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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ekspor merupakan salah satu aktivitas perdagangan internasional yang 

mempunyai peranan penting bagi perekonomian suatu negara. Perkembangan nilai 

ekspor Indonesia sampai tahun 1986 masih didominasi sektor migas, namun sejak 

tahun 1987 hingga sekarang ekspor Indonesia beralih ke komoditi nonmigas 

(Badan Pusat Statistik, 2014). Sektor nonmigas yang menarik saat ini yaitu pada 

produk perikanan mengingat Indonesia adalah negara bahari dengan wilayah 

perairan yang luas. 

Harga produk perikanan dan konsumsi ikan dunia yang tinggi memberikan 

peluang bagi Indonesia untuk mengekspor. Data ekspor perikanan dari 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2014 

menunjukkan total ekspor perikanan Indonesia ke seluruh dunia sebanyak 

1.229.114 ton dengan nilai US$ 3.853.658.000. Peringkat pertama ekspor 

Indonesia masih dimenangkan oleh ekspor ikan tuna tongkol cakalang, kemudian 

ekspor udang, dan ekspor kepiting termasuk rajungan berada di posisi ketiga. 

Kepiting yang diekspor Indonesia adalah kepiting bakau atau mud crab 

(Scyllaserrata) dan rajungan atau blue swimming crab (Portunus pelagicus). 

Rajungan adalah nama lokal salah satu jenis kepiting yang cukup banyak dikenal 

dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Kepiting dan rajungan saat ini menjadi 

komoditas perikanan yang cukup penting bagi sektor perikanan Indonesia. Lebih 
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dari 50% kepiting dan rajungan yang diproduksi di Indonesia ditujukan untuk 

pasar ekspor. Negara tujuan utama ekspor kepiting dan rajungan Indonesia adalah 

Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. 

Tabel 1.1  Negara Eksportir Kepiting Dunia Tahun 2014 

Reporter  Trade Value (US$ Dollar) 

USA 75.934.607 

Indonesia 108.445.373 

Philippines 60.144.210 

United Kingdom 54.468.514 

Russian Federation 80.698.404 

Canada 105.452.389 

China 151.686.369 

India 35.090.503 

Ireland 12.578.822 

Madagascar 15.880.084 

France 14.305.236 

Pakistan 6.877.705 

Bahrain 2.831.173 

Thailand 5.447.983 
Sumber: Diolah dari UN Comtrade, (2016) 

 Tabel 1.1 menjelaskan jika Indonesia termasuk 5 besar negara pengekspor 

kepiting baik kepiting beku, segar, maupun produk olahan kepiting dengan nilai 

108.445.373 US dollar. Negara pengekspor terbanyak rata-rata tiap tahunnya 

masih dipegang oleh negara Kanada dengan jumlah ekspor pada tahun 2014 yaitu 

105.452.389 US dollar. Namun jumlah produksi ini selalu fluktuatif tiap tahunnya 

begitu juga negara pesaing Indonesia juga semakin produktif dalam budidaya 

kepiting, seperti Thailand dan Vietnam yang pada tahun 2014 volume 

produksinya mencapai nilai 78.101,456 US Dollar. Namun jumlah produksi ini 

selalu fluktuatif  tiap tahunnya dan kepiting Indonesia juga tidak mudah masuk ke 

beberapa pasar. 
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Sumber: KKP, 2016 

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia 
 

Gambar 1.1 menunjukkan pertumbuhan nilai ekspor hasil perikanan 

Indonesia tahun 2008-2014. Udang merupakan hasil perikanan Indonesia yang 

diekspor paling banyak setelah itu adalah TTC atau Tuna Tongkol Cakalang 

menempati posisi kedua dan kepiting berada di posisi ketiga selanjutnya adalah 

rumput laut dan mutiara. Pada tahun 2009 nilai ekspor menurun ini terjadi akibat 

imbas dari krisis di dunia yang menyebabkan terjadi inflasi sebesar 77,63 persen 

di Indonesia, kemudian pada tahun selanjutnya nilai ekspor hasil perikanan 

kembali meningkat dengan stabil.  

Kepiting menempati posisi ketiga setelah udang dan TTC ini menunjukkan 

kepiting mempunyai potensi ekspor yang tinggi. Peningkatan penawaran volume 

ekspor kepiting Indonesia akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia, dan 

meningkatkan devisa Indonesia. Maka dari itu perlu diketahui faktor-faktor yang 
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akan memengaruhi permintaan ekspor komoditas kepiting di pasar internasional. 

Faktor-faktor yang diduga kuat mempengaruhi ekspor kepiting Indonesia yaitu 

nilai rupiah terhadap  kurs dollar Amerika Serikat.  

