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Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini sering kali 

menghadapi hambatan dan keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu 

dalam kesempatan ini peneliti ucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak 

Prof. Dr. Syamsul Huda, MT., selaku Dosen Pembimbing Utama telah banyak 
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rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP., selaku Rektor Universitas 
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5. Istri tercinta Mega Andriyani yang telah memberikan semangat dan dorongan 
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Semoga Allah SWT berkenan dan memberikan balasan, limpahan rahmat, 

serta karunia-Nya, atas segala amal kebaikan serta bantuan yang telah diberikan. 
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bermanfaat bagi pembaca, baik sebagai bahan kajian maupun sebagai salah satu 
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Wassalamu' alaikum Wr. Wb 

 

 

 

Surabaya, Maret 2011 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR KATAK DAN UDANG 

DI JAWA TIMUR 

Oleh : 

Muhammad Busthomi 

 

ABSTRAKSI 

 

Ekspor merupakan salah satu instrumen pendukung dalam perekonomian, ekspor dapat 
meningkatkan kondisi perekonomian, akan tetapi pada kenyataannya kegiatan ekspor masih 
banyak kendalanya. Pada penelitian ini membahas salah satunya adalah faktor-faktor yang 
mempengaruhi ekspor katak dan udang di Jawa Timur. Dimana menggunkan variabel-
variabel penelitian yaitu PDRB, Kurs Valas dan Inflasi yang dapat diambil kesimpulan 
bahwa jumlah ekspor katak mempunyai hasil koefisien yang lebih besar daripada jumlah 
ekspor udang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah ekspor katak adalah sektor yang paling 
dominan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Hal ini disebabkan 
karena katak sekarang banyak diminati di negara-negara Asia dan katak mempunyai harga 
yang lebih murah dibandingkan dengan udang sehingga ekspor katak lebih menguntungkan 
daripada ekspor udang. Ketiga variabel yang digunakan yakni PDRB, Kurs Valas dan Inflasi 
berpengaruh secara imultan dan nyata terhadap jumlah ekspor katak dan udang. Sedangkan 
variabel yang paling dominan terhadap jumlah ekspor katak adalah Kurs Valas. Ini 
disebabkan karena Kurs merupakan ukuran bagi importir maupun eksportir untuk melakukan 
ekspor. Sedangkan variabel yang terhadap jumlah ekspor udang adalah inflasi karena naik 
turunya inflasi jadi ukuran tinggi rendahnya harga bahan baku produksi di Jawa Timur. Oleh 
karena itu perlu adanya kinerja yang baik dari pemerintah untuk meningkatkan sektor ekspor 
tersebut. 

 

Kata kunci : PDRB, Kurs Valas dan Inflasi, jumlah ekspor katak dan ekspor udang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dengan semakin berkembangnya kegiatan budidaya air tawar, maka 

komoditi tersebut semakin menjadi peranan utama di masyarakat, khususnya 

di Jawa Timur, nantinya diharapkan dengan semakin berkembangnya 

komoditi ini akan semakin memberikan kesempatan bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat (Yanuar, 2006:122). 

Adapun pada saat ini yang menjadi daya tarik adalah ekspor katak, 

dimana menurut data yang diperoleh, katak hidup yang di ekspor berukuran 

4-5 ekor per kg, sehat dan tidak cacat, tampilan katak sangat diperhatikan 

karena dijual hidup-hidup, dengan demikian penanganan pengiriman yang 

baik harus sangat diperhatikan. Pengiriman katak dilakukan menggunakan 

wadah berupa kotak yang terlihat dari Styrofoam dengan ukuran 

50x30x35cm dan berat 1 kg dengan diisi 60 ekor katak, adapun 

pemesanan/ekspor yang dilakukan hanya katak saja yang diisi dengan 125 

katak per kotak. Pemasaran katak tidak sekedar Singapura saja tapi sudah ke 

wilayah Hongkong dan kawasan Eropa (Anwar, 2007:93). 

Selain katak, komoditi yang juga sedang banyak diminati adalah 

ekspor komoditi udang, padahal ini Jawa Timur sangat mengandalkan 

Sidoarjo sebagai daerah penghasil komoditi udang terbanyak. Adapun 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



 2

jumlah komoditi yang diekspor Jawa Timur adalah sebagai berikut: 

• Jumlah Ekspor Katak terbesar pada tahun 2002 sebesar 31875 juta US$ 

dan Jumlah Ekspor Katak yang terendah yaitu pada tahun 2005 sebesar 

10432 juta US$, Perkembangan Jumlah Ekspor Katak terbesar terjadi 

pada tahun 2006 sebesar 51,31 % dan terendah sebesar - 62,73 % terjadi 

pada tahun 2005. 

• Jumlah Ekspor Udang terbesar pada tahun 2002 sebesar 1004,4 juta 

US$ dan Jumlah Ekspor Udang yang terendah yaitu pada tahun 2008 

sebesar 71,9 juta US$. Perkembangan Jumlah Ekspor Udang terbesar 

terjadi pada tahun 2005 sebesar 17,70 % dan terendah sebesar -92,18 % 

terjadi pada tahun 2008.  

Adapun jumlah rata-rata ekspor katak dalam 10 tahun terakhir adalah 

21153,5 juta US$.  Sedangkan rata-rata ekspor udang dalam 10 tahun 

terakhir adalah 538,15 juta US$. 

Dari data tersebut menunjukkan jika komoditi ekspor katak maupun 

udang merupakan bisnis yang menguntungkan, karena mengalami kenaikan 

dari tahun ke tahun. Perkembangan ekspor ini diharapkan nantinya semakin 

cerah mengingat kondisi Indonesia merupakan negara agraris, sehingga 

sangat mendukung budidaya pengembangan komoditi tersebut, dengan 

semakin berkembangnya dua komoditi ini di Jawa Timur diharapkan dapat 

merangsang perkembangannya di daerah-daerah lainnya. 

Sesuai dengan penjabaran tersebut maka judul penelitian ini "Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Katak dan Udang di Jawa Timur". 
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Maka penelitian ini dititikberatkan pada faktor-faktor yang memperngaruhi 

jumlah ekspor katak dan jumlah ekspor udang di Jawa Timur. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

a. Apakah PDRB, Nilai tukar/kurs dan inflasi berpengaruh terhadap jumlah 

ekspor katak dan jumlah ekspor udang di Jawa Timur ?  

b. Manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap jumlah ekspor 

katak dan ekspor udang di Jawa Timur ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh PDRB Nilai tukar/kurs dan inflasi terhadap 

jumlah ekspor katak dan jumlah ekspor udang di Jawa Timur.  

b. Untuk mengetahui mana yang pengaruh lebih Dominan terhadap jumlah 

ekspor katak dan jumlah ekspor udang di Jawa Timur. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

dalam rangka kegiatan ekspor yang melibatkan dua komoditi tersebut.  

b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang banyaknya jumlah 

ekspor katak dan udang di Jawa Timur.  

c. Sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang melakukan 

penelitian berkaitan dengan jumlah ekspor katak dan udang di Jawa 

Timur. 
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