertemuan antar negara, budaya, agama diantara kelompok dan bangsa, di 

mana peran utama berpusat pada alur barang, kapital, peran sumber daya 

manusia dan jasa juga termaksud dalam pergerakan uang dan barang. Nawawi 

(1956) menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar 

menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah.  

  Hukum Islam mengatur tentang aturan pada aktivitas transaksi jual dan 

beli. Sebagaimana di jelaskan pada Surat Al-Baqarah [2]: 275 yang berbunyi : 
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“Orang-orang yang makanan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya.”  
- (QS. Al-Baqarah [2] : 275) 

 

 Penggalan surat Al-Baqarah diatas menjelaskan tentang riba yang haram 

hukumnya dalam aktivitas jual beli demikian pula pada perdagangan, walaupun 

ada unsur tukar menukar, karena Allah telah menjadikan riba bagian dari jual 

beli. Menurut Ismail Yusanto dalam Waluya (2016) dalam perdagangan 

internasional, Islam menuntun manusia tentang bagaimana perdagangan harus 

dilaksanakan baik berkenaan dengan: (1) barang atau komoditas; (2) tatacara; 

(3) dengan siapa?. Bagi Ismail Yusanto, aktivitas perdagangan internasional 

dalam Islam pada pernyataanya apa komoditas yang boleh diperdagangan oleh 

perusahaan dan negara tersebut dikembalikan pada konsep milikiyyah, yaitu 

adanya kepemilikan individu, umum dan negara. 
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Islam menganjurkan berdagang sesuai dalam Surat Al-Muzzamil [73] : 20 

 

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau 
sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang 
bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah 
mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas 
waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu 
bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur’an. Dia mengetahui bahwa 
akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang 
berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang 
yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah 
(bagimu) dari Al Qur’an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan 
berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa 
saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) 
nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar 
pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
 

 Dalam surat Al-Muzzamil tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk 

berdagang dengan beberapa negara-negara, bangsa-bangsa dan kelompok-

kelompok. Halal dan haram menjelaskan bahwa adanya kejelasan atas 

komponen-komponen yang ada pada barang sebagaiamana yang dikemukakan 

oleh Nabi saw. Bagi barang yang masih belum jelas halal atau haramnya disebut 

dengan Syubhat atau samar-samar. Syubhat adalah antara dua sisi halal dan 

haram, bisa jadi ia lebih dekat kepada yang halal dan atau ia bisa lebih dekat 

kepada yang haram (Mahmud, 2017). Syubhat pada perkara ini membutuhkan 



 

17 

pemikiran tersendiri untuk menentukan statusnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa syubhat merupakan sesuatu yang sangat subyektif.  

 Terdapat tiga kategori status syubhat dalam hadist Nabi Muhammad saw. 

yakni dijelaskan sebagai berikut:  

a) Perkara yang haram. Kelompok syubhat ini di jelaskan pada sabda Nabi 

saw. “Barangsiapa yang menghindar dari yang samar makanan dia telah 

menjaga agamanya dan kehormataanya. Dan barangsiapa yang terjatuh 

dalam perkara yang samar maka sangat tinggi sekali potensinya untuk 

terjerembab pada suatu yang terlarang.” 

b) Perkara yang halal. Kelompok syubhat ini dijelaskan pada Nabi saw. 

“seperti pengembala yang berada di dekat jurang”. Yang mana 

menjelaskan bahwa kelompok tersebut belum termksud pada status 

haram dan seorang Muslim hanya dituntut untuk berhati-hati saja agar 

tidak terjerumus pada suatu keharaman. 

c) Perkara yang bukan halal dan bukan haram. Maksud dari kelompok ini 

adalah bahwa halal dan haram merupakan suatu hal yang jelas 

statusnya.  

 Syubhat memiliki status tersendiri di mana syubhat adalah syubhat yang 

ketetapan pengerjaanya dikembalikan kepada pelaku (Mahmud, 2017). 

Perdagangan internasional dalam buku Fikih ekonomi Umar bin Al Khatab oleh 

Dr. Jaribah bin Ahmad Al Haritsi bertujuan untuk hubungan ekonomi 

internasional dapat merealisasikan kemanfaatan sebesar mungkin bagi kaum 

Muslimin dan menjauhkan mereka dari mudharat yang akan terjadi, maka 

hubungan tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut: (1) kehalalan 

barang dan jasa di tempat perdagangan; (2) jika hubungan ekonomi internasional 

dapat merealisasikan kemaslahatan bagi kaum Muslimin; (3) jika wilayah-wilayah 

Islam sebagai prioritas; (4) pengaturan masuk dan menetapnya non Muslim di 
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bumi idlam; (5) perjanjian perdagangan; (6) negara Islam seyogyanya memiliki 

otoritas dalam pengaturan dan pengawasan hubungan ekonomi luar negeri; (7) 

urusan keitan ekonomi harus dipimpin seorang muslim jika terdapat non-Muslim 

yang andil di dalamnya (Waluya, 2016).  

 

2.3 Teori Keunggulan Kompetitif 

 The Competitve Advantage of Nations yang dikemukan oleh Porter 

(1990) dalam Huggins dan Izushi (2011) menjelaskan bahwa kenaikan pada 

standar kesejahteraan (standart of living) di tingkat negara tergantung pada 

kapasitas perusahaan di negara tersebut untuk mencapai tingkat produktivitas 

tertinggi dan meningkatkan produktivitas seiring waktu. Bagi Porter, produktivitas 

adalah determinan utama dalam standar kesejahteraan negara dalam jangka 

panjang, karena produktivitas sumber daya manusia menentukan gaji mereka 

dan asset produktivitas fisik menentukan pengembalian (return) pendapatan 

investasi kapital untuk investor. Perdagangan internasional memungkinkan 

sebuah negara untuk menspesialisasikan industri dan segment yang di mana 

perusahaannya secara relatif lebih produktif, dan mengimpor produk fan jasa di 

mana perusahannya relative kurang produktif daripada pesaing asing (foreign 

rivals), sehingga meingkatkan tingkat rata-rata produktivitas di seluruh 

perekonomian. 

 Terdapat 4 faktor mempengaruhi keunggulan kompetitif negara yakni 

sebagai berikut: 

1. Faktor Kondisi: Faktor penyongkong terletak di inti teori klasik pada 

keunggulan absolut internasional. Teori perdagangan internasional klasik 

mendefinisikan kondisi faktor sebagai tanah, tenaga kerja dan kapital 

(meliputi modal manusia). Dalam hal ini Porter membedakan faktor 
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kondisi pada beberapa kategori berikut: (a) Sumber Daya Manusia,       

(b) Sumber Daya Alam, (c) Sumber Daya Teknologi dan Pengetahuan, 

(d) Sumber Daya Modal dan (e) Sumber Daya Infrastruktur. 

2. Kondisi Permintaan: Kondisi permintaan menekankan peran permintaan 

domestik sebagai pendorong dalam meningkatkan keunggulan kompetitif. 

Ukuran permintaan domestik tidak menjadi hal yang penting saja, namun 

pemintaan pada konsumen domestik juga diperhatikan. Hal ini 

memberikan pengaruh pada perbedaan sumber daya antar negara dan 

lokasi relatif negara absolut seperti di jelaskan pada teori perdagangan 

modern. Dalam model Porter, kondisi permintaan dibagi menjadi 2 

kategori yakni kondisi permintaan domestik dan permintaan ekspor.  

3. Industri Pendukung dan Terkait:  Faktor ini menjadi salah satu 

kontribusi paling penting karena meliputi jaringan penyedia input khusus, 

institusi dan efek dari persaingan lokal yang menjadi sumber keunggulan 

kompetitif yang sebenarnya. Kluster ini mewakili lingkungan di mana 

edukasi, inovasi dan operasi produktivitas dapat berkembang.  

4. Strategi Perusahan, Struktur dan Persaingan: Pokok utama pada 

faktor ini adalah strategi dan struktur perusahaan sangat bergantung 

pada lingkungan nasional dan adanya perbedaan sistematis dalam sektor 

bisnis di berbagai negara yang menentukan cara di mana perusahaan 

bersaing di masing-masing negara dan akhirnya kompetitif keuntungan. 

Persaingan demestik mendorong perusahan menjadi kompetitif dalam 

harga, untuk meningkatkan kualitas dan menjadi inovatif. 

 Pada Gambar 2.2 menunjukkan pola berlian Porter yang di mana ke 

empat faktor secara luas menjelaskan bentuk kondisi sebuah perusahan lokal 

dalam berkompetisi untuk mempromosikan atau menghambat terciptanya 

keunggulan kompetitif (Porter, 1990) 
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Gambar 2.2: Kerangka Porter’s Diamond  
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3: Penelitian Terdahulu 

NO 

Nama, Tahun, 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Analisis 
Variabel Temuan 

1 Raharjo, Dwi 

Laksono. 

2014. Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Daya Saing 

Produk Olahan 

Rotan 

Indonesia Di 

Kawasan 

ASEAN Dan 

Tiongkok. 

Revealed 

Comparative 

Advantage 

(RCA), 

Regresi 

Data Panel 

RCA (Y),  GDP 

Indonesia (X1), 

Harga ekspor 

produk olahan 

rotan Indonesia 

(X2), Harga 

ekspor produk 

olahan rotan 

pesaing 

(Tiongkok) (X3), 

Nilai tukar 

Indonesia 

terhadap mata 

uang negara 

tujuan (X4), 

Jumlah 

produksi produk 

olahan rotan 

Indonesia (X5), 

Volume ekspor 

produk olahan 

rotan Indonesia 

(X6), Dummy 

kebijakan 

pemerintah 

(D1) , Dummy 

pemberlakukan 

ACFTA (D2) 

 

Produk Indonesia 

berdaya saing 

rendah di ASEAN & 

Tingkok kecuali 

Malaysia & 

Singapura. Variabel 

GDP per kapita 

Indonesia, Harga 

ekspor produk 

Indonesia ke 

negara tujuan, 

Harga ekspor 

pesaing, Jumlah 

produksi Indonesia, 

Nilai tukar rupiah, 

Volume ekspor 

produk Indonesia, 

& Dummy 

kebijakan domestik 

pemerintah 

berpengaruh 

signifikan 

sedangkan Dummy 

ACFTA tidak 

berpengaruh 

signifikan 
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NO 

Nama, Tahun, 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Analisis 
Variabel Temuan 

2 Rakhmawan, 

Hendra. 2009. 

Analsis Daya 

Saing 

Komoditi 

Udang 

Indonesia di 

Pasar 

Internasional 

Berlian 

Porter, RCA 

dan Regresi 

linier 

berganda 

(OLS) 

Nilai RCA 

Indonesia (Y), 

Harga ekspor 

udang 

Indonesia (X1), 

Volume ekspor 

udang Indoesia 

(X2), Harga 

domestik 

tingkat 

produsen 

komoditi udang 

(X3), nilai 

ekspor 

komoditi 

alternatif 

udang (X4) 

Komoditas udang 

Indonesia memiliki 

daya saing. Harga 

ekspor udang 

Indonesia, harga 

domestik tingkat 

produsen komoditi 

udang, nilai ekspor 

komoditi alternatif 

udang berpengaruh 

signifikan dan 

volume ekspor 

udang Indonesia 

tidak berpengaruh 

signifikan.Diamond’s 

Porter Theory 

menunjukkan 

Indonesia memiliki 

keunggulan 

kompetitif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 

NO 

Nama, Tahun, 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Analisis 
Variabel Temuan 

3 Fahmi, 

Muhammad 

Jabdul., 

Prasetio, 

Bambang. 

2015. 

Opportunities 

of Indonesia 

To Export 

Halal Meat to 

the World:The 

Analysis Using 

RCA Index 

Metode 

RCA index  

dan 

MATLAB 

RCA: Ekspor 

daging dari 

negara, total 

ekspor dari 

negara, total 

ekspor daging 

dunia, total 

eskpor 

komoditas 

dunia. 

MATLAB: RCA 

index tiap 

negara 

(Indonesia, 

Malaysia, 

Thailand, 

Australia) 

Keunggulan 

komperatif 

Indonesia rendah 

dan Indeks ekspor 

daging 

menggunakan 

MATLAB 

menunjukkan 

peningkatan dalam 

ekspor halal ke 

Indonesia. 

4 Abdul Hamid, 

et.al. 2019. 

Potency and 

Prospect of 

Halal Market in 

Global 

Industry; An 

Empirical 

Analysis of 

Indonesia and 

United 

Kingdom 

Metode 

regresi data 

panel dan 

emprik 

Total penjualan 

(Y), potensi 

konsumen 

(populasi) (X1), 

dan tingkat 

pendapatan 

(sebagai 

estimasi profit) 

(X2) 

Potensi dan prospek 

di UK dan Indonesia 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

pada pasar Halal 

dan kedua negara 

memiliki perilaku 

potensi dan prospek 

(variable)  dan 

penjualan pada 

pasar halal yang 

kuat dan sama. 
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2.5 Kerangka Pikir 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: Penulis, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Keunggulan Kompetitif Indonesia 
Dalam Mengekspor Produk Udang Olahan Di Asia 

Peluang Indonesia Untuk Meningkatkan Ekspor Udang Olahan 
Halal 

(Competitive Advantage) 

Pasar makanan halal Asia 
berpotensi ekspor makanan 

halal 

Produk udang olahan (halal 
dan non-halal) bernilai 

ekspor tinggi di pasar Asia 

Keunggulan Komparatif 
udang olahan Indonesia 

di pasar Asia 
(Comparative Advantage) 

Variabel-variabel yang 
mempengaruhi keunggulan 
komparatif udang olahan di 

Asia 

• Harga ekspor udang 
olahan negara 

pesaing (HS 160521) 
X1 

• GDP negara-negara 
pesaing X2 

• Harga ekspor produk 
substitusi yakni ikan 
tuna olahan negara 

pesaing (HS 160414) 
X3 

• GDP per pekerja 
negara pesaing X4 
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2.6 Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Harga ekspor udang olahan negara pesaing diduga berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap keunggulan komparatif produk udang 

olahan Indonesia.  

2. GDP negara-negara pesaing diduga berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap keunggulan komparatif komoditas udang olahan Indonesia. 

3. Harga ekspor produk substitusi ikan tuna olahan negara pesaing diduga 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap keunggulan komparatif 

komoditas udang olahan Indonesia.  

4. GDP per pekerja negara pesaing diduga berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap keunggulan komparatif komoditas udang olahan 

Indonesia.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kuantitatif-deskriptif. Metode penelitian kuantitatif ialah metode penelitian yang 

berlandasakan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti populasi atau 

sempel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan (Sugiyono, 2012). Metode kuantitatif digunakan untuk menguji 

analisis Revealed Comparative Advantage (RCA) dan analisis regresi data panel. 

 Menurut Shields, Rangarajan (2013), penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang mendeskripsikan karakteristik dari suatu populasi tentang suatu 

fenomena yang diamati. Metode deskriptif digunakan untuk menguji analisis 

keunggulan kompetitif. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan 

mengeskplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan 

sosial dengan jalan menggambarkan sejumlah variabel yang berhubungan 

dengan masalah dan variabel yang diamati (Sinambela, 2014). 

 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

 Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa 

data cross section tujuh negara dan data time series 7 tahun pada periode tahun 

2012-2018. Produk udang olahan yang menjadi objek penelitian adalah udang 

dalam bentuk prepared or preserved, not in airtight container pada Harmonized 

System (HS) 160521. Data-data tersebut diperoleh dari situs web International 

Trade Centre (ITC), dan situs web World Bank serta studi pustaka yaitu 
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pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, studi terdahulu dan 

internet. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 3.1 berikut. 

 

Tabel 3.1: Jenis Data Dan Sumber Data  
No Jenis Data Sumber Data 

1 Nilai ekspor udang olahan negara-

negara pesaing dengan Indonesia, 

nilai ekspor seluruh komoditas 

negara-negara pesaing dengan 

Indonesia, nilai ekspor udang olahan 

Asia, nilai ekspor seluruh komoditas 

Asia (US$) 

www.intracen.com  

Diakses bulan Juni 2019 

2 Harga udang olahan negara pesaing 

(US$) 

www.intracen.com  

Diakses bulan Juni 2019 

3 GDP negara-negara pesaing (US$) www.data.worldbank.org 

Diakses bulan Juni 2019 

4 Harga ekspor produk substitusi ikan 

tuna olahan negara pesaing (US$) 

www.intracen.com  

Diakses bulan Juni 2019 

5 GDP per pekerja negara pesaing 

(US$) 

www.data.worldbank.org 

Diakses bulan Juni 2019 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Menurut Sugiyono (2003) populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Menurut Sinambela (2014) poulasi bukan hanya orang tetapi juga benda-benda 

alam yang lain. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Harga 

Ekspor Udang Olahan (HS 160521), GDP Negara-Negara Pesaing, Harga 
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Ekspor Produk Substitusi Ikan Tuna Olahan (HS 16414), GDP Per Pekerja 

Negara di 7 (tujuh) negara Asia dalam kurun waktu tujuh tahun (2012 hingga 

2018). Pengamatan data menggunakan data tahunan, maka jumlah populasi (n) 

sebanyak 49 pengamatan. 

 

3.3.2 Sampel 

 Malhorta (2010) menjelaskan bahwa sampel adalah sub kelompok dari 

elemen dari populasi yang dipilih untuk berpartisipasi dalam suatu penelitan. 

Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 

1997). Sampel harus dapat memberikan gambaran yang benar dari populasi. 

Maka, agar penelitian dapat menggambarkan dengan baik, penelitian ini 

menggunakan non-probability Sampling yakni prosedur sampling yang tidak 

memberikan kesempatan beberapa elemen pada populasi dalam sampel (Daniel, 

2012). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik purposive 

sampling, yakni merupakan teknik penentu sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2016).  

 Alasan memilih purposive sampling adalah karena tidak semua sampel 

memiliki kriteria yang sesuai dengan penulis tentukan. Adapun kriteria-kriteria 

yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Negara-negara yang memiliki ekspor udang tertinggi di Asia selama 

tahun 2012-2018. 

2. Negara-negara yang memiliki ekspor udang olahan (HS 160521) yang 

kompetitif  dengan Indonesia di Asia selama tahun 2012-2018. 
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Tabel 3.2: Hasil Purposive Sampling 
Kriteria Jumlah 

Negara-negara yang ada pada di 

benua Asia 
47 

Negara-negara yang memiliki ekspor 

udang tertinggi di Asia selama tahun 

2012-2018 

(15) 

Negara-negara yang memiliki ekspor 

udang olahan (HS160521) yang 

kompetitif dengan Indonesia di Asia 

selama tahun 2012-2018 

32 

Negara-negara yang tidak memiliki 

ekspor udang olahan (HS160521) yang 

kompetitif dengan Indonesia di Asia 

selama tahun 2012-2018. 

(25) 

Total negara yang akan dijadikan 

sampel 
7 

 

 Maka hasil pemilihan sampel berdasarkan kriteria ditetapkan sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.3: Negara-Negara Pesaing Yang Menjadi Sampel Penelitian 
No Negara 

1 Thailand 

2 Uni Emirat Arab 

3 Singapura 

4 Malaysia 

5 Cina 

6 Vietnam 

7 India 
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3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Penelitian ini melihat pengaruh variabel-variabel terhadap keunggulan 

komparatif Indonesia dengan negara-negara pesaing dalam mengekspor produk 

udang olahan di Asia. Berikut akan dijelaskan variabel-variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini: 

 

Tabel 3.4 : Definisi Operasional Variabel Penelitian 
Variabel Definisi Indikator Skala 

Harga ekspor 

udang olahan (HS 

160521) negara-

negara pesaing di 

Asia 

 (X1) 

Nilai ekspor 

udang olahan (HS 

160521) negara-

negara pesaing 

secara 

keseluruhan  

 US$/ton Nominal 

GDP negara-

negara pesaing  

(X2) 

Nilai Gross 

Domestic Product 

dari negara-

negara pesaing 

pada periode ke-t 

US$/tahun Nominal 

Harga produk 

substitusi ekspor 

ikan tuna olahan 

(HS 160414) 

negara-negara 

pesaing di Asia 

 (X3) 

Nilai ekspor 

produk substitusi 

ikan tuna olahan 

(HS 160414) 

negara-negara 

pesaing secara 

keseluruhan pada 

periode ke-t 

US$/ton Nominal 

GDP per pekerja 

negara-negara 

pesaing 

 (X4) 

Nilai Gross 

Domestic Product 

dari total pekerja 

pada negara-

negara pesaing 

pada periode ke-t 

US$/tahun Nominal 
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Variabel Definisi Indikator Skala 

Nilai keunggulan 

komparatif (RCA) 

udang olahan 

Indonesia (Y) 

Nilai perhitungan 

hasil RCA udang 

olahan negara-

negara pesaing 

dengan Indonesia 

pada periode ke-t 

US$ Nominal 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data 

sekunder dengan jumlah observasi (n) 49 yang terdiri dari 7 (tujuh) negara 

pilihan di Asia selama periode tahun 2012-2018. Data sekunder yang digunakan 

untuk nilai keunggulan komparatif ialah nilai ekspor udang olahan negara-negara 

pesaing dengan Indonesia, nilai ekspor seluruh komoditas negara-negara 

pesaing dengan Indonesia, nilai ekspor udang olahan Asia, nilai ekspor seluruh 

komoditas Asia, sedangkan untuk analisis variabel ialah harga ekspor udang 

olahan negara-negara pesaing, GDP negara-negara pesaing, harga produk 

substitusi ekspor (ikan tuna olahan) negara-negara pesaing dan GDP per pekerja 

negara-negara pesaing. Data sekunder diperoleh dari situs International Trade 

Centre (ITC) dan WorldBank. 

 

3.6 Metode Analisis 

3.6.1 Revealed Comparative Advantage (RCA) 

 Analisis Revealed Comparative Advantage (RCA) digunakan untuk 

mengetahui daya saing produk udang olahan Indonesia. Pendekatan ini 

merupakan salah satu indikator untuk melihat perubahan keunggulan 

komparatif atau tingkat daya saing suatu komodtas di suatu negara. Konsep 
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yang mendasari metode RCA ini adalah suatu wilayah memiliki keunggulan 

komparatif terhadap perdagangan antar wilayah. Variabel yang digunakan 

untuk pengukuran ini adalah ekspor suatu produk terhadap total eskpor suatu 

wilayah yang kemudian dibandingkan dengan dengan pangsa nilai produk 

dalam perdagangan internasional.  

 Secara sistematis, RCA dirumuskan sebagai berikut (Basri & Mumandar, 

2010): 

 𝑅𝐶𝐴 =  
𝑋𝑖𝑗/𝑋𝑗
𝑋𝑖𝑤/𝑋𝑤

 

Keterangan : 

Xij = Nilai ekspor komoditi i oleh negara j 

Xj = Nilai ekspor total negara j 

Xiw = Nilai ekspor total komoditas i di dunia 

Xw = Nilai ekspor total dunia 

 Nilai keunggulan komparatif yang diperoleh dari suatu komoditas memiliki 

dua kemungkinan, yaitu: 

1. Nilai RCA < 1, maka keunggulan komparatif yang dimiliki suatu negara 

dibawah rata-rata dunia (Asia) sehingga daya saing untuk komoditas 

tersebut adalah lemah. 

2. Nilai RCA > 1, maka keunggulan komparatif yang dimiliki suatu negara 

diatas rata-rata dunia (Asia) sehingga daya saing untuk komoditas 

tersebut adalah kuat. 

 Nilai indeks RCA digunakan untuk melihat perbandingan antar nilai RCA 

waktu sekarang dengan nilai RCA tahun sebelumnya. Rumus indeks RCA 

adalah sebagai berikut : 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑅𝐶𝐴 =  
𝑅𝐶𝐴𝑡

𝑅𝐶𝐴𝑡 − 1
 



 

33 

Keterangan : 

RCAt  : Nilai RCA tahun sekarang (t) 

RCAt-1   : Nilai RCA tahun sebelumnya (t-1) 

t  : 2012,………….., 2018 

 Nilai indeks RCA ini memiliki tiga kemungkinan yaitu: 

1. Nilai indeks RCA = 1, berarti tidak ada kenaikan RCA atau kinerja ekspor 

udang olahan Indonesia di Asia tahun sekarang sama dengan tahun 

sebelumnya.  

2. Nilai indeks RCA < 1, maka terjadi penurunan RCA atau kinerja ekspor 

pasar udang olahan Indonesia di Asia tahun sekarang daripada tahun 

sebelumnya.  

3. Nilai indeks RCA > 1, maka terjadi peningkatan RCA atau kinerja ekspor 

pasar udang olahan Indonesia di Asia tahun sekarang daripada tahun 

sebelumnya.  

 

3.6.2 Regresi Data Panel 

 Penelitian ini melibatkan varabel-variabel yang menjadi penentuan 

keunggulan komparatif Indonesia dengan negara-negara pesaing dalam 

mengekspor udang olahan di Asia. Metode analisis regresi data panel 

dibutuhkan untuk menganalisis variabel yang mempengaruhi keunggulan 

komparatif produk udang olahan Indonesia dengan negara-negara pesaing.  

 Gujarati  (2011) merumuskan persamaan model data panel dengan 

menggunakan data cross-section yaitu dirumuskan sebagai berikut: 

Yt = β0 + β1X1 + ei; I = 1,2,..N 

N adalah banyaknya data cross-section.  
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Dan untuk persamaan model time series adalah dirumuskan sebagai berikut: 

Yt = β0 + β1X1 + et; I = 1,2,..T 

T adalah banyaknya data time series.  

 Data panel merupakan data gabungan dari time series dan cross-section 

maka untuk persamaan model tersebut dapat ditulis: 

Yt = β0 + β1X1 + eit 

i = 1,2,..,N; t = 1,2,..,T  

Keterangan : 

N = banyaknya observasi 

T = banyaknya waktu 

NxT = banyaknya data panel 

 Secara matematis, variabel-variabel yang mempengaruhi keunggulan 

komparatif udang olahan Indonesia dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

RCAt = f (PXUOit, GDPit, NIXit, GDPWit) 

RCAt = α +β1PXUOit + β2 GDPit+ β3NIXit + β4GDPWit+ εit 

 Dengan demikian, pada model logaritma natural dapat diperoleh rumus 

sebagai berikut:  

LnRCAt= α +β1 LnPXUOit+ β2 LnGDPit + β3 LnNIXt + β4 LnGDPWit + εit 

                                         (X1)              (X2)             (X3)             (X4) 

Keterangan : 

RCAt      : Nilai keunggulan komparatif produk udang olahan Indonesia pada   

      tahun ke-t 

α                 : Konstanta 

βt          : Parameter yang diduga, t = 1,2,…..,4 

PXUOit    : Harga ekspor udang olahan negara-negara pesaing pada tahun   

      ke-t (US$) 



 

35 

GDPit      : Gross Domestic Product negara-negara pesaing pada tahun ke-t  

       (US$) 

NIXit        : Nilai ekspor komoditas substitusi udang olahan (ikan tuna olahan)      

      negara-negara pesaing pada tahun ke-t (US$) 

GDPWit  : Gross Domestic Product per pekerja negara pesaing di  Asia pada  

      tahun ke-t (US$) 

X     : Ekspor udang olahan Indonesia  

I    : Komoditas olahan ikan tuna 

εt    : Error term pada periode ke-t 

t   : Tahun ke-t 

i   : Cross section (negara) 

 Dalam menganalisis regresi data panel, terdapat 3 teknik pendekatan 

mendasar yang digunakan untuk menentukan bahwa model tersebut dihasilkan 

dengan baik. Teknik pendekatan tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a) Model Pooled Least Square 

 Model ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi 

parameter model data panel. Model ini mengkombinasikan data time series dan 

cross-section yang akan menggunakan pendekatan model Ordinary Least 

Square (OLS) menjadi pooled data. Metode ini akan menghasilkan pendugaan 

regresi yang lebih akurat jika digabungkan dengan regresi biasa, karena dalam 

panel yang menggunakan penggabungan dari cross section dan time series 

bersama-sama sehingga memiliki jumlah observasi data yang lebih banyak. 

Pendugaan yang digunakan dalam metode ini dinyatakan dalam persamaan 

dibawah ini: 

Yit = αi + βjXjit + µit 

Keterangan : 

Yit : variabel terkait di waktu t untuk unit cross section i 
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αi  : intersep yang akan berbeda antar waktu cross section i 

βj  : parameter untuk variable ke j 

Xjit : variabel bebas j di waktu t untuk cross section i 

µit  : komponen error di waktu t untuk unit cross section i 

b) Model Fixed Effect 

 Pendekatan model ini mengasumsikan bahwa intersep dari setiap 

individu adalah berbeda sedangkan slope antar inidividu adalah tetap/sama. 

Untuk generalisasi secara umum, dapat dilakukan dengan memasukkan variabel 

dummy untuk menghasilkan nilai parameter yang berbeda-beda pada riap unit 

cross section. Metode ini disebut dengan metode Least Square Dummy Variable.  

 Kelemahan yang ada pada metode ini adalah semakin berkurangnya 

degree of freedom akibat adanya penambaan variabel dummy pada persamaan, 

dan tentunya juga akan mempengaruhi ke-efesiensian parameter yang diduga. 

Pendugaan dalam metode ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: 

Yit = αi + βjXjit + eit 

Keterangan : 

Yit : variable terkait di waktu t untuk unit cross section i 

αi  : intersep yang akan berbeda antar waktu cross section i 

βj  : parameter untuk variabel ke j 

Xjit : variabel bebas j di waktu t untuk cross section i 

eit  : komponen eror di waktu t untuk unit cross section i 

c) Model Random Effect 

 Metode ini merupakan karakterisitik antar individu yang terlihat pada 

komponen eror yang terdapat pada model. Hal ini tidak akan mengurangi degree 

of freedom akibat penambahan variabel, sehingga efesiensi dalam pendugaan 

parameter juga tidak berkurang. Pendugaan dalam bentuk model ini adalah 

sebagai berikut : 
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Yit = αi + βjXjit + Wit 

Keterangan : 

Yit : variabel terkait di waktu t untuk unit cross section i 

αi  : intersep yang akan berbeda antar waktu cross section i 

βj  : parameter untuk variabel ke j 

Xjit : variabel bebas j di waktu t untuk cross section i 

Wit  : µit + τi, yaitu µit : error dan τi : individual effect 

 Terdapat pilihan untuk menggunakan kriteria pembobotan yang berbeda-

beda dalam pengelolaan data panel, yakni: 

1) No Weighting: semua observasi yang diberi bobot sama 

2) Cross Section Weight: Generalized Least Square (GLS) dengan 

menggunakan estimasi varians residual cross section. Digunakan apabila 

ada asumsi bahwa terdapat cross-section heteroskedastisitas. 

3) Seemingly Unrealed Regression (SUR): GLS menggunakan estimasi 

residual covariance matrix cross section. Metode ini mengkoreksi baik 

heteroskedastisitas maupun autokorelasi antar unit cross-section. 

 Terdapat juga pengujian umum yang digunakan dalam menentukan 

model yang akan digunakan dalam mengelolah data panel yaitu sebagai berikut: 

 

1. Uji Chow 

 Uji formal ini dugunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh spesifik 

individu dan pengaruh spesifik waktu dalam model data panel (Baltagi 2005). Uji 

Chow dapat menentukan model yang lebih baik diantara model Pooled Least 

Sqaure atau model Fixed Effect. Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai 

berikut: 

H0 : Common Effect 

H1 : Fixed Effect Model 
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 Dasar penolakan H0 adalah dengan menggunakan F-statistic seperti 

berikut: 

𝐹!!!,!",!!! =  
(𝐸𝐸𝑆! − 𝐸𝐸𝑆!)/(𝑁 − 1)
𝐸𝐸𝑆!/ (𝑁𝑇 − 𝑁 − 𝐾)

 

Keterangan : 

EES1 : residual sum square hasil pendugaan model pooled least square. 

EES2 : residual sum square hasil pendugaan model fixed effect 

N : jumlah data cross section 

T : jumlah data time series 

 Apabilai nilai Chow statistic hasil pengujian lebih besar dari F tabel maka 

menolak H0 sehingga model yang digunakan adalah fixed effect dan begitu pula 

sebaliknya bila F tabel lebih besar dari pada nilai Chow statistic maka menerima 

H0. 

 

2. Uji Hausman 

 Uji ini adalah pengujian statistik sebagai dasar dalam pertimbangan 

dalam memilih untuk menggunakan model fixed effect atau random effect. Uji 

Hausman ini didasarkan pada ide bahwa Least Square Dummy Variables (LSDV) 

dalam metode Fixed Effect dan Generalized Least Squares (GLS) dalam 

Random Effect adalah efisien dan sedangkan Ordinary Least Squares (OLS) 

dalam Common Effect tidak efisien. Maka deminikan, uji H0 adalah hasil estimasi 

keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan 

perbedaan estimasi tersebut. Hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Random Effect Model 

H1 : Fixed Effect Model 

 Sebagai dasar penentu pada penolakan atau penerimaan hipotesis 

tersebut uji Hausman ini mengikuti distribusi statisik dalam Chi Square dengan 
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degree of freedom sebanyak k, yang mana k merupakan jumlah variabel 

independen. Apabila nilai satistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka 

H0 ditolak dan model yang tepat adalah model fixed effects dan juga sebaliknya 

apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang 

tepat adalah model Random Effect (Gujarati, 2012). 

 

3.6.2.1 Uji Asumsi Model 

1. Kriteria Statistika 

A. Uji F 

 Uji F adalah pengujian model yang secara menyeluruh. Uji F digunakan 

untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat. Uji F yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat 

probabilitas F-statistik pada output regresi. Hipotesis yang digunakan ialah 

sebagai berikut: 

H0 : β1 = β2 = ….. =βt = 0, berarti tidak ada variabel independen yang 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

H1 : dengan minimal satu β1 yang sama dengan 0, berarti paling tidak 

menunjukkan ada satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

  Ketentuan yang digunakan adalah apabila nilai probabilitas F statistik ≥ 

taraf nyata (α) yang digunakan berarti variabel bebas secara bersama tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaiknya, jika nilai probabilitas F-statistik 

≤ taraf signifikansi (α) yang digunakan berarti variabel bebas secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel terikat. 

 

 



 

40 

B. Uji t 

 Pengujian pada t statistik ini merupakan uji yang menunjukkan 

signifikansi pada masing-masing variabel penduga atau variabel bebas. Uji t 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual terhadap 

variabel terikat .Uji t ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas t-statistik 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat pada output regresi.  

Hipotesis yang digunakan ialah sebagai berikut: 

H0 : β1 = 0 

H1 : βt ≠ 0 

Perhitungan statistik menggunkan rumus sebagai berikut : 

t = !
!! !"
!" !

 

Keterangan: 

β’     = Parameter Dugaan 

βt     = Parameter Hipotesis 

Se β        = Standart error parameter β 

 Ketentuan-ketentuan yang digunakan adalah apabila nilai statistik t pada 

taraf nyata (α) lebih besar daripada t-Tabel (t stat > t-Tabel) maka koefesien 

dugaan β ≠ 0 yang berarti variabel yang diuji berpengaruh nyata pada variabel 

tidak bebas dan sebaliknya, jika statistik t pada α lebih kecil daripada t-Tabel (t 

stat < t-Tabel) maka koefiesien β = 0, yang berarti variabel  bahwa variabel yang 

diuji tidak berpengaruh nyata terhadap variabel bebas.  

C. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi merupakan proporsi pada variabel Y yang dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel penjelasnya. R2 menunjukkan besarnya 

pengaruh seluruh variabel dependent terhadap variabel independen. R2 

mempunyai rentang antara 0 ≤R2 ≤1. Saat R2 memiliki nilai 0 maka garis regresi 
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tidak menjelaskan variasi dalam Y. kofisien determinasi dirumuskan sebagai 

berikut: 

R2=!!"
!!"

 

Keterangan; 

SSR: Jumlah kuadrat residual 

SST: Jumlah kuadrat total 

2. Kriteria Ekonometrika 

A. Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi ini didefinisikan sebagai korelasi linier antara anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan berdasarkan waktu dan ruang. Uji 

autokorelasi ini dilakukan untuk melihat adanya hubungan di antara galat dan 

persamaan regresi yang diperoleh. Adanya autokorelasi dapat menjadikan data 

yang digunakan ialah menjadi tidak valid dan peramalan tidak efisien pada uji F 

dan t. Uji ini menggunakan uji Durbin-Watson dibandingkan dengan nilai tabel 

Durbin-Watson untuk mengetahui keberadaan korelasi positif atau negative 

(Gujarati, 2012). Keputusan adanya autokorelasi sebagai berikut: 

a) Jika d < dl, maka terdapat autokorelasi positif 

b) Jika d > (4-dl), maka terdapat autokorelasi negatif 

c) Jika du < d < (4-dl), maka tidak terdapat autokorelasi 

d) JIka dl < d < du atau (4-du), maka tidak dapat disimpulkan.  

B. Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas adalah keadaan yang menunjukkan di mana semua 

gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians 

yang sama. Setiap observasi mempunyai realiabilitas yang berebeda-beda 

akibat perubahan kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam model 

(Kuncoro,2011). Gejala ini sering terjadi pada data cross section (Gujarati, 
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2012), sehingga sangat dimungkinkan terjadi heterokedastisitas pada data 

panel. Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan membandingakan sum 

square residual pada unweighted statistics dan weighted statistic. Pengujian 

Hipotesis ialah sebagai berikut: 

H0: Homoskedastisitas 

H1: Heteroskedastisitas 

  Apabila sum square residual weighted statistic lebih kecil daripada sum 

square residual unweighted statistics maka menolak H0 dan begitu pula 

sebaliknya, jika sum square residual weighted statistic lebih besar daripada 

sum square residual unweighted statistics maka menerima H0. Pada model 

regresi liniear klasik terdapat asumsi penting di mana gangguan yang terdapat 

dalam fungsi regresi populasi bersifat homoskedastisitas artinya semua 

memiliki ragam yang sama (σ2) dan diketahui taraf nyata (α) = 5%.  

C. Uji Multikolinieritas 

 Asumsi ini menunjukkan bahwa dalam sebuah model seharusnya tidak 

terdapat multikoliniearitas diantara variabel independen dalan model regresi. 

Multikoliniearitas ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara beberapa 

variabel independen atau semua variable independen dalam model regresi. 

Tujuan dari uji multikoliniearitas ini adalah untuk menguji temuan yang 

berhubungan liniear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua 

variabel yang menjelaskan dari model regresi. Ketentuan ada atau tidaknya 

multikolinearitas ini dapat diketahui atau dilihat dari koefisien korelasi pada 

masing-masing variable bebas. Jika koefisien korelasi diantara masing-masing 

variabel bebas lebih besar dari 0.8, maka terjadi multikoliniearitas. Sebaliknya, 

jika koefisien korelasi kurang dari 0.8 maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

multikolinieritas. Multikoliniertias sempurna dapat diperoleh apabila nilai R2  yang 

tinggi namun tidak ada koefisien variabel dugaan yang signifikan. 
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3. Kriteria Ekonomi 

 Kriteria ini dilakukan untuk menguji besarnya pengaruh atau signifikansi 

pada variabel-variabel independent terhadap dependent. Pada kriteria ekonomi 

akan disesuaikan dengan teori-teori ekonomi yang digunakan dalam penelitian. 

 

3.6.3 Revealed Competitive Advantage (Keunggulan Kompetitif) 

 Model berlian Porter digunakan untuk melihat keunggulan kompetitif 

Indonesia dalam mengekspor produk udang olahan halal. Berlian Porter 

dilakukan untuk menentukan dimensi-dimensi yang digunakan untuk menanalisis 

peluang dalam meningkatkan ekspor udang olahan halal Indonesia pada 

observasi Industri. Pada gambar 3.1 menunjukkan tahapan untuk menganalisis 

dimensi-dimensi berlian Porter pada peluang Indonesia dalam mengekspor 

produk udang olahan halal. 

 

Gambar 3.1: Model Berlian Porter 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Ekspor Udang Olahan 

 Penawaran udang global di proyeksi meningkat sebesar 60 persen di 

tahun 2030. Asia berdasarkan UN Food and Agriculture (2017) merupakan 

benua dengan negara-negara yang mengkonsumsi makanan laut terbesar di 

dunia dengan konsumsi per kapita sebesar 21.43 kg pada tahun 2013. Hal 

tersebut mempengaruhi pola persaingan eksportir udang dunia menjadi sangat 

kompetitif di pasar global.  Pada sub bab – sub bab berikut akan membahas 

kondisi ekspor udang olahan pada HS 160521 Indonesia dan negara-negara 

pesaing di Asia. Pada tabel 4.1 merangkum data nilai ekspor udang olahan 

Indonesia dan negara-negara pesaing pilihan di Asia selama periode 2012-2018.  

 

Tabel 4.1: Nilai Ekspor Udang Olahan (HS160521)  Negara-Negara Pilihan Di 
Asia (000 US$) 

Negara 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Indonesia 64,913 60,325 64,284 63,084 62,585 23,829 17,634 

Thailand 459,710 376,852 306,629 244,933 283,966 181,425 160,329 

Cina 354,594 387,520 280,963 176,934 220,624 247,773 339,572 

India - 343 1,147 1,717 2,669 2,835 1,738 

Malaysia - 5,140 3,583 2,319 2,373 714 767 

Uni	Emirat	

Arab 
210 1,104 733 211 423 1,758 3,958 

Singapura 2,021 5,209 4,296 3,556 3,853 3,840 3,636 

Vietnam	 192,864	 256,399	 325,367	 285,718	 274,106	 266,638	 -	

Sumber: International Trade Centre.  
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 4.1.1 Kondisi Ekspor Produk Udang Olahan Thailand 

 Berdasarkan tabel 4.1, Thailand merupakan negara yang mengekspor 

produk udang olahan yang memiliki nilai ekspor peringkat pertama di pasar 

Asia. Total kontribusi ekspor udang olahan Thailand di Asia selama 7 tahun 

bernilai US$ 2,013 juta. Empat negara pengimpor utama produk ekspor 

udang olahan Thailand di Asia selama periode 2012-2018 ialah negara 

Japan (US$ 1,784 juta), Rep. Korea (US$ 146 juta), Taipei (US$ 25 juta), dan 

Singapura (US$ 10 juta).  

 

Gambar 4.1: Negara-Negara Importir Produk Udang Olahan Thailand Di 
Asia 

 
Sumber: International Trade Centre, 2018 
 

 Berdasarkan gambar 4.1, sebagian besar ekspor udang olahan Thailand 

di ekspor di negara-negara maju Asia, khususnya Jepang dan Republik 

Korea. Kontribusi ekspor udang olahan Thailand di Asia tidak begitu besar 

namun secara keseluruhan nilai ekspor pada produk HS 160521 mengalami 

penurunan. Kontribusi ekspor udang olahan Thailand di Asia mengalami 
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penurunan bertahap dari nilai US$ 459 juta (44,295 ton) pada tahun 2012 ke 

US$ 244 juta (25,220 ton) pada tahun 2015. Hal tersebut terjadi karena 

adanya wabah Early Mortality Syndrome (EMS) yang menyerang udang 

Thailand. Volume ekspor turun lebih dari 40% pada periode itu. Namun, 

ekspor kemudian kembali meningkat pada tahun 2016 di mana ekspor udang 

olahan Thailand memiliki nilai US$ 283 juta. Rata-rata ekspor udang Thailand 

terbagi antara ekspor produk udang beku dengan HS 03 dan ekspor produk 

bernilai tambah (value-added) dengan HS 16. Hal ini menunjukkan posisi 

unik Thailand sebagai pengekspor produk bernilai tambah, yang diperoleh 

melalui investasi awal dalam pemrosesan fasilitas (Seafood Trade 

Intelligence Portal). 

 

 4.1.2 Kondisi Ekspor Produk Udang Olahan Cina 

 Berdasarkan tabel 4.1, Cina merupakan negara yang mengekspor produk 

udang olahan peringkat ke dua di pasar Asia. Total kontribusi ekspor udang 

olahan Cina di Asia selama 7 tahun bernilai US$ 2,007 juta. Empat negara 

pengimpor utama produk ekspor udang olahan Cina di Asia selama periode 

2012-2018 ialah negara Taipei (US$ 519 juta), Rep. Korea (US$ 273 juta), 

Hongkong (US$ 259 juta), dan Singapura (US$ 104 juta). 

 Pada gambar 4.2, sebagian besar ekspor udang olahan Cina di ekspor ke 

negara-negara tetangga yakni Taipei dan Jepang. Kontribusi ekspor Cina di 

Asia dari tahun 2013 sampai 2015 menurun hingga 55% kemudian ekspor 

kembali meningkat di awal tahun 2016 menjadi US$ 279 juta. Dari tahun 

2017 hingga 2018, ekspor udang Cina meningkat drastis di mana pada tahun 

2017 ekspor udang olahan produk HS 160521 Cina bernilai US$ 247 juta dan 
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US$ 339 juta di tahun 2018 dengan penigkatan nilai ekspor meningkat 

sebanyak US$ 91,7 juta.  

 

Gambar 4.2: Negara-Negara Importir Produk Udang Olahan Cina Di Asia 

 
Sumber: International Trade Centre, 2018 
  

 Di Cina, produksi krustasea budidaya menghasilkan 5,2% total produksi 

makanan laut dan termaksud spesies seperti kepiting, udang karang dan udang. 

Produksi melimpah sebesar 95% dari krustasea (termaksud ikan dengan sirip) 

diproduksi di bagian selatan Cina di lembah sungai Yangtze dan Zhujiang. Ada 

dua tren penting yang kemungkinan akan mempengaruhi komposisi produk 

ekspor Cina, tren pertama adalah kelas menengah di Cina sedang tumbuh dan 

akan meningkatkan permintaan domestik untuk produk ikan dan makanan laut. 

