
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara ltepulauan terbesar di dunia yang memiliki 

potensi yang sangat besar untuk usaha perikanan. Wilayah perairan Indonesia 

yang memiliki potensi sumberdaya ikan laut yang menonjol yaitu daerah Bali, 

Nusa Tenggara, dan Timor, sekitar 12,7% dari potensi sumberdaya ikan laut di 

wilayah perairan Indonesia yang sebesar 1.033.800 tonltahun dan daerah 

Sumatera Bagian Timur sekitar 11,5% seperti terkandung dalam Tabel 1 

(InfoRDev, 1999). 

Agribisnis perikanan adalah subsektor yang cukup berperan di dalam 

menghadapi krisis ekonomi yang rnelanda Indonesia. Hal ini dapat dilihat dimana 

subsektor perikanan lnalnpu menyumbangkan devisa yang cukup besar. Pasar 

hasil perikanan baik untuk ekspor maupun domestik c u h p  menjanjikan. 

Permintaan ikan di pasar internasional terus mengalami peningkatan. Pola 

konsumsi penduduk di negara maju seperti Jepang, USA, Eropa Barat, Australia 

dan negara industri baru di kawasan Asia dan Amerika Utara mulai mengarah dari 

Red meat (daging) ke white meal (ikan). Begitu juga di dalam negeri, tingkat 

konsumsi ikan menurut data tahun 1997 baru mencapai 19,67 kilogram. Tingkat 

konsumsi ini masih di bawah standar kecukupan gizi yang ditetapkan yaitu 

sebesar 26,s kilogram per kapita per tahun, bandingkan dengan Jepang yang 

tingkat konsumsi ikan ~nencapai 100 kilogram per kapita per tahun (Rochim D.S., 

1998). Ini berarti peluang pengembangan pangsa pasar bagi hasil perikanan 

Nusantara masih cukup luas. 



Potensi perikanan laut di wilayah perairan Indonesia dapat dilihat pada 

tabel berikut 

Tabel 1. Potensi Sumberdaya Ilