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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Makanan adalah salah satu barang kebutuhan pokok setiap umat 

manusia. Alasan ini banyak membuat permintaan dari setiap jenis makanan 

selalu meningkat setiap tahunnya. Permintaan yang meningkat tersebut 

dialami oleh rata-rata setiap jenis makanan. Tidak terkecuali untuk jenis 

makanan udang. Di Indonesia, konsumsi udang terlihat tidak terlalu tinggi. 

Untuk setiap orang di Indonesia, umumnya mengkonsumsi udang jauh di 

bawah satu kilogram per tahunnya. Jumlah ini apabila dibandingkan dengan 

negara-negara lain masih sangat kecil. Seperti Jepang yang setiap orangnya 

mengkonsumsi tiga kilogram udang per tahunnya. Disusul AS sebanyak 1,8 

kg per orang per tahun dan Uni Eropa sekitar 1,5 kg per orang per tahun. Di 

lain sisi, keberadaan Indonesia sebagai negara maritim dengan garis pantai 

yang sangat panjang memberi Indonesia kelebihan yang tidak ternilai 

harganya sebagai produsen udang. (Franata, H. P., Ardani, K., Lature, N. N. 

& Putra, P. S., 2008:22) 

Produk udang Indonesia terkadang mendapat larangan impor karena 

adanya kandungan antibiotik, seperti yang terjadi pada Tahun 2009. 

Penyebabnya adalah kurangnya regulasi pembuangan limbah tambak dan 

juga banyak penyebaran penyakit udang sehingga udang diberi antibiotik. 

Industri udang di Indonesia selalu menemukan cara untuk tetap berkembang. 
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Produksi tambak Indonesia seakan tidak pernah terpengaruh masalah-

masalah yang timbul. Hasil tambak di Indonesia selalu berada di jajaran 

teratas produksi dunia meskipun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. 

 

Tabel 1.1  

Hasil Budidaya Tambak
(1)

 di Indonesia (Ton) 

  

Tahun Hasil Udang Lain-lain 

2005 643 975 n/a n/a 

2006 629 613 n/a n/a 

2007 933 832 352 220 581 612 

2008 959 509 410 000 549 509 

2009* 899 974 350 000 549 974 

2010** 912 153 352 600 559 553 

2011 semester 1         393 138*** 165 000 228 138 
Keterangan:  
(1)

 Hasil budidaya tambak terdiri dari berbagai komoditas, yakni rumput laut, ikan, kepiting, 

kerang, dan udang.  

* Estimasi dengan perhitungan jumlah produksi udang sebesar 38.89% 

** Estimasi dengan perhitungan jumlah produksi udang sebesar 38,59% 

*** Estimasi dengan perhitungan jumlah produksi udang sebesar 41,97% 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

 

Menurut Tabel 1.1, jumlah hasil budidaya tambak Indonesia pada 

Tahun 2010 adalah sebesar 912.153 ton. Dari total jumlah tersebut, 352.000 

tonnya berasal dari komoditas udang, atau sebesar 38,59 persen dari hasil 

budidaya tambak. Hal ini mengindikasikan bahwa produk udang merupakan 

produk yang penting bagi industri pertambakan Indonesia.  

Tabel 1.1, juga menunjukkan produksi udang Indonesia mencapai 

puncak tertingginya pada Tahun 2008.  Di tahun tersebut Indonesia 

mengalami masa-masa emas. Pada saat itu, Indonesia memegang peringkat 

tiga dunia untuk produksi udang. Pada Tahun 2009, produksi udang 

mengalami penurunan, yakni sebesar 350.000 ton. Hasil produksi udang pada 

Tahun 2010  pun hampir sama, yakni sebesar 352.000 ton. Hasil produksi 
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Tahun 2010 bila dibandingkan dengan hasil produksi negara-negara lain 

masih sangat kecil. Sebagai contoh, China memproduksi 1,3 juta ton, 

Thailand 560 ribu ton, dan Vietnam 370 ribu ton. Hal ini menyebabkan 

peringkat Indonesia sebagai negara produsen udang turun ke nomor empat 

(Lubis, 2010). 

            

 Gambar 1.1 

 Negara-negara empat besar produksi udang dunia Tahun 2010 

 Sumber: Lubis (2010) 

 

 

Produksi udang Indonesia di Tahun 2011 diperkirakan mencapai 

jumlah 412 ribu ton. Dari semester pertama Tahun 2011 telah didapat 165 

ribu ton atau telah mencapai 42 persen dari total target Tahun 2011. Jumlah 

165 ribu ton tersebut didapat dari tambak intensif 53 ribu ton, tambak 

tradisional 60 ribu ton, tambak semi intensif 20 ribu ton, dan tambak 

terintegrasi sebanyak 32 ribu ton. Total target produksi 412 ribu ton ini terdiri 

dari tambak intensif 132 ribu ton, tambak tradisional 150 ribu ton, tambak 

semi intensif 50 ribu ton, dan tambak terintegrasi 80 ribu ton (Pramono, 

2011). 
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Tabel 1.2 

Hasil produksi tambak udang Indonesia Tahun 2011 (ton) 

 Hasil Semester 1 tahun 

2011 

Target Tahun 2011 

Tambak tradisional 60.000 150.000 

Tambak intensif 53.000 132.000 

Tambak semi intensif 20.000 50.000 

Tambak terintegrasi 32.000 80.000 

Total 165.000 (42%) 412.000  
 Sumber: Pramono (2011) 

Situbondo, kota yang dipilih sebagai tempat melaksanakan penelitian, 

merupakan salah satu kota terpenting di dalam peta pertambakan udang di 

Jawa. Hal tersebut dibuktikan ketika tingkat produksi udang nasional 

menurun dan mencapai titik terendahnya dalam lima tahun terakhir pada 

Tahun 2009, tingkat produksi udang di Situbondo masih bertumbuh di atas 

1000 ton. (Pemerintah Kabupaten Situbondo, 2011) 

 

Tabel 1.3 

Hasil budidaya tambak Situbondo 

Jenis Ikan Produksi (ton) 

2008 2009 

Udang Vannamei 686,84 1.169,60 

Udang Putih 68,85 39,20 

Bandeng 8,38 35,73 

Mujair 4,24 1,92 

Kakap 25,00 0 

Kepiting 2,98 2,05 

Udang Lainnya 13,55 14,20 

Nila 20,00 23,00 

Rumput laut (Gracilaria sp.) 21,17 2,00 

Jumlah 851,01 1.287,70 
Sumber: Pemerintah Kabupaten Situbondo (2011) 

 

Menurut Tabel 1.3, udang Vannamei merupakan komoditas terpenting 

industri tambak di Situbondo. Sama seperti tambak-tambak lainnya, PT. 
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Gelung Kencana adalah salah satu perusahaan tambak yang 

membudidayakan udang Vannamei. Dari data internal PT. Gelung Kencana, 

menunjukkan hasil produksi pada periode April-Juli 2011 mencapai 38,49 

ton. Hanya dari luasan petak budidaya  sebesar 15.270m
2
.  

Industri pertambakan, sama seperti industri-industri lain, memiliki alur 

yang mengalir dari benih udang sampai dengan akhirnya udang tersebut siap 

dijual. Industri udang dimulai dari pembibit / pembenih udang yang biasa 

disebut hatcher. Hatcher ini memiliki indukan udang-udang yang 

menghasilkan telur-telur udang. Hatcher akan menetaskan telur-telur tersebut 

dan membesarkan benih-benih udang ini sampai benih-benih tersebut cukup 

besar untuk dijual.   

Alur selanjutnya setelah pembibit adalah pada petambak. Petambak  

membeli benih, membesarkannya, lalu menjualnya. Penjualan ini dapat 

dilakukan kepada pengumpul (atau yang sering disebut dengan supplier). 

Supplier ini akan menjual kembali kepada Cold Storage, atau sang petambak 

dapat menjualnya langsung kepada Cold Storage. Melihat petambak dapat 

menjual ke supplier ataupun ke cold storage secara langsung, tentunya 

mereka berdua pasti memiliki harga yang bersaing. Dengan harga yang sama 

ini, para supplier bisa mendapatkan laba dari menaruh udang-udang yang 

mereka beli  dalam es sampai dengan empat hari empat malam. Biasanya 

para supplier membekukan udangnya selama sekitar tiga malam. Pembekuan 

ini bisa menaikkan size udang sekitar tujuh sampai dengan delapan persen. 
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Hal ini membuat supplier dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. 