Meningkatnya permintaan akan difokuskan terutama pada spesies bernilai tinggi 

seperti udang dan nilai yang mengakibatkan kurang tersedianya ekspor. Tren 

kedua adalah meningkatnya biaya tenaga kerja di Cina. Peningkatan dalam 

biaya tenaga kerja menyebabkan sektor pengelolahan ikan bandeng lebih 
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rendah seperti Vietnam dan Eropa Timur. Ini akan menyebabkan penurunan 

impor ke Cina dan ekspor bandeng dari Cina yang ditujukan untuk AS dan Eropa 

(Seafood Trade Intelligence Portal). 

 

 4.1.3 Kondisi Ekspor Produk Udang Olahan Vietnam 

 Berdasarkan tabel 4.1, Vietnam merupakan negara yang mengekspor 

produk udang olahan peringkat ke tiga di pasar Asia. Total kontribusi ekspor 

udang olahan Vietnam di Asia selama 7 tahun sejumlah US$ 1.601 juta. Empat 

negara pengimpor utama produk ekspor udang olahan Vietnam di Asia selama 

periode 2012-2018 ialah negara Jepang (US$ 1,103 juta), Rep. Korea (US$ 313 

juta), Hongkong (US$ 64 juta), dan Singapura (US$ 26 juta). 

 

Gambar 4.3: Negara-Negara Importir Produk Udang Olahan Vietnam Di 
Asia 

 
Sumber: International Trade Centre, 2018 
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 Pada gambar 4.3, sebagian besar ekspor udang olahan Vietnam di 

ekspor ke negara Jepang dan Rep. Korea. Kontribusi ekspor Vietnam di Asia di 

tahun 2012 hingga 2015, mengalami pertumbuhan yang cukuo fluktuatif. Nilai 

komoditas krustasea berkontribusi tidak lebih dari 27% dari total volume ekspor 

makanan laut di tahun 2017, di mana hal tersebut menjadikan harga ekspor lebih 

dari US$ 1.9 miliar. Pada tahun 2016, produk moluska dan krustasea mencatat 

20% dari nilai ekspor tiap tahun. Terjadi penurunan lebih dari US$ 300 juta di 

bandingkan tahun 2016, walaupun di tahun 2017 data belum tetap. (Seafood 

Trade Intelligence Portal) 

 

 4.1.4 Kondisi Ekspor Produk Udang Olahan Indonesia 

 Berdasarkan tabel 4.1, Indonesia merupakan negara yang mengekspor 

produk udang olahan yang memiliki nilai ekspor peringkat ke empat di pasar 

Asia. Total kontribusi ekspor udang olahan Indonesia di Asia selama 7 tahun 

bernilai sejumlah US$ 356 juta. Empat negara pengimpor utama produk 

ekspor udang olahan Indonesia di Asia selama periode 2012-2018 ialah 

negara Japan (US$ 299 juta), Cina (US$ 16 juta), Vietnam (US$ 10 juta), dan 

Rep. Korea (US$ 2 juta). 

 Berdasarkan gambar 4.4, sebagian besar ekspor udang olahan Indonesia 

di ekspor di Jepang dan Cina. Kontribusi ekspor udang olahan produk HS 

160521 Indonesia di Asia cukup besar namun mengalami penurunan. Pada 

tahun 2017 nilai ekspor mengalami penurunan yang drastis dari US$ 62,5 

juta pada tahun 2016 ke US$ 23,8 juta. Selama 2012-2016 pertumbuhan nilai 

dan volume ekspor secara keseluruhan menurun dengan volume dan nilai 

yang juga menurun. 
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Gambar 4.4: Negara-Negara Importir Produk Udang Olahan Indonesia di 
Asia 

 
Sumber: International Trade Centre, 2018 

  

 Mayoritas produk ekspor udang Indonesia dikirim dalam keadaan beku, 

yang meliputi produk bernilai tambah (value-added) seperti produk udang 

dikupas, dengan buntut dan tanpa kepala dll. Produk bernilai tambah 

merupakan produk siap makanan. (Seafood Trade Intelligence Portal). 

 

 4.1.5 Kondisi Ekspor Produk Udang Olahan Singapura 

 Berdasarkan tabel 4.1, Singapura merupakan negara yang mengekspor 

produk udang olahan yang memiliki nilai ekspor peringkat ke empat di pasar 

Asia. Kontribusi ekspor udang olahan Singapura di Asia selama 7 tahun 

bernilai  sejumlah US$ 26 juta. Empat negara pengimpor utama produk 

ekspor udang olahan Singapura di Asia selama periode 2012-2018 ialah 

negara Malaysia (US$ 7,7 juta), Vietnam (US$ 2,3 juta), Brunei Darussalam 

(US$ 3,8 juta), dan Rep. Korea (US$ 2,3 juta). 

 Berdasarkan gambar 4.5, sebagian besar ekspor udang olahan 

Singapura di ekspor di negara-negara tetangga yakni Malaysia dan Vietnam. 
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Kontribusi ekspor udang olahan Singapura di Asia tidaklah besar karena 

sebagian besar produk ekspor ialah produk dengang nilai tambah yang di 

mana kemudian akan diekspor ulang di negara-negara lain namun kondisi 

ekspor pada produk HS160521 relatif stabil. Total ekspor selama tahun 2012-

2018 mencapai hingga US$ 26 juta. Singapura merupakan salah satu negara 

maju di Asia yang di mana sebagian besar negara-negara maju untuk 

kebutuhan atau pemenuhan makanannya bergantung pada impor. 

 

Gambar 4.5: Negara-Negara Importir Produk Udang Olahan Singapura di 
Asia 

 
Sumber: International Trade Centre, 2018 
 

 Ekonomi Singapura sebagian besar didorong oleh layanan keuangan, 

manufaktur dan wisata. Alur distribusi ekspor dan impor Singapura 

menggabungkan makanan hasil laut tangkap lokal dan olahan, dengan hidup, 

barang-barang impor yang didinginkan dan dibekukan dari beberapa wilayah 

dan seluruh dunia, barang-barang tersebut bisa di bungkus kempali (re-
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packed) atau diproses secara lokal dan di ekspor kembali (re-export) (FAO, 

2000) 

 

 4.1.6 Kondisi Ekspor Produk Udang Olahan Malaysia 

 Berdasarkan tabel 4.1, Malaysia merupakan negara yang mengekspor 

produk udang olahan yang memiliki nilai ekspor peringkat ke lima di pasar 

Asia. Total kontribusi ekspor udang olahan Malaysia di Asia selama 7 tahun 

bernilai US$ 14,8 juta. Empat negara pengimpor utama produk ekspor udang 

olahan Thailand di Asia selama periode 2012-2018 ialah negara Singapura 

(US$ 4,7 juta), Vietnam (US$ 560 ribu), UEA (US$ 1,3 juta), dan Hongkong 

(US$ 496 juta).  

 Berdasarkan gambar 4.6, sebagian besar ekspor udang olahan Malaysia 

di ekspor di Singapura dan Uni Emirates Arab. Kontribusi ekspor udang 

olahan Malaysia di Asia cukup besar namun ekspor tidak begitu 

menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode 2012-2018. Nilai 

ekspor udang olahan Malaysia memiliki nilai yang rendah dibandingkan 

dengan negara-negara lainnya. Antara 2013 dan 2015 Malaysia mengalami 

penurunan nilai ekspor, dari US$ 5,1 juta menjadi US$ 2,3 juta. Faktor utama 

penurunan ini tampaknya adalah penurunan ekspor krustasea. 

 Di mana menjadikan negara pangsa pasar ekspor udang Malaysia, yakni 

Singapura mengalami penurunan nilai dari US$ 906 juta pada tahun 2013 ke 

US$ 205 ribu pada tahun 2017. Produksi perikanan darat selalu diabaikan 

oleh Malaysia namun produksi perikanan laut, khususnya yang menyangkut 

hasil tangkap laut yang mencapai 83% dari total produksi tangkap, terus 

bertambah dari waktu ke waktu mencapai 1.584.371 ton pada 2016. 
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Gambar 4.6: Negara-Negara Importir Produk Udang Olahan Malaysia di 
Asia 

Sumber: International Trade Centre, 2018 
  

 Namun, karena sebagian besar sumber daya laut digunakan dan jumlah 

lisensi kapal penangkap ikan telah stabil, tidak mungkin bahwa produksi 

penangkapan akan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di masa 

depan. (Seafood Trade Intelligence Portal). 

 

 4.1.7 Kondisi Ekspor Produk Udang Olahan India 

 Berdasarkan tabel 4.1, India merupakan negara yang mengekspor produk 

udang olahan yang memiliki nilai ekspor peringkat ke tujuah di pasar Asia. 

Total kontribusi ekspor udang olahan India di Asia selama 7 tahun bernilai  

US$ 10,4 juta. Empat negara pengimpor utama produk ekspor udang olahan 

India di Asia selama periode 2012-2018 ialah negara UEA (US$ 1,1 juta), 

Israel (US$ 6,3 juta), Qatar (US$ 654 ribu), dan Kuwait (US$ 237 juta). 

 Berdasarkan gambar 4.7, sebagian besar ekspor udang olahan India di 

ekspor di negara-negara timur tengah yakni Uni Emirates Arab dan Israel. 
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Kontribusi ekspor udang olahan India di Asia tidak banyak namun meningkat 

drastis dari nilai ekspor menurun pada tahun 2013 dari US$ 343 (38 ton) ke 

US$ 2,83 juta (396 ton). Penurunan volume dan nilai ekspor tersebut terjadi 

karena adanya wabah EMS yang menyerang produksi udang-udang 

budidaya di Asia dan wabah-wabah penyakit udang launnya seperti EHD 

(Epizootic hemorrhagic disease), white spot dan white faeces syndrome 

(FAO, 2013 & Economics times, 2019). 

 

Gambar 4.7: Negara-Negara Importir Produk Udang Olahan India di Asia 

 
Sumber: International Trade Centre, 2018 
 

 Produksi terbesar ikan dan makanan laut di India sebagian besar ialah 

berada di produksi akuakultur. Antara tahun 2012 dan 2016 budidaya air 

tawar meningkat dengan angka 32%. Spesies laut dari krustasea merupakan 

alasan utama pada pertumbuhan ini, budidaya tersebut meningkat dengan 

angka 97% melebihi dari periode 2012-2016. Kenaikan produksi budidya 

krustasea dipenuhi oleh produksi Udang Vannamei (Litopenaeus Vannamei) 
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yang mana subtitusi produksinya lebih sedikit produktif ialah Udang Windu 

(Panaeus Monodon). Krustasea sejauh ini merupakan produk ekspor value-

wise yang sangat penting, produk krustasea memberikan kenaikan angka 

sebesar US$ 200 juta dan menjadi sangat penting dalam hal volume. 

(Seafood Trade Intelligence Portal). 

 

 4.1.8 Kondisi Ekspor Produk Udang Olahan Uni Emirat Arab 

 Berdasarkan tabel 4.1, Uni Emirates Arab merupakan negara yang 

mengekspor produk udang olahan yang memiliki nilai ekspor peringkat ke 

tujuh di pasar Asia. Kontribusi ekspor udang olahan UEA di Asia selama 7 

tahun bernilai sebesar US$ 8,3 juta. Empat negara pengimpor utama produk 

ekspor udang olahan Thailand di Asia selama periode 2012-2018 ialah 

negara Vietnam (US$ 2,42 juta), Maldives (US$ 1,2 juta), Oman (US$ 2,4 

juta), dan Saudi Arabia (US$ 793 ribu). 

 Berdasarkan gambar 4.8, sebagian besar ekspor udang olahan UEA di 

ekspor di negara-negara Vietnam dan Maldives. Kontribusi ekspor udang 

olahan UEA di Asia sangatlah rendah daripada negara-negara pilihan lainnya 

namun nilai ekspor udang olahan UEA mulai menunjukkan peningkatan yang 

cukup drastis pada tahun 2017. Pada tahun 2017 ekspor udang olahan 

produk  HS 160521 UEA bernilai US$ 1,75 juta dan meningkat sangat drastis 

pada tahun 2018 menjadi US$ 3,95 juta. 
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Gambar 4.8: Negara-Negara Importir Produk Udang Olahan Uni Emirates 
Arab di Asia 

 
Sumber: International Trade Centre, 2018 
 

 Sebagian besar produksi perikanan UEA berasal dari hasil tangkap laut. 

Produksi daratan tidak ada di UEA karena secara alami geografis kondisi 

daratan UEA adalah gersang, maka tidak memungkinkan untuk membuat 

pertambakan di daratan. Tidak ada industri akuakultur utama di negara ini. 

Ada satu fasilitas komersial dan eksperimental kecil di dekat Emirat Umm Al 

Quwain memproduksi bibit dari sejumlah spesies lokal, selain udang vanamei 

India yang diimpor.  

 Sebagian besar hasil tangkapan mendarat dan dijual sebagai produk 

segar di sekitar 30+ lokasi pendaratan dengan lokasi pendaratan ini dikelola 

oleh Koperasi Nelayan setempat. Situs pendaratan yang dominan adalah 

yang dekat dengan kota-kota besar di Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, al-Fujairah, 

Umm al Quwain, Ajman dan Ras al-Khaimah. Pasar di lokasi pendaratan 

memanfaatkan proses lelang grosir dan juga memasukkan kios eceran. 

Beberapa produk impor dan trans-pengiriman juga dijual di pasar, meskipun 

ikan yang ditangkap secara lokal lebih mendominasi. Tidak ada fasilitas 
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pengolahan utama untuk ikan yang diproduksi secara lokal meskipun 

sejumlah kecil spesies pelagis kecil dikeringkan (terutama di East Coast 

Emirates) untuk pakan ternak dan pupuk. Ekspor seluruh ikan segar terjadi, 

terutama ke Arab Saudi di samping mengekspor kembali ikan yang diimpor 

terutama dari Kesultanan Oman. (FAO, 2003) 

 

4.2 Analisis Revealed Comparative Advantage (RCA) 

A. Nilai RCA Negara-Negara Pesaing Dengan Indonesia 

  Nilai RCA digunakan untuk melihat keunggulan komparatif atau tingkat 

daya saing ekspor suatu komoditas pada suatu negara sedangkan Indeks RCA 

digunakan untuk melihat perbandingan perkembangan ekspor suatu komoditas 

pada suatu negara. 

 

Tabel 4.2: Hasil Estimasi Nilai dan Indeks RCA Negara-       
      Negara Pesaing Dengan Indonesia Pada Produk HS 160521 Di 

Asia  

 
Sumber: Data sekunder diolah. 

 

 Dapat dilihat pada tabel 4.2 menunjukkan hasil estimasi nilai dan indeks RCA 

negara-negara pesaing dengan Indonesia selama tahun 2012-2018. Rata-rata 
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nilai RCA menunjukkan bahwa Thailand (4.266) dan Vietnam (7.713) memiliki 

keunggulan komparatif kuat di bandingkan Indonesia dengan rata-rata nilai RCA 

lebih besar dari 1 (RCA>1) sedangkan Cina (0.292), India (0.035), Malaysia 

(0.031), Uni Emirat Arab (0.05) dan Singapura (0.041) memiliki keunggulan 

komparatif rendah di bandingkan Indonesia karena nilai RCA lebih kecil dari 1 

(RCA<1). Sedangkan untuk rata-rata indeks RCA, indeks RCA Vietnam (3.815) 

lebih besar dari 1 (indeks RCA>1), menunjukkan bahwa kinerja ekspor Vietnam 

lebih baik daripada Indonesia, indeks RCA Thailand (1.097) sama dengan 1 

(indeks RCA=1), menunjukkan bahwa kinerja ekspor Thailand sama dengan 

Indonesia, dan indeks RCA Cina (-0.141), India (0.013), Malaysia (0.005), Uni 

Emirat Arab (0.041) dan Singapura (0.012) lebih kecil dari 1 (indeks RCA<1), 

menunjukkan bahwa kinerja ekspor rendah daripada Indonesia.  