Tabel 1.2. Nilai Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat  

Tahun Kurs Dollar Ekpor Kepiting (kg) 

2001 10308.17 7,267,042 

2002 9315.76 8,056,297 

2003 8573.4 7,600,851 

2004 8934.65 9,018,865 

2005 9712.02 12,645,717 

2006 9166.07 11,543,145 

2007 9136.2 10,539,397 

2008 9679.55 8,676,013 

2009 10394.38 7,743,459 

2010 9083.93 9,346,589 

2011 8779.49 11,815,324 

2012 9380.39 14,878,967 

2013 10451.37 18,675,004 

2014 11878.3 12,419,252 

2015 13391.97 N/A 

Sumber : diolah dari WorldBank dan UNComtrade, 2016 

Tabel 1.2 menjelaskan secara rata-rata ketika nilai rupiah menguat maka 

volume ekspor menurun, dan juga sebaliknya ketika nilai tukar rupiah melemah 

volume ekspor meningkat. Hal ini dikarenakan nilai tukar merupakan salah satu 

faktor penting yang mempengaruh ekspor (Dolatti, 2012) dalam Rakhmawan 

(2009). Kurs dollar Amerika Serikat merupakan kurs mata uang standar 

internasional yang nilainya relatif stabil dan merupakan mata uang yang kuat dan 

dapat dengan mudah untuk diperdagangkan serta dapat diterima oleh siapa saja 

sebagai pembayaran untuk transaksinya (Latief, 2001) dalam Rakhmawan (2009). 

Model Mundell Fleming dalam Haditaqy (2015) menjelaskan kenaikan kurs akan 

menyebabkan terjadinya kenaikan ekspor, maka kegiatan ekspor berhubungan 
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positif dengan kurs. Fenomena inilah yang dapat menggambarkan prospek dan 

kemampuan daya saing komoditi kepiting Indonesia di masa yang akan datang. 

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan daya saing kepiting Indonesia, kajian 

mengenai analisis daya saing dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor 

kepiting dirasakan cukup penting agar dapat menunjang peningkatan ekspor 

komoditi kepiting Indonesia. 
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1.1. Rumusan Masalah 

Kepiting merupakan salah satu komoditas perikanan dan kelautan 

Indonesia yang menjadi komoditas ekspor. Kepiting yang diekspor terdiri atas 

beberapa bagian. Sistem klasifikasi Harmonized System (HS) membagi kepiting 

menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah kepiting segar dengan kode HS 

030624 yang juga merupakan subbagian kepiting yang memiliki nilai ekspor yang 

paling tinggi dibandingkan dengan kepiting beku maupun olahan kepiting.  

Setelah mengetahui daya saing kepiting Indonesia di setiap negara tujuan, 

faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing juga perlu diketahui. Hal tersebut 

bertujuan agar mengetahui perbandingan daya saing kepiting Indonesia dengan 

kepiting Negara pesaing dan dapat menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi 

daya saing kepiting Indonesia. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian 

ini, yaitu : 

1. Bagaimana daya saing kepiting Indonesia di negara Amerika Serikat, 

United Kingdom dan Australia? 

2. Bagaimana perbandingan daya saing kepiting Indonesia dengan daya saing 

kepiting negara pesaing? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi daya saing kepiting Indonesia di 

Amerika Serikat, United Kingdom dan Australia? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

disusun, yaitu: 

1. Mengetahui dan mengidentifikasi daya saing kepiting Indonesia di 

Amerika Serikat, United Kingdom dan Australia 

2. Membandingkan daya saing kepiting Indonesia dibandingkan dengan 

kepiting negara pesaing 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing kepiting 

Indonesia di Amerika Serikat, United Kingdom dan Australia 

 

1.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi kepada 

berbagai pihak mengenai daya saing kepiting Indonesia. Selain itu penelitian ini 

juga dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

secara signifikan terhadap kinerja ekspor kepiting Indonesia. Adapun secara 

khusus, kegunaan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada: 

1. Pemerintah sebagai decision maker dalam penetapan kebijakan. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi 

daya saing kepiting Indonesia.  

2. Akademik, penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran dalam 

menganalisis daya saing dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor 

kepiting Indonesia. Selain itu, dapat dijadikan sebagai bahan literature 

untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 
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3. Bagi pelaku ekonomi, baik nelayan maupun pelaku pasar, diharapkan 

penelitian ini dapat menambah informasi dalam merencanakan 

pengembangan agribisnis kepiting dan dapat menjadi masukan dalam 

penerapan strategi yang akan dijalankan pada masa kini dan masa yang 

akan datang. 
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1.4  Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan atas data pada periode tahun 2000-2014 (15 

tahun). Komoditas kepiting dan rajungan yang diteliti adalah komoditas kepiting 

dalam UN Comtrade yaitu HS 030624 (kepiting segar/ tidak beku). Negara tujuan 

ekspor kepiting dalam penelitian ini adalah Amerika Serikat, Inggris dan Australia 

karena ketiga negara tersebut merupakan pengimpor kepiting Indonesia tertinggi 

pada tahun 2015. 

Tabel 3. Negara Tujuan Ekspor Kepiting dan Negara Pesaing  

Negara Tujuan Negara Pesaing 

Amerika Serikat India Kanada 

United Kingdom Kanada Norwegia 

Australia Thailand Vietnam 

Sumber: UNComtrade, 2016       

Daya saing ekspor kepiting diukur dengan indeks Revealed Comparative 

Advantage (RCA) sebagai salah satu alat yang populer digunakan untuk 

menentukan keunggulan komparatif suatu produk pada suatu pasar tertentu. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui lebih detail bagaimana kondisi pasar kepiting 

Indonesia di negara tujuan ekspor utamanya jika dibandingkan dengan 

pesaingnya. Menganalisis dengan regresi linier berganda untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing kepiting Indonesia di negara tujuan 

ekspor. Faktor-faktor yang akan dianalisis (independent variable) adalah, harga 

kepiting, kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, tingkat inflasi dalam negri, 

dan GDP perkapita negara tujuan. 