Berikut ilustrasi dari kondisi tersebut: 

Tabel 1.4 

Harga Udang bulan Oktober 2011 

Size Harga 

70 48.000 

60 50.000 

50 52.500 

40 59.500 

Sumber: UD. Windu Jaya (Oktober 2011) 

 

Sebagai contoh, apabila seorang petambak memiliki udang dengan size 

64, dia akan dapat menjual ke seorang supplier dengan harga Rp 49.200. 

Dapat dilihat perbedaan 10 size antara 60 dan 70 adalah Rp 2.000. Jadi untuk 

size 64, harga didapatkan dari mengurangi harga 
 

  
         . Apabila 

supplier tersebut membekukan udang tersebut selama 3 malam dan 

mendapatkan kenaikan size sebesar delapan persen, dia akan mendapat udang 

dengan size: 

Size Berat 

 64        = 15.625 gr 

+ 8% 1.25 gr 

59.26 <= 16.875 gr 

 

Kenaikan size ini membuat supplier dapat menjual dengan harga yang 

lebih tinggi.  Size 59,26 memiliki harga Rp 50.185. Sehingga supplier dapat 

memperoleh laba Rp 985 per kilogram.  
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Rp 17-20* Rp 48.800 

Rp 50.185** 

USD 6,16 

Pembibit 

Penjual 

Pembesar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Alur pemain industri pertambakan di Situbondo 

Keterangan:  

Harga udang adalah harga udang size 64 pada bulan Oktober 2011 

* Harga benih udang 

** Apabila supplier merendam udang tiga malam dan medapat kenaikan ukuran udang 

delapan persen 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

 

 

Supplier di sini adalah makelar yang membeli udang dan menjual 

kembali ke cold storage-cold storage yang ada. Oleh karena mereka dapat 

mencarikan persediaan udang ke cold storage yang ada sesuai yang mereka 

butuhkan, tentu mereka mendapatkan harga khusus. Cold storage, di lain 

pihak, membeli udang dan mengekspornya ke luar negeri sesuai dengan 

kebutuhan. 

Aliran produk udang dari lembaga tataniaga yang satu ke lembaga 

tataniaga yang lain tidak selalu lancar. Ada beberapa masalah yang muncul 

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.5: 
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Tabel 1.5 

Permasalahan antar saluran tata niaga 

Pembibit ke Pembesar Pembesar ke Penjual Supplier ke  

Cold Storage 

Ketidak pastian jumlah 

benih 

Penetapan ukuran udang 

yang benar dan adil 

Perendaman udang 

semalaman 

Kesehatan benih Keberadaan udang-

udang undersize 

Pengangkutan udang ke 

cold storage 

Ketahanan benih 

terhadap tingkat stress 

Pengangkutan udang 

dari tambak 

Penghitungan size ulang 

Keseragaman benih Kondisi fisik udang Penjagaan kualitas 

udang dengan es 

Aktivitas renang benih Keseragaman ukuran 

secara umum 

Keseragaman ukuran 

secara umum 

Respons benih Kesegaran udang Kesegaran udang 

Warna tubuh benih Perbandingan udang 

dan es 

Perbandingan udang 

dan es 

Usus benih Warna udang Warna udang 

Bentuk tubuh benih Keutuhan badan udang Peti isolator 

Antena pertama benih Kekenyalan daging Keutuhan badan udang 

Ekor benih yang telah 

membuka 

Tanda-tanda akan 

penyakit, bercak hitam 

Kekenyalan daging 

Otot abdomen benih 

yang bersih 

Mata yang bulat, hitam, 

bercahaya 

Tanda-tanda penyakit, 

bercak hitam 

Ada tidaknya 

organisme yang 

menempel pada benih 

 Mata yang bulat, hitam, 

bercahaya 

Ada tidaknya kerusakan 

organ tubuh pada benih 

 Keabsahan udang 

dengan standar mutu 

untuk ekspor 

Banyak bakteri / vibrio 

yang ada pada koloni 

benih 

  

Reputasi pembibit, 

meliputi sarana, sumber 

daya manusia, metode, 

dan informasi dari 

konsumen lain 

  

Transportasi benih ke 

kolam tujuan 

  

Pengadaptasian benih 

terhadap kondisi kolam 

tempat dia dilepas 

  

Sumber: Kordi (2010: 141, 144, 291) 

 



 

9 

 

Pada dasarnya, permasalahan banyak didasari oleh sifat produk yang 

merupakan makhluk hidup di mana terdapat banyak ketidak pastian. Ketidak 

pastian mengenai jumlah udang ataupun ukurannya. Di mana di antara 

berjuta-juta ekor udang tersebut, mereka diharapkan untuk bertumbuh dengan  

tingkat pertumbuhan dan ukuran yang sama namun kenyataan tidak selalu 

seperti itu. Membuat setiap transaksi penjualan harus selalu diawali dengan 

menghitung ukuran dan jumlah yang adil bagi kedua pihak. 