 Rendahnya nilai keunggulan kompratif produk udang olahan Indonesia 

daripada Thailand dan Vietnam tersebut, diduga karena tujuan pasar ekspor 

produk udang olahan kedua negara di Asia besar di negara Jepang. 

 

Gambar 4.9: Negara-Negara Pengimpor Produk Udang Olahan (HS 160521) 
Di Asia tahun 2012-2018 (000 USD) 

 
Sumber: International Trade Centre. 
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 Pada gambar 4.9 menunjukkan bahwa Jepang merupakan pangsa pasar 

utama di Asia untuk mengekspor produk udang olahan (HS 160521), di mana hal 

ini menjadikan impor udang olahan sangat kompetitif di Asia.  

 

4.3 Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Keunggulan Komparatif 

Ekspor Produk Udang Olahan Indonesia 

4.3.1 Hasil Estimasi Model  

A. Uji Chow 

Tabel 4.3: Estimasi Model Uji Chow  
Effects Test Statistics d.f. Prob. 

Cross-section F 6.910853 (6,38) 0.0001 

Cross-section Chi-Square 36.148868 6 0.0000 

Sumber: Eviews 10, data diolah. 

 

 Berdasarkan hasil estimasi uji chow di tabel 4.3 menunjukkan bahwa 

Chow statistic > F tabel yakni menunjukkan menolak H0, menerima H1 yang 

berarti model yang digunakan Fixed Effect. Hal terebut karena model memiliki 

efek individu artinya masing-masing individu (negara) memiliki intersep dan slope 

yang tidak sama maka metode Pooled Least Square (Common Effect) tidak tepat 

digunakan (Ekananda, 2014). 

 

B. Uji Hausman 

Tabel 4.4: Estimasi Model Uji Hausman  
Test Summary Chi-Sq. Statistics Chi-Sq d.f. Prob. 

Cross-section Random 19.932230 4 0.0005 

Sumber: Eviews 10, data diolah. 

  



 

60 

 Berdasarkan hasil estimasi uji Hausman di tabel 4.4 menunjukkan bahwa 

Chi-Square Statistics > d.f (degree of freedom) yakni menunjukkan menolak H0, 

menerima H1 yang berarti model yang digunakan Fixed Effect. 

 Maka demikian, model Fixed Effect merupakan model yang terbaik untuk 

estimasi regresi data panel tersebut. Maka didapatkan persamaan model 

sebagai  berikut: 

LnRCAt=  -21.15513 - 0.177081 LnPXUOit + 3.828372 LnGDPit + 0.296059 

LnNIXt - 5.635463 LnGDPWit + εit 

Di mana: 

RCAt      : Nilai keunggulan komparatif produk udang olahan Indonesia pada   

      tahun ke-t 

α                 : Konstanta 

βt          : Parameter yang diduga, t = 1,2,…..,4 

PXUOit    : Harga ekspor udang olahan negara-negara pesaing pada tahun   

      ke-t (US$) 

GDPit      : Gross Domestic Product negara-negara pesaing pada tahun ke-t  

       (US$) 

NIXit        : Nilai ekspor komoditas substitusi udang olahan (ikan tuna olahan)      

      negara-negara pesaing pada tahun ke-t (US$) 

GDPWit  : Gross Domestic Product per pekerja negara pesaing di  Asia pada  

      tahun ke-t (US$) 

X     : Ekspor udang olahan Indonesia  

I    : Komoditas olahan ikan tuna 

εt    : Error term pada periode ke-t 

t   : Tahun ke-t, t = 2012, …. , 2018 

i   : Cross section (negara) 
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4.3.2  Hasil Regresi Model Data Panel 

Tabel 4.5: Hasil Estimasi Regresi Model dengan Cross-section SUR Weight 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

C -21.15513 12.65663 -1.671466 0.1028 

LNPXUO -0.177081 0.016538 -10.70783 0.0000* 

LNGDP 3.828372 1.513236 2.529923 0.0157* 

LNNIX 0.296059 0.024500 12.08429 0.0000* 

LNGDPW -5.635463 1.832164 -3.075851 0.0039* 

Effects Specification 

Cross-section Fixed (dummy variables) 

Weighted Statistics 

R-squared 0.957380 Mean dependent var -0.885583 

Adjusted R-squared 0.946165 S.D dependent var 1.778410 

S.E of regression 0.422542 Sum squared resid 6.784586 

F-Statistic 85.36101 Durbin-Watson stat 1.741474 

Prob(F-statistic) 0.000000   

Unweighted Statistics 

R-Squared 0.864870 Mean dependent var -0.765247 

Sum squared resid 7.736954 Durbin-Watson stat 1.161224 

Keterangan: *Signifikansi taraf nyata: 5% (0.05) 
Sumber: Eviews 10, data diolah. 
 

1. Kriteria Statistik 

 Model regresi variabel yang mempengaruhi nilai keunggulan komparatif 

ekspor udang olahan Indonesia dengan tujuh negara-negara pesaing yang 

dihasilkan output E-views 10, menghasilkan R-squared sebesar 95% yang 

mengindikasikan bahwa variabel-variabel yang ada pada model mampu 

menjelaskan 95 persen keragaman yang terjadi pada nilai keunggulan komparatif 

Indonesia dalam mengekspor produk udang olahan di Asia sedangkan 5 persen 

lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model (error term). 
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2. Kriteria Ekonometrika 

 Pada kriteria ekonometrika, sebuah model yang baik adalah apabila 

model tersebut terbebas dari autokorelasi, heteroskedastisitas dan 

multikolinieritas.  

A. Uji Autokorelasi 

 Tabel 4.9 menunjukkan Durbin Watson (DW) sebesar 1.74. Dengan 

jumlah obeservasi sebanyak 49, jumlah variabel independen sebanyak 4 dan 

taraf nyata 5%, yakni diperoleh nilai DL = 1.37 dan Du=1.72. maka posisinya ialah 

1.72  < 1.74 < 2.63 (du < d < (4-dl)) artinya tidak terdapat autokorelasi.  

B. Uji Heteroskedastisitas 

 Tabel 4.9 menunjukkan hasil estimasi pada model keunggulan komparatif 

produk udang olahan Indonesia dengan negara-negara pesaing menunjukkan 

bahwa sum square residual pada weighted statistics sebesar 6.78 sedangkan 

sum square residual pada unweighted statistics sebesar 7.73. Maka 

kesimpulannya ialah pada model terjadi heteroskedastisitas. Karena sudah 

menggunakan metode GLS cross section weight, maka permasalahan 

heteroskedastisitas dapat dianggap sudah teratasi.  

C. Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.6: Hasil Estimasi Multikolinieritas 
 LNPXUO LNGDP LNNIX LNGDPW 

LNPXUO 1.000000 0.174102 0.658974 -0.166388 

LNGDP 0.174102 1.000000 -0.015157 -0.251014 

LNNIX 0.658974 -0.015157 1.000000 0.027479 

LNGDPW -0.166388 -0.251014 0.027479 1.00000 

Sumber: Eviews 10, data diolah 

 

 Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa koefisien korelasi diantara masing-

masing variabel bebas lebih kecil dari 0.8, maka secara kesimpulan pada 
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masing-masing variabel tidak terdapat multikolinieratas. 

3. Kriteria Ekonomi 

 Pada kriteria ekonomi mejelaskan tentang keterkaitan variabel-variabel 

pada model guna untuk menunjukkan keabsahan teori-teori ekonomi yang 

digunakan dalam penelitian. 

A. Harga Ekspor Udang Olahan Negara-Negara Pesaing 

 Berdasarkan pada hasil estimasi model regresi menunjukkan bahwa nilai 

probabilistas variabel harga udang olahan (LNPXUO) bernilai 0.0000 yakni 

memiliki nilai yang lebih kecil daripada taraf nyata 5% (Prob < α). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel harga udang olahan negara-negara pesaing 

berpengaruh signifikan terhadap keunggulan komparatif produk udang olahan 

Indonesia. 

 Pada variabel harga ekspor udang olahan negara-negara pesaing dalam 

model menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap keunggulan komparatif 

produk udang olahan Indonesia terlihat pada koefisien parameter yang besarnya 

0.17. Maka apabila harga ekspor udang olahan negara-negara pesaing naik 

sebesar 1%, maka akan menurunkan keunggulan komparatif produk udang 

olahan Indonesia sebesar 0.17%. Variabel ini sesuai dengan hipotesis. Pada 

dasarnya harga ekspor menunjukkan kualitas dan mutu pada suatu komoditas. 

Maka apabila harga ekspor udang olahan negara-negara pesaing turun maka 

menandakan bahwa mutu dan kualitas produk udang olahan Indonesia tinggi 

sehingga nilai keunggulan komparatif (RCA) juga semakin tinggi di pasar 

Internasional dan begitu pula sebaliknya apabila harga ekspor udang olahan 

negara-negara pesaing naik maka menunjukkan bahwa mutu dan kualitas 

produk udang olahan Indonesia rendah sehingga daya nilai keunggulan 

komparatif (RCA) juga semakin tinggi di pasar Internasional. 
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B. Gross Domestic Product Negara-Negara Pesaing 

 Berdasarkan pada hasil estimasi model regresi menunjukkan bahwa nilai 

probabilistas variabel GDP negara-negara pesaing (LNGDP) bernilai 0.0157 

yakni memiliki nilai yang lebih kecil daripada taraf nyata 5% (Prob < α). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa GDP negara-negara pesaing berpengaruh 

signifikan terhadap keunggulan komparatif produk udang olahan Indonesia. Pada 

variabel GDP negara-negara pesaing dalam model menunjukkan pengaruh yang 

positif terhadap keunggulan komparatif produk udang olahan Indonesia terlihat 

pada koefisien parameter yang besarnya 3.82. Maka apabila GDP negara-

negara pesaing naik sebesar 1%, maka akan menaikkan keunggulan komparatif 

produk udang olahan Indonesia sebesar 3.82%. Variabel ini sesuai dengan 

hipotesis.  

 Dapat dilihat pada gambar 4.10, pertumbuhan GDP Cina dan India 

cenderung meningkat. Hal tersebut diduga menjadi pemicu nilai koefisien yang 

positif terhadap keunggulan komparatif udang olahan Indonesia. Meningkatnya 

GDP menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat suatu negara 

terhadap barang dan jasa dalam negeri termaksud produk udang olahan karena 

pada dasarnya ekspor terjadi karena adanya kelebihan pada produksi tingkat 

domestik. Apabila terjadi peningkatan pada permintaan domestik suatu negara 

pada produk udang olahan maka menunjukkan adanya kualitas dan mutu yang 

tinggi pada konsumen domestik. 
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Gambar 4.10:  GDP Negara-Negara Pesaing  

 
Sumber: WorldBank. 
  

 Maka hal tersebut cukup menjelaskan bahwa nilai keunggulan komparatif 

udang olahan Indonesia di Asia meningkat apabila GDP negara-negara pesaing 

meningkat. 

C. Harga Ekspor Komoditas Substitusi (Ikan Tuna Olahan) Negara-

Negara Pesaing 

 Berdasarkan pada hasil estimasi model regresi menunjukkan bahwa nilai 

probabilistas variabel harga ekspor komoditas substitusi ikan tuna olahan 

negara-negara pesaing (LNNIX) bernilai 0.000 yakni memiliki nilai yang lebih 

kecil daripada taraf nyata 5% (Prob < α). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

variabel harga ekspor komoditas substitusi ikan tuna olahan negara-negara 

pesaing berpengaruh signifikan terhadap keunggulan komparatif produk udang 

olahan Indonesia di Asia.  

 Pada variabel harga ekspor komoditas substitusi ikan tuna olahan 

negara-negara pesaing dalam model menunjukkan pengaruh yang positif 

terhadap keunggulan komparatif produk udang olahan Indonesia terlihat pada 
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koefisien parameter yang besarnya 0.29. Maka apabila harga ekspor komoditas 

substitusi ikan tuna olahan negara-negara pesaing naik sebesar 1%, maka akan 

menaikkan keunggulan komparatif produk udang olahan Indonesia sebesar 

0.29%. 

 Variabel ini sesuai dengan hipotesis. Dalam teori keunggulan komparatif, 

substitusi produk berpengaruh untuk menentukan spesialisasi produk pada suatu 

negara yang di mana negara tersebut akan cenderung memproduksi produk 

yang memiliki keunggulan.  

D.  Gross Domestic Product Per Pekerja Negara-Negara Pesaing 

 Berdasarkan pada hasil estimasi model regresi menunjukkan bahwa nilai 

probabilistas variabel GDP per pekerja negara-negara pesaing (LNGDPW) 

bernilai 0.0039 yakni memiliki nilai yang lebih kecil daripada taraf nyata 5% (Prob 

< α). Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel GDP per pekerja negara-negara 

pesaing berpengaruh signifikan terhadap keunggulan komparatif produk udang 

olahan Indonesia. Nilai koefisien parameter pada variablel berpengaruh negatif 

sebesar 5.63. Variabel ini sesuai dengan hipotesis. GDP per pekerja negara-

negara pesaing berpengaruh negatif terhadap keunggulan komparatif udang 

olahan Indonesia. Apabila GDP per pekerja negara pesaing naik sebesar 1%, 

maka akan menurunkan keunggulan komparatif pada produk udang olahan 

Indonesia sebesar 5.63%. GDP per pekerja mengindikasikan tingkat efesiensi 

tenaga kerja pada suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa, 

termaksud produk udang olahan.  

 Pada gambar 4.11, GDP per pekerja negara-negara pesaing yakni 

Singapura merupakan negara yang memiliki GDP tertinggi, dikuti dengan negara 

Uni Emirat Arab dan Malaysia yang menunjukkan fluktuasi positif terhadap GDP 

per pekerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara-negara tersebut memiliki 

keunggulan absolute (absolute advantage). Negara-negara yang memiliki 
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keunggulan absolute cenderung mengeimpor. Singapura dan Uni Emirat Arab 

merupakan negara High Income sedangkan Malaysia berada pada Middle 

Income. Hal tersebut diketahui menjadi alasan nilai koefisien parameter yang 

negatif. Dalam teori, semakin tinggi tingkat efesiensi suatu negara menunjukkan 

bahwa negara tersebut memiliki produktivitas tenaga kerja tinggi.  

 

Gambar 4.11: GDP Per Pekerja Negara Pesaing 

 
Sumber: World Bank, 2019 

 

4.4 Peluang Indonesia Dalam Meningkatkan Ekspor Produk Udang Olahan 

Halal Di Asia 

A. Keunggulan Kompetitif Produk Udang Olahan Halal Indonesia 

  Berdasarkan tabel 4.2, produk udang olahan Indonesia memiliki 

keunggulan komparatif kuat daripada negara Cina, India, Malaysia, Singapura 

dan Uni Emirat Arab namun Indonesia memiliki nilai keunggulan komparatif yang 
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rendah daripada negara Thailand dan Vietnam. Maka dari itu, untuk menunjang 

perkembangan ekspor, Indonesia dapat meningkatkan ekspornya dengan 

menggunakan peluangnya pada produk tersertifikasi halal di Asia. Produk 

makanan halal berperan besar bagi konsumen Muslim Asia, dimana pengaruh 

tersebut memberikan nilai ukuran pasar yang bernilai sebesar US$ 420 miliar 

pada tahun 2013 dan diestimasikan akan meningkat sebesar 6.1% pada tahun 

2023. Hal tersebut memberikan kesempatan yang besar bagi Indonesia untuk 

meningkatkan perekonomian Indonesia. 

  Kondisi peluang ekspor dapat dilihat dengan hasil keunggulan kompetitif 

menggunakan teori Berlian Porter (Porter’s Diamond). Terdapat empat faktor 

yang mempengaruhi keunggulan kompetitif Indonesia pada produk udang olahan 

halal. 

1. Faktor Kondisi (Factor Condition)  

 Faktor kondisi dalam Diamond Porter menjelaskan bahwa sumberdaya 

merupakan suatu faktor produksi yang penting dalam persaingan industri. 

Terdapat lima kelompok yang dijelaskan dalam faktor sumber daya, yaitu: 

A. Sumberdaya Alam 

 Berdasarkan tabel 4.7, menunjukkan bahwa sumber daya alam Indonesia 

memiliki keunggulan kompetitif. Jumlah produksi perikanan dan GDP perikanan 

yang besar menunjukkan salah satu kondisi faktor yang potensial dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, kinerja produksi perikanan hingga akhir September 

2018 pada perikanan tangkap laut mencapai 4,95 juta ton, hasil ikan perairan 

umum daratan atau perairan air tawar mencapai sebanyak 389.151 ton. 

Berdasarkan perkembangan produksinya, komoditas udang selama tahun 2011-

2015, per tahunnya meningkat sebesar 13,48% (OJK, 2016).  
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Tabel 4.7: Geografis Perikanan Indonesia 
Geografis Indonesia 

Luas Negara 5.455.675.22 km² 

Populasi (2017) 264 juta jiwa 

GDP Perikanan (2017) US$ 25 billion 

(IDR  349.53 triliun) 

Luas Garis Pantai 80.791 km2 

Luas Daratan 1.811.570 km2 

Luas Perairan 3 544 743.90 million km² 

Total Produksi Perikanan (2016) 23.200.000 ton 
Sumber: FAOSTAT (2016), WorldBank (2017), Setkab.go.id.  

 

 Pada gambar 4.12 menunjukkan produksi komoditas udang vannamei 

Indonesia tiap wilayah. Perusahan budidaya besar, sebagian besar 

berkonsentrasi di Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara (semua pulau antara 

Bali dan daerah Timur) dan beberapa daerah kecil di Sulawesi Selatan. 

Sedangkan produsen udang vannamei berskala kecil diproduksi di berbagai 

daerah di Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Sumatra. Sedangkan untuk 

produksi udang windu, perusahan pertanian besar berkonsentrasi di Kalimantan 

Timur. Petani udang windu skala kecil ada di Jawa Timur dan beberapa daerah 

di Sulawesi Selatan dan Sumatra. Di wilayah lainnya memiliki luas jebakan yang 

lebih besar dan membuat kolam di mana mereka menambahkan udang windu 

tambahan, wilayah lainnya terdiri dari pulau Maluku dan Papua (Seafood Trade 

Intelligence Portal). 

 Maka hal tersebut menunjukkan bahwa, komoditas udang Indonesia 

memiliki keunggulan kompetitif dalam negeri karena produksi udang Indonesia 

yang relatif meningkat. 
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Gambar 4.12: Produksi Udang Indonesia Berdasarkan Wilayah 

 
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016 
 

B. Sumberdaya Manusia 

 Berdasarkan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusian, 

Abdul Halim, sumber daya manusia Indonesia memiliki kemampuan dalam 

memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, hanya saja 

memiliki kelemahan pada pengelolaan hasil perikanan namun memiliki 

keunggulan pada potensi alam dan nelayan (Deny, 2019).  

 Pada sektor perikanan, dalam meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk SDM kelautan dan 

perikanan dengan upaya membangun sarana pendidikan yakni politeknik di 4 

lokasi. Empat lokasi tersebut yaitu Politeknik Pangadaran dengan peserta didik 

sebanyak 75 orang, Politeknik KP Jembrana dengan peserta didik 75 orang; 

Politeknik KP Dumai dengan peserta didik 75 orang dan Akademi Komunitas 

Wakatobi dengan peserta didik sebanyak 50 orang. Pada jumlah peserta didik 

lembaga pendididkan di KKP pada tahun 2017 mencapai 7.541 peserta didik. 

Presentase jumlah peserta didik dari pelau usaha utama bidang kelautan dan 
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perikanan mencapai 46,89% dari total peserta didik. Anak-anak pelaku usaha 

tersebut adalah anak nelayan, pembudidaya, pengolah dan sebagainya. Jumlah 

lulusan pada tahun 2017 mencapai 1.998 lulusan dan 1.333 orang diantara 

lulusan tersebut telah bekerja di dunia usaha dan industri (Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, 2017). 

 Maka hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia Indonesia 

memiliki keunggulan kompetitif guna untuk mengembangkan daya saing dan 

mutu yang baik.  

C. Sumberdaya Modal 

 Sumber daya modal merupakan salah satu faktor yang berperan penting 

dalam perkembangan produksi budidaya udang. Pada ketersedian modal usaha, 

tidak sedikit dari lembaga-lembaga keuangan syariah ikut andil dalam 

meningkatkan jaminan mutu dan kualitas produk udang Indonesia. Pembiayaan 

ini dimaksudkan untuk memperkuat permodalan UKM dan diharapakan produk 

yang dihasilkan dapat memiliki daya saing di pasar ekspor. Berikut berberapa 

penjaminan atas permodalan alokasi dana syariah melalui kerjasama khusus 

sektor budidaya udang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan sebagai 

berikut: 

a. Bank Mandiri Syariah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam 

mendukung pembiayan usaha perikanan budidya dengan penyediaan 

listrik di kawasan perikanan budidaya. 

b. Otoritas Jasa Keuangan Syariah memberikan asuransi usaha budidaya 

udang untuk menjamin risiko penyakit yang mengakibatkan matinya 

udang yang disebabkan oleh bencana alam yang menyebabkan 

kerusakan sarana pembudidyaan sebesar ≥ 50%, dengan biaya 

pertanggungan sebesar Rp 5 juta/siklus panen. 
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c. Bank Muamalat menyalurkan kredit kepada UMKM di daerah-daerah 

pedesaan seperti di Aceh, Subang dan lainnya serta untuk pinjaman 

nelayan, pengelolah atau pemasar (Rakhmawan, 2009). 

d. Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia membentuk program 

Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR) unit usaha budidaya 

udang vanamei di desa Tanjung Rejo, Sumatera Utara. 

 Peningkatan nilai ekspor udang olahan Indonesia dan ketersediaan 

modal yang cukup dalam pengembangan produksi produk udang memberikan 

dampak yang positif pada peningkatan jumlah ekspor udang. Peningkatan pada 

nilai ekspor udang ini dapat mempengaruhi peningkatan pada nilai keunggulan 

komparatif komoditas udang olahan halal Indonesia. 

D. Sumberdaya ilmu Pengetahuan dan Teknologi  

 Sumberdaya ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan komponen 

yang diperlukan dalam proses produksi. Sejauh ini, perusahan-perusahaan 

Indonesia yang telah memiliki jaminan produk halal atau bersertifikasi halal 

hanya sekitar 10% atau 688.615 produk (Petriella, 2019). Berdasarkan Direktur 

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM MUI)  hanya sebanyak 688.615 produk, sebanyak 55.626 unit 

perusahaan bersertifikasi halal, dan sebanyak 65.116 pemegang sertifikat halal 

dari tahun 2012 hingga 2018. Sedangkan pada Usaha Mikro Kecil Menegah 

(UMKM), hanya sekitar 12 ribu UMKM yang telah tersertifikasi yakni sekitar 

kurang dari 10% pada tahun 2017 (Intan & Aminah, 2018). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa masih rendahnya para pelaku usaha dan perusahaan akan 

pentingnya melakukan sertifikasi halal terhadap usahanya.  

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dalam Tjitroresmi & 

Suhodo (2014) menghasilkan bahwa teknologi yang digunakan dalam 

memproduksi makanan halal cenderung biasa atau tidak terlalu rumit dengan 
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nilai rata-rata 3,56 dari skala 7 (1 tidak sangat rumit dan 7 sangat rumit) di 

provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, karena sebagian besar pelaku usaha 

menggunakan teknologi sederhana yakni blender, mixer dan oven. Untuk 

meningkatkan mutu dan jaminan produk halal, LPPOM MUI membangun 

laboratorium halal di dua lokasi yakni kawasan Deltanas Cikarang dan kawasan 

industri modern Cikande.  

 Pada sumber daya teknologi halal, Indonesia telah mengembangkan 

teknik Polymerase Chain Reaction (PCR) dimana teknik tersebut dapat menguji 

secara akurat kandungan babi pada suatu makanan dengan memeriksa DNA  

babi yang ada pada suatu makanan. Teknik PCR ini sampel akan melalui 3 

tahap yaitu ekstrasi, reaksi PCR dan elektroforesis. Maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam hal ini Indonesia memiliki keunggulan komparatif. 

E. Sumberdaya infrastuktur 

 Sumberdaya infrasturktur menunjukkan upaya dalam pengembangan 

fasilitas produk ekspor dalam memproduksi produk halal guna untuk 

meningkatkan daya saing, kualitas dan mutu. Pada pengembangan infrastruktur, 

Indonesia memfokuskan pada fasilitas jaminanan halal. Infrastruktur pada 

jaminan halal dimaksudkan untuk menggenjot ekspor produk halal dengan 

mengakselerasi ekspor pada penyelarasan penjaminan kehalalan dalam negeri, 

promosi dagangan hingga ke pembiayaan ekspor. Berdasarkan Kementerian 

Perindustrian perkembangan fasilitas infrastruktur halal meliputi pengembangan 

area kawasan industri halal untuk mendukung pemberlakuan sertifikasi produk 

halal. Ada empat kawasan industri yang masuk dalam rencana pengembangan 

yakni sebagai berikut: 

1. Batamindo Industrial Estate dengan mengembangkan zona halal seluas 

17 Ha dari total area seluas 320 Ha, 

2. Bintan Industrial Park dengan mengembangkan zona halal seluas 100 Ha 



 

74 

dari total area seluas 320 Ha 

3. Jakarta Industrial Estate Pulogadung dengan mengembangkan zona 

halal untuk mode, farmasi dan kosmetik, pusat makanan, laboratorium 

halal, serta halal Centre, 

4. Modern Cikande Industrial Estate dengan mengembangkan zona halal 

seluas 500 Ha. 

  Fasilitas infrastruktur ini tidak hanya pada sektor industri saja melainkan 

juga memperhatikan area sekitar dengan membentuk fasilitas pada manajemen 

kawasan industri halal, memiliki atau bekerja sama dengan laboratorium untuk 

pemeriksaan dan pengujian halal, sistem pengelolaan air bersih sesuai dengan 

persyaratan halal, memiliki sejumlah tenaga kerja yang terlatih dalam jaminan 

produk halal, serta memiliki pembatas kawasan industri halal. Maka berdasarkan 

hal tersebut, secara sumberdaya infrastruktur Indonesia memiliki keunggulan 

kompetitif pada penjaminan kehalalan produknya. 

 

2. Kondisi Permintaan (Demand Condition) 

 Kondisi permintaan menggambarkan bagiamana daya saing mutu dan 

kualitas produk pada pasar. Kondisi mutu permintan menyebabkan terjadinya 

suatu kompetisi antar perusahan/industri. Suatu komoditas diasumsikan akan 

selalu meningkat jika kesejahteran suatu masyarakat telah bertambah sehingga 

industri akan berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk atau 

melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Rakhmawan, 2009).  

1) Kondisi Permintaan Domestik 

 Sebesar 88% dari total penduduk di Indonesia merupakan pemeluk 

agama Islam. Indonesia pada permintaan domestik memiliki permintaan yang 

kuat pada makanan halal di mana memberikan total nilai belanja (expenditure) 

makanan halal di Indonesia sebesar US$ 147 miliar pada tahun 2014. 



 

75 

Berdasarkan data BPS 2018 menunjukkan bahwa konsumsi domestik komoditas 

ikan dan udang Indonesia meningkat sebesar 9,9% pada tahun 2018 menjadi 

1,469 kg per kapita dibandingkan tahun 2017 yang hanya mencapai 1,323 kg per 

kapita. Hal teresebut disebabkan karena gencarnya kampanye program 

pemerintah yakni Gerakan Memasyrakatkan Makanan Ikan (Gemarikan) dan 

juga kesadaran masyarakat akan banyaknya kandungan gizi yang baik dalam 

mengkonsumsi ikan yang di mana dapat mengurangi permasalahan balita 

stunting dan kurang gizi (Kontan.co.id, 2019).  

 Selama periode 2004-2017, produksi perikanan laut Indonesia yang di 

jual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mengalami peningkatan sebesar 53.5%, 

pada tahun 2017, nilai produksi perikanan tangkap dari laut pada udang 

mencapai angka sebesar Rp 22 miliar dan untuk nilai produksi perikanan 

budidaya Indonesia bernilai sebesar Rp 187 miliar. Berdasarkan Siswosoemarto 

(2012) Perkembagan tingkat konsumsi ikan nasional berdasarkan jenis ikan yang 

dikonsumsi masyarakat, terdapat sekitar 65,98% dari total konsumsi ikan 

nasional pada tahun 2002 didominasi oleh 18 jenis ikan yaitu, ekor kuning, tuna, 

tenggiri, selar, kembung, teri, bandeng, gabus, kakap, mujair, mas, lele, 

baronang, udang segar, cumi-cumi segar, kepiting, kalong, dan udang olahan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada permintaan pasar domestik produk 

udang dan makanan halal Indonesia memiliki keunggulan kompetitif. 

2) Kondisi Permintaan Ekspor 

 Kondisi permintaan ekspor udang berdasarkan UN Food and Agriculture 

2018, impor udang kuat di pasar Asia Tmur seperti Vietnam, Cina (Tionghoa dan 

provinsi Taiwan), Republik Korea dan Jepang. Pasar Cina dan Vietnam masih 

menjadi tujuan pasar ekspor utama di Asia. Pada permintaan makanan halal di 

Asia, Asia Timur merupakan wilayah dengan permintaan terbesar (Reuters, 

2019). Selama periode 2012 hingga 2018, ekspor udang olahan Indonesia pada 
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nilai dan volume ekspornya khususnya pada udang olahan di pasar Asia 

cenderung menurun. Ekspor halal Indonesia khusunya pada ekspor makanan 

halal Indonesia hanya bernilai sebesar US$ 3.3 miliar pada tahun 2017. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa dalam permintaan ekspor makanan halal produk 

Indonesia masih dalam kategori yang lemah di pasar Internasional. Berdasarkan 

gambar 4.13 dapat dilihat nilai dan volume ekspor Indonesia produk udang 

olahan. Pada produk HS 160521 (Shrimp and prawns, prepared or preserved, 

not in airtight container) mengalami penurunan ekspor pada volume begitu pula 

nilainya di Asia.  

 

Gambar 4.13: Nilai dan Volume Ekspor Udang Olahan (HS 160521) 
Indonesia Ke Asia  

 
Sumber: International Trade Centre, 2019.  

  

 Volume ekspor pada produk HS 160521 menurun menjadi 2,795 ton 

(US$ 23 juta) pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 

sebesar mencapai 13,326 ton (US$ 62 juta). Penurunan pada produk tersebut di 

ketahui karena besar ekspor produk udang olahan pada HS 160521, mengarah 

ekspor ke pasar Amerika Serikat dengan volume ekspor 21,404 ton (US$ 201 
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juta) pada tahun 2018. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa pada produk 

udang olahan Indonesia tidak memiliki keunggulan kompetitif pada permintaan 

ekspor di Asia. 