Aliran produk dari petambak sampai dengan Cold Storage tentu juga 

membutuhkan biaya - biaya pemasaran. Menurut Tim Penulis PS (2008:63), 

ada tiga fungsi dari tataniaga, yaitu: pengangkutan, penyimpanan, dan 

pengolahan.  

Ketiga fungsi tersebut tentu membutuhkan biaya. Pengangkutan 

produk udang ke tempat penjualan akan membutuhkan alat pengangkut 

seperti truk. Penyimpanan udang pun sangat membutuhkan biaya. Udang 

merupakan barang segar yang harus dijaga kesegarannya dengan didinginkan. 

Pendinginan tersebut dapat dengan menggunakan es, ataupun dengan 

disimpan di dalam sebuah cold storage. Yang terakhir, pengolahan udang 

yang paling sederhana adalah pembekuan untuk pengiriman ekspor udang. 

Pembekuan ini sebaiknya dilakukan sampai dengan suhu -40
o
C untuk 

memastikan udang tetap segar. Pembekuan yang ekstrim ini membutuhkan 

energi yang tidak sedikit, yang tentunya akan membutuhkan biaya cukup 

besar pula. Selain itu, masih ada permintaan-permintaan khusus konsumen 

pembeli udang yang membuat udang terkadang masih harus diolah lebih 
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lanjut. Alasan - alasan di atas membuat perlunya dilihat bagaimana 

perbandingan biaya pemasaran yang keluar terhadap harga jual akhir udang 

di Cold Storage agar biaya yang keluar dapat diatur seefisien mungkin. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah rantai tataniaga Udang yang diidentifikasi sesuai dengan alur 

pemain industri pertambakan di Situbondo? 

2. Bagaimana price spread (sebaran harga) dan share margin yang 

diterima oleh masing-masing lembaga tataniaga Udang di 

Situbondo? 

3. Bagaimana tingkat efisiensi per saluran tataniaga Udang di 

Situbondo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari Skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengkonfirmasi saluran tataniaga Udang yang terjadi di 

Situbondo. 

2. Untuk menentukan besar price spread  (sebaran harga) dan besar 

share margin yang diterima oleh masing-masing lembaga tataniaga 

Udang di Situbondo. 
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3. Untuk mengidentifikasi tingkat efisiensi per saluran tataniaga Udang 

di Situbondo.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Sebagai peta penjualan dan alur produk udang di kota Situbondo. 

2. Sebagai bahan referensi, baik bagi pihak pembeli dan penjual dalam 

setiap transaksi penjualan udang. 

3. Sebagai bahan informasi bagi para pengambil keputusan di dalam 

pengembangan bisnis perudangan. Baik dalam hal penentuan harga, 

distribusi dan penentuan biaya. 

4. Mengetahui cara distribusi produk udang yang terbaik.  

 

E. Lingkup Permasalahan  

Agar penulisan terarah, permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas 

ataupun menyimpang sehingga sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu 

ditetapkan batasan-batasan  penelitian. Batasan-batasan yang dimaksud 

dalam pembahasan skripsi ini adalah: 

1. Penelitian ini membahas masalah tataniaga. Menurut Bisuk 

(2009:11), tataniaga terdiri dari cara penyampaian barang dan jasa 

dari sektor produsen ke sektor konsumen. Rangkaian proses 

penyampaian ini memiliki banyak variasi. Penelitian ini membahas 
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mengenai macam-macam lembaga tataniaga dan bagian yang mereka 

dapatkan (yang berupa price spread dan share margin) 

2. Permasalahan tataniaga yang dibahas adalah  permasalahan tata 

niaga pada produk udang. 

3. Penelitian bertempat di kabupaten Situbondo. 

 