 

3. Industri Terkait dan Industri Pendukung (Related and Supporting 

Industries) 

  Industri pendukung dan terkait berperan penting untuk menunjang daya 

saing ekspor udang olahan halal Indonesia. Peran Industri pendukung meliputi 

pengembangan industri produk udang olahan yang bersertifikasi halal sedangkan 

industri terkait berperan dalam penyediaan benih dan industri pakan udang.  

1) Industri Terkait 

 Pada penyedian benih dan pakan udang Indonesia meningkat dengan 

baik. Benih dan pakan udang yang unggul dapat meingkatkan kualitas dan mutu 

produk Indonesia di pasar internasional. Dalam periode 2014-2017, lalulintas 

Benih Ikan dan Benur Udang mengalami peningkatan yang cukup signifikan 

antar provinsi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 74.48% pertanun (BKIPM, 

2018). Lima provinsi utama pen-supply benih ikan dan benur udang nasioal 

tahun 2017 iyalah Jawa Timur (34%), Lampung (27,58%), Bali (18,39%), Banten 

(14,04%) dan Sulawesi Selatan (4.39%) (BKIPM, 2018). Pada benih udang 

vanamei, Badan Karantina dan Pengendalian Mutu Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 2018, mencatat lima provinsi pen-supply yakni Provinsi Lampung 

(37.84%), Jawa Timur (24.49%), Banten (17.81%), Bali (12.76%)  dan Sulawesi 

Selatan (5.92%). Ada beberapa jenis pakan yang dikembangkan dalam budidaya 

udang, seperti: 

a. Artemia: pakan udang yang digunakan pada saat masa pembibitan. 

Pada dasarnya artemia memiliki bentuk berupa telur mikroorganisme 

yang harus ditetaskan terlebih dahulu sebelum akhirnya diberikan 
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sebagai pakan untuk untuk benur udang. Kandungan nutrisi pada pakan 

ini tergolong cukup baik untuk mendukung pertumbuhan benur udang 

yang lebih baik. 

b. P. Monodon: pakan udang pada saat proses pembibitan udang. Konsep 

dasar dari P. Monodon adalah campuran pakan (mixfeed), sehingga 

nutrisi yang terkandung lebih lengkap.  

c. Ascorbic Acid: jenis suplemen pakan yang menggandung vitamin C. 

fungsinya ialah untuk menjaga sistem tubuh udang sehingga udang tidak 

gampang terserang penyakit. 

d. Spirulina: merupakan campuran pakan udang yang memiliki kandungan 

nutrisi yang cukup lengkap seperti protein, vitamin A1, B1, B2, B6, B12, C 

dan E. 

 Maka dapat disimpulkan bahwa industri terkait pada penyedian benih dan 

pakan udang Indonesia memiliki keunggulan kompetitif. 

2) Industri Pendukung 

 Faktor industri pendukung sangatlah berpengaruh untuk ekspor karena 

apabila ketersedian industri terkait dan pendukung dalam produk udang halal 

Indonesia memenuhi maka kinerja ekspor udang pada produk olahan akan 

meningkat juga di mana hal tersebut juga dapat mempengaruhi nilai ekspor 

udang olahan Indonesia dan daya saingnya. Pada ekspor udang Indonesia 

sebagian besar dieskpor dalam bentuk beku sebanyak 70%, olahan sebanyak 

27,9% dan segar 1,5% (kompasiana, 2016). Produk udang olahan sebagian 

besar diekspor dalam bentuk beku kering (tempura cooked atau tempura 

uncooked), Udang dalam bentuk tanpa kepala (Head less), Udang dikupas 

(Peeled), pasta udang, terasi dan lain-lainnya. Berdasarkan BPS, sekitar 57 juta 

pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia telah memiliki sertifikat 

halal dan telah diterbitkan sertifikat halal nasional untuk 6.231 perusahaan dan 
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UMKM selama periode 2014-2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada 

industri pendukung ekspor khususnya pada industri makanan halal 

berkeunggulan kompetitif.  

 

4. Persaingan, Struktur dan Strategi Perusahaan (Firm Strategy, 

Structure, and Rivalry) 

 Persaingan, struktur dan strategi perusahaan yang akan digunakan pada 

penelitian ini ialah posisi perkembangan persaingan Indonesia dalam 

mengekspor produk tersertifikasi halal di pasar Asia. Berdasarkan tabel 4.2, 

Indonesia memiliki keunggulan komparatif rendah pada udang olahan di 

bandingkan dengan negara pesaing Thailand dan Vietnam. Melihat hal ini 

sejatinya Indonesia memiliki potensi dalam mengekspor produk halal. Pada tabel 

4.8, total nilai dan pendapat ekspor makanan halal Indonesia, Thailand dan 

Vietnam di tahun 2017. 

 

Tabel 4.8: Nilai Dan Pendapatan Ekspor Makanan Halal Indonesia, Thailand 
Dan Vietnam Tahun 2017 

Nilai Ekspor 

Makanan Halal 

(2017) 

Indonesia Thailand Vietnam 

US$ 3.3 miliar 

(IDR 46.5 triliun) 

US$ 5.8 miliar 

(THB 176 miliar) 

US$ 75 juta* 

(VDN 1.7 triliun) 

*Ekspor ke Kuwait 
Sumber: boi.go.th, aseantoday.com, English.vovo.vn, republika.co.id.  
 

 Pada tabel menunjukkan bahwa, Indonesia dalam hal ini masih belum 

unggul daripada negara pesaingnya yakni Thailand yang mana Thailand 

cenderung unggul pada kedua komoditas ekspor yakni produk udang olahan HS 

160521 dan produk makanan halal di pasar Asia. Berdasarkan laporan Office of 

The Bord of Investment Thailand, nilai ekspor makanan halal yang besar dari 
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Thailand karena sebagian besar ekspornya dalam bentuk bumbu halal. 

Berdasarkan The Halal Science Centre, Chulalongkorn University terdaftar lebih 

dari 8000 perusahaan tersertifikasi halal dan lebih dari 150.000 produk 

tersertifikasi halal di tahun 2017. Berdasarkan LPPOM MUI terdaftar 7.198 

perusahaan tersertifikasi halal dan sebanyak 127.286 produk tersertifikasi halal 

di tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran 

pelaku usaha dan industri Indonesia dalam menstruktur perusahaannya untuk 

dapat bersaing di pasar halal dunia. Pada dasarnya sertifikasi halal bukan hanya 

memberikan jaminan atas kehalalan produk saja namun juga mengakui 

kedudukan industri dalam mengelolah dan memproses produknya sesuai dengan 

hukum syariat Islam.   

 Melihat rendahnya ekspor halal Indonesia, Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional menyarankan strategi agar pelaku usaha/industri 

berfokus pada produk-produk yang tingkat kompetitifnya tinggi dan memperkuat 

branding pada produk halal makanan dan minuman Indonesia.  Melihat produk-

produk ekspor halal negara pesaing yang dominasi produknya ialah bumbu halal. 

 

5.   Peranan Pemerintah 

 Pada optimalisasi ekspor udang olahan halal Indonesia, pemerintah 

berperan sebagai regulator dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspor 

halal. Komoditas udang merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia. 

Dalam penguatan daya saing perikanan, pemerintah membentuk suatu lembaga 

pemerintah bernama Masyarakat Akuakultur Indonesia (Aquaculture 

Incorporated) di mana lembaga tersebut dibentuk untuk pengembangan pada 

setiap komponen sistem usaha budidaya udang seperti pengusaha hatchery, 

pakan, pertambakan, pengelolah, pemerintah, asosiasi, peneliti, dan dosen untuk 

menyumbangkan kemampuan terbaiknya guna menghasilkan output yang 
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terbaik. Selain itu dalam meningkatkan perdagangan produk halal, pemerintah 

membentuk sistem logistik halal di mana sistem logistik halal tersebut berperan 

sebagai penguat daya saing Indonesia yang kompetitif di pasar internasional 

pada sektor Industri halal. 

 Berdasarkan kepala Supply Chain Indonesia, Setijadi, 

pengimplementasian rantai logistik halal berpotensi dalam meningkatkan biaya 

dan harga produk. Pemerintah berperan dalam bentuk strategi, kebijakan, dan 

program implementasi rantai logistik halal menjadi faktor utama dalam 

mendukung daya saing produk nasional dan internasional. Misalnya sertifikasi 

rantai pasok halal yang intensif, pembangunan infrastruktur dan fasilitas rantai 

pasok halal. Seperti pergudangan dan kepelabuhan, dan lain-lain. Dalam 

rencana pengembangannya Indonesia membentuk Gerakan logistik halal yang 

diinisasi oleh Direktur Utama PT Pos Indonesa (Persero) dan PT Pelabuhan 

Indonesia II (persero) melalui anak perusahan IPC Logistic Service akan 

menggarap pelabuhan halal pertama di Indonesia (Supply Chain Indonesia, 

2017).   

 

4. Peluang 

 Berdasarkan hasil temuan analisis model berlian Porter (Porter’s 

Diamond) diatas dapat disimpulkan bahwa secara general, hasil berada pada 

nilai positif yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan kompetitif 

pada dimensi industri halal. Gambar 4.14 merangkum kelemahan dan 

keunggugulan Indonesia pada analisis berlian Porter. Namun perlu masih perlu 

meningkatkan potensinya khsusunya pada permintaan ekspor dan persaingan, 

strategi dan struktur perusahaan. 
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Gambar 4.14: Hasil Porter’s Diamond Indonesia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: Penulis, 2019 

   

 Maka dari itu, adapun pertimbangan bagi pelaku usaha, industri, dan 

UMKM Indonesia dalam mengembangkan kondisi ekspor yang masih cenderung 

lemah ini. Industri makanan halal merupakan salah satu industri yang memiliki 

nilai potensi dan prospek yang besar di pasar internasional. Pada analisis 

permintaan ekspor Asia Timur merupakan negara dengan permintaan yang 

besar pada komoditas udang dan makanan halal. Negara-negara Asia Timur 

meliputi negara Cina, Mongolia, Republik Korea, Jepang, Hongkong, Taiwan da 

Macau. Pada gambar 4.15 menunjukkan total belanja Muslim global pada 

makanan & minuman di  Asia, 2016. 
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Gambar 4.15: Total Belanja Muslim Global Pada Makanan & Minuman 
Negara-Negara Asia, 2016 

 
Sumber: State of The Global Islamic Economy Report, 2016. 

 

 Cina merupakan negara yang memiliki nilai belanja sebesar US$ 871 

miliar di tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa Cina merupakan salah 

satu pasar ekspor yang berpotensial bagi Indonesia untuk mengekspor produk 

udang olahan halal. Berdasarkan data OECD dan FAO (2017) sebanyak 37% 

dari produksi dan produk makanan laut global mencapai angka konsumsi 

makanan laut per kapita sebesar 44 kg dan diestimasikan akan meningkat 

menjadi 50 kg pada tahun 2026. Pada gambar 4.6 ekspor udang olahan pada HS 

160521 menunjukkan peningkatan yang signifikan di Hongkong dan Taipei.  
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Gambar 4.16: GDP Per Pekerja Negara-Negara Potensial Ekspor Udang 
Olahan Halal HS 160521, 2012-2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: ILOSTAT, 2018 
 

 Pada gambar 4.16, menunjukkan grafik pertumbuhan GDP per pekerja 

negara Hongkong dan Taiwan yang di mana nilai GDP kedua negara 

menunjukkan pada tingkat yang produktif dan meningkat. Berdasarkan teori 

keunggulan komparatif David Ricarado, manfaat perdagangan internasional akan 

diperoleh apabila mengekspor produk ke negara yang memiliki nilai produktivitas 

yang produktif. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berpeluang 

untuk meningkatkan nilai ekspornya khususnya pada ekspor halal ke pasar Cina 

dengan persaingan pada ekspor produk udang HS 160521. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis keunggulan komparatif Indonesia 

pada produk udang olahan yakni prepared or preserved, not in airtight container 

pada Harmonized System (HS) 160521 dengan negara-negara pesaingnya di 

Asia, mengalisis variabel-variabel yang mempengaruhi nilai keunggulan 

komparatif Indonesia dalam mengekspor udang olahan dan mendeskripsikan 

keunggulan kompetitif Indonesia dalam mengekspor udang olahan halal di Asia. 

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah metode kuantitatif-deskriptif dengan 

jenis data sekunder. Penelitian menggunakan metode Revealed Comparative 

Advantage (RCA) yang digunakan untuk melihat nilai keunggulan komparatif dan 

Indeks RCA untuk kinerja ekspor Indonesia dalam ekspor udang olahan, metode 

regresi data panel untuk melihat variabel-variabel yang mempengaruhi 

keunggulan komparatif Indonesia selama periode 2012-2018 di pasar Asia 

dengan negara-negara pesaing dan keunggulan kompetitif dengan model berlian 

Porter (Porter’s Diamond) yang digunakan untuk melihat peluang ekspor halal 

Indonesia pada produk udang olahan di pasar Asia. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 

1. Nilai keunggulan komparatif Indonesia kuat dibandingkan negara Cina, 

India Malaysia, Uni Emirat Arab dan Singapura sedangkan Indonesia 

memiliki nilai keunggulan komparatif lemah dibandingkan negara 

Thailand dan Vietnam. 

2. Nilai kinerja ekspor Vietnam lebih baik daripada Indonesia sedangkan 

nilai kinerja ekspor Indonesia dan Thailand tidak menunjukkan 

peningkatan kinerja dan kinerja ekspor Indonesia lebih baik daripada 
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Cina, India, Malaysia, Uni Emirat Arab dan Singapura.  

3. Variabel-variabel yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai 

keunggulan komparatif ekspor udang olahan Indonesia adalah GDP 

negara-negara pesaing dan harga ekspor komoditas substitusi (ikan tuna 

olahan) negara-negara pesaing. Menunjukkan bahwa apabila GDP 

negara-negara pesaing dan harga ekspor komoditas substitusi (ikan tuna 

olahan) negara-negara pesaing naik maka akan meningkatkan 

keunggulan komparatif ekspor udang olahan Indonesia di Asia. 

4. Variabel-variabel yang berpengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai 

keunggulan komparatif ekspor udang olahan Indonesia adalah harga 

ekspor udang olahan negara-negara pesaing dan GDP per pekerja 

negara-negara pesaing. Menunjukkan bahwa apabila harga ekspor udang 

olahan negara-negara pesaing dan GDP per pekerja negara-negara 

pesaing naik maka akan menurunkan keunggulan komparatif ekspor 

udang olahan Indonesia di Asia. 

5. Model berlian Porter (Porter’s Diamond) mendapatkan bahwa Faktor 

Kondisi, Industri Terkait dan Pendukung, Permintaan Domestik dan Peran 

Pemerintah memiliki keunggulan kompetitif bagi Indonesia untuk 

meningkatkan potensi ekspor halal khususnya pada udang olahan dalam 

bentuk prepared or preserved, not in airtight container. 

6. Peluang berdasarkan keunggulan kompetitif model berlian Porter 

menunjukkan bahwa Indonesia berpeluang untuk meningkatkan ekspor 

udang olahan halal pada produk prepared or preserved, not in airtight 

container di negara Hongkong dan Taiwan. 
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5.2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Melihat hasil estimasi keunggulan komparatif Indonesia yang lemah di 

bandingkan negara Thailand dan Vietnam. Sejatinya, pelaku 

industri/usaha khususnya pada udang olahan dapat meningkatkan jumlah 

produksi yang dapat dilakukan melalui peningkatan inovasi pada hasil 

olahan produk itu sendiri. Inovasi hasil olahan dapat dilakukan dengan 

riset pada konsumen di berbagai negara dan mengikuti pameran 

internasional. 

2. Harga ekspor produk dan GDP merupakan variabel yang berpengaruh 

terhadap keunggulan komparatif udang olahan Indonesia di Asia. Harga 

ekspor menunjukkan besarnya permintaan ekspor produk dan GDP 

menunjukkan tingkat permintaan domestik produk disuatu negara. Maka 

diperlukannya pengamatan intensif pada harga dan GDP guna untuk 

dapat mengoptimalkan keunggulan komparatif produk di pasar Asia. 

3. Upaya membentuk Supply Chain Halal perlu dilaksanakan dan 

dioptimalkan secara maksimal guna untuk meningkatkan potensi  industri 

halal Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing di pasar nasional dan 

internasional.   

4. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu rujukan dan memberikan 

pemahaman yang dapat meningkatkan potensi Indonesia dalam 

mengembangkan produk-produk halalnya untuk meningkatkan daya 

saing di pasar internasional. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Data Penelitian RCA  

Negara Tahun 

Ekspor 
Komodita
s Udang 
Olahan 

dari 
negara I 
ke Asia 

Ekspor 
total dari 
negara I 
ke Asia 

Ekspor 
udang 
olahan 

Asia 

Ekspor total 
produk Asia 

Nilai 
RCA 

Indonesia 2012  
64,913,00

0  

 
139,760,5

34,000  

 
1,077,280,

000  

 
4,063,529,696,

000  

 1.752  

Indonesia 2013  
60,325,00

0  

 
133,085,3

41,000  

 
1,097,536,

000  

 
4,266,899,655,

000  

 1.762  

Indonesia 2014  
64,284,00

0  

 
124,485,4

64,000  

 
992,976,0

00  

 
4,250,249,018,

000  

 2.210  

Indonesia 2015  
63,084,00

0  

 
103,627,0

48,000  

 
785,686,0

00  

 
3,793,145,996,

000  

 2.939  

Indonesia 2016  
62,585,00

0  

 
98,101,92

2,000  

 
859,883,0

00  

 
2,622,182,587,

000  

 1.945  

Indonesia 2017  
23,829,00

0  

 
119,339,8

99,000  

 
739,582,0

00  

 
4,016,356,086,

000  

 1.084  

Indonesia 2018  
17,634,00

0  

 
129,821,7

64,000  

 
929,797,0

00  

 
4,412,747,951,

000  

 0.645  

Thailand 2012  
45,971,00

0  

 
147,963,7

10,000  

 
1,077,280,

000  

 
4,063,529,696,

000  

 1.172  

Thailand 2013  
376,852,0

00  

 
149,494,3

15,000  

 
1,097,536,

000  

 
4,266,899,655,

000  

 9.800  

Thailand 2014  
306,629,0

00  

 
147,368,5

84,000  

 
992,976,0

00  

 
4,250,249,018,

000  

 8.906  

Thailand 2015  
244,933,0

00  

 
134,398,5

75,000  

 
785,686,0

00  

 
3,793,145,996,

000  

 8.798  

Thailand 2016  
283,966,0

00  

 
133,732,7

10,000  

 
859,883,0

00  

 
2,622,182,587,

000  

 6.475  

Thailand 2017  
181,425,0

00  

 
150,784,4

94,000  

 
739,582,0

00  

 
4,016,356,086,

000  

 6.534  

Thailand 2018  
160,329,0

00  

 
162,720,7

18,000  

 
929,797,0

00  

 
4,412,747,951,

000  

 4.676  
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Negara Tahun 

Ekspor 
Komodita
s Udang 
Olahan 

dari 
negara I 
ke Asia 

Ekspor 
total dari 
negara I 
ke Asia 

Ekspor 
udang 
olahan 

Asia 

Ekspor total 
produk Asia 

Nilai 
RCA 

Cina 2012  
354,594,0

00  

 
1,007,682,

823,000  

 
1,077,280,

000  

 
4,063,529,696,

000  

 1.327  

Cina 2013  
387,520,0

00  

 
1,134,951,

525,000  

 
1,097,536,

000  

 
4,266,899,655,

000  

 1.327  

Cina 2014  
280,963,0

00  

 
1,189,019,

878,000  

 
992,976,0

00  

 
4,250,249,018,

000  

 1.011  

Cina 2015  
176,934,0

00  

 
1,140,830,

301,000  

 
785,686,0

00  

 
3,793,145,996,

000  

 0.749  

Cina 2016  
220,624,0

00  

 
1,041,322,

556,000  

 
859,883,0

00  

 
2,622,182,587,

000  

 0.646  

Cina 2017  
247,773,0

00  

 
1,097,262,

275,000  

 
739,582,0

00  

 
4,016,356,086,

000  

 1.226  

Cina 2018  
339,572,0

00  

 
1,192,631,

587,000  

 
929,797,0

00  

 
4,412,747,951,

000  

 1.351  

India 2012  -   
149,785,6

94,000  

 
1,077,280,

000  

 
4,063,529,696,

000  

 -     

India 2013  343,000   
171,138,4

19,000  

 
1,097,536,

000  

 
4,266,899,655,

000  

 0.008  

India 2014  
1,147,000  

 
160,791,1

80,000  

 
992,976,0

00  

 
4,250,249,018,

000  

 0.031  

India 2015  
1,717,000  

 
130,467,2

38,000  

 
785,686,0

00  

 
3,793,145,996,

000  

 0.064  

India 2016  
2,669,000  

 
127,446,7

54,000  

 
859,883,0

00  

 
2,622,182,587,

000  

 0.064  

India 2017  
2,835,000  

 
149,331,6

12,000  

 
739,582,0

00  

 
4,016,356,086,

000  

 0.103  

India 2018  
1,738,000  

 
159,422,6

08,000  

 
929,797,0

00  

 
4,412,747,951,

000  

 0.052  

Malaysia 2012  -   
164,322,9

41,000  

 
1,077,280,

000  

 
4,063,529,696,

000  

 -     
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Negara Tahun 

Ekspor 
Komodita
s Udang 
Olahan 

dari 
negara I 
ke Asia 

Ekspor 
total dari 
negara I 
ke Asia 

Ekspor 
udang 
olahan 

Asia 

Ekspor total 
produk Asia 

Nilai 
RCA 

Malaysia 2013  
5,140,000  

 
165,942,6

05,000  

 
1,097,536,

000  

 
4,266,899,655,

000  

 0.120  

Malaysia 2014  
3,583,000  

 
167,423,9

27,000  

 
992,976,0

00  

 
4,250,249,018,

000  

 0.092  

Malaysia 2015  
2,319,000  

 
141,133,7

13,000  

 
785,686,0

00  

 
3,793,145,996,

000  

 0.079  

Malaysia 2016  
2,373,000  

 
132,705,0

77,000  

 
859,883,0

00  

 
2,622,182,587,

000  

 0.055  

Malaysia 2017  714,000   
153,260,6

48,000  

 
739,582,0

00  

 
4,016,356,086,

000  

 0.025  

Malaysia 2018  767,000   
178,526,5

67,000  

 
929,797,0

00  

 
4,412,747,951,

000  

 0.020  

UEA 2012  210,000   
201,851,9

04,000  

 
1,077,280,

000  

 
4,063,529,696,

000  

 0.004  

UEA 2013  
1,104,000  

 
221,391,1

41,000  

 
1,097,536,

000  

 
4,266,899,655,

000  

 0.019  

UEA 2014  733,000   
197,568,6

61,000  

 
992,976,0

00  

 
4,250,249,018,

000  

 0.016  

UEA 2015  211,000   
118,631,4

21,000  

 
785,686,0

00  

 
3,793,145,996,

000  

 0.009  

UEA 2016  423,000   
107,926,4

52,000  

 
859,883,0

00  

 
2,622,182,587,

000  

 0.012  

UEA 2017  
1,758,000  

 
112,902,8

98,000  

 
739,582,0

00  

 
4,016,356,086,

000  

 0.085  

UEA 2018  
3,958,000  

 
118,270,1

84,000  

 
929,797,0

00  

 
4,412,747,951,

000  

 0.159  

Singapura 2012  
2,021,000  

 
292,547,9

19,000  

 
1,077,280,

000  

 
4,063,529,696,

000  

 0.026  

Singapura 2013  
5,209,000  

 
299,665,3

42,000  

 
1,097,536,

000  

 
4,266,899,655,

000  

 0.068  
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Negara Tahun 

Ekspor 
Komodita
s Udang 
Olahan 

dari 
negara I 
ke Asia 

Ekspor 
total dari 
negara I 
ke Asia 

Ekspor 
udang 
olahan 

Asia 

Ekspor total 
produk Asia 

Nilai 
RCA 

Singapura 2014  
4,296,000  

 
301,962,4

20,000  

 
992,976,0

00  

 
4,250,249,018,

000  

 0.061  

Singapura 2015  
3,556,000  

 
258,660,1

34,000  

 
785,686,0

00  

 
3,793,145,996,

000  

 0.066  

Singapura 2016  
3,853,000  

 
253,430,6

74,000  

 
859,883,0

00  

 
2,622,182,587,

000  

 0.046  

Singapura 2017  
3,840,000  

 
282,981,5

00,000  

 
739,582,0

00  

 
4,016,356,086,

000  

 0.074  

Singapura 2018  
3,636,000  

 
300,668,6

65,000  

 
929,797,0

00  

 
4,412,747,951,

000  

 0.057  

Vietnam 2012  
192,864,0

00  

 
50,086,28

2,000  

 
1,077,280,

000  

 
4,063,529,696,

000  

 14.525  

Vietnam 2013  
256,399,0

00  

 
61,350,67

5,000  

 
1,097,536,

000  

 
4,266,899,655,

000  

 16.248  

Vietnam 2014  
325,367,0

00  

 
68,304,85

0,000  

 
992,976,0

00  

 
4,250,249,018,

000  

 20.389  

Vietnam 2015  
285,718,0

00  

 
75,131,84

6,000  

 
785,686,0

00  

 
3,793,145,996,

000  

 18.360  

Vietnam 2016  
274,106,0

00  

79,311,11
2,000 

 
859,883,0

00  

 
2,622,182,587,

000  

 10.539  

Vietnam 2017 266,638,0
00 

85,661,37
9,000 

 
739,582,0

00  

 
4,016,356,086,

000  

 16.904  

Vietnam 2018  -  112,909,7
54,000 

 
929,797,0

00  

 
4,412,747,951,

000  

 -     

 
Lampiran 2. Data Penelitian Faktor Dalam Logaritma 

Negara Tahun 
LNRCA 

(Y) 

LNPXUO 

(X1) 

LNGDP 

(X2) 

LNNIX 

(X3) 

LNGDPW 

(X4) 

Thailand 2012 -0.1746 7.6625 11.5994 8.7837 4.3907 

Thailand 2013 0.7452 8.5762 11.6236 8.7861 4.4115 
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Negara Tahun 
LNRCA 

(Y) 

LNPXUO 

(X1) 

LNGDP 

(X2) 

LNNIX 

(X3) 

LNGDPW 

(X4) 

Thailand 2014 0.6052 8.4866 11.6100 8.7637 4.4188 

Thailand 2015 0.4762 8.3890 11.6035 8.7244 4.4328 

Thailand 2016 0.5222 8.4533 11.6153 8.7384 4.4503 

Thailand 2017 0.7800 8.2587 11.6583 8.7638 4.4658 

Thailand 2018 0.8606 8.2050 11.7033 8.8157 4.4788 

Cina 2012 0.0541 8.5497 12.9311 7.4446 4.2952 

Cina 2013 -0.8682 8.5883 12.9809 8.2095 4.3265 

Cina 2014 -0.9447 8.4486 13.0186 8.0821 4.3564 

Cina 2015 -1.0701 8.2478 13.0420 8.1337 4.3850 

Cina 2016 -1.0010 8.3437 13.0468 8.1063 4.4129 

Cina 2017 -0.7266 8.3941 13.0843 7.9891 4.4416 

Cina 2018 -0.5391 8.5309 13.1338 8.1086 4.4698 

India 2012 0.0000 0.0000 12.2619 3.0000 4.1327 

India 2013 -2.3544 5.5353 12.2687 0.0000 4.1519 

India 2014 -1.8597 6.0596 12.3094 0.0000 4.1748 

India 2015 -1.6652 6.2348 12.3230 3.6021 4.2013 

India 2016 -1.4838 6.4263 12.3599 4.6812 4.2238 

India 2017 -1.0219 6.4526 12.4237 4.1461 4.2442 

India 2018 -1.0955 6.2400 12.4356 5.5740 4.2687 

Malaysia 2012 0.0000 0.0000 11.4975 6.3508 4.7068 

Malaysia 2013 -1.1654 6.7110 11.5096 6.2898 4.7056 

Malaysia 2014 -1.3826 6.5542 11.5290 6.2905 4.7173 

Malaysia 2015 -1.5688 6.3653 11.4722 6.3120 4.7279 

Malaysia 2016 -1.5524 6.3753 11.4724 5.6675 4.7389 

Malaysia 2017 -1.6321 5.8537 11.4979 5.7910 4.7554 

Malaysia 2018 -1.4999 5.8848 11.5494 5.7050 4.7685 

UEA 2012 -2.6498 5.3222 11.5736 6.4341 4.9255 

UEA 2013 -1.9586 6.0430 11.5912 6.3288 4.9411 

UEA 2014 -2.1436 5.8651 11.6055 6.6678 4.9552 

UEA 2015 -2.5344 5.3243 11.5540 6.5279 4.9708 

UEA 2016 -2.2116 5.6263 11.5527 6.9131 4.9803 

UEA 2017 -1.1080 6.2450 11.5827 6.8624 4.9829 
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Negara Tahun 
LNRCA 

(Y) 

LNPXUO 

(X1) 

LNGDP 

(X2) 

LNNIX 

(X3) 

LNGDPW 

(X4) 

UEA 2018 -0.6084 6.5975 11.6172 6.9904 4.9899 

Singapura 2012 -1.8276 6.3056 11.4700 5.6551 5.1512 

Singapura 2013 -1.4162 6.7168 11.4880 5.5611 5.1646 

Singapura 2014 -1.5599 6.6331 11.4981 5.6893 5.1673 

Singapura 2015 -1.6462 6.5510 11.4886 5.7924 5.1641 

Singapura 2016 -1.6229 6.5858 11.5025 6.1096 5.1695 

Singapura 2017 -1.1677 6.5843 11.5294 5.5647 5.1770 

Singapura 2018 -1.0505 6.5606 11.5613 5.7435 5.1830 

Vietnam 2012 0.9186 8.2853 11.1926 7.5995 3.9178 

Vietnam 2013 0.9647 8.4089 11.2336 7.7259 3.9311 

Vietnam 2014 0.9649 8.5124 11.2700 7.7386 3.9501 

Vietnam 2015 0.7957 8.4559 11.2861 7.6996 3.9756 

Vietnam 2016 0.7338 8.4379 11.3123 7.7744 3.9996 

Vietnam 2017 1.1928 8.4259 11.3498 7.8426 4.0233 

Vietnam 2018 0.0000 0.0000 11.3891 0.0000 4.0469 

 

Lampiran 3 Output Uji Chow  

 

Lampiran 4 Output Uji Hausman 
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Lampiran 5 Output FEM unweighted 
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Lampiran 6 Output FEM weighted 

 

Lampiran 6 Uji Multikolinieritas 
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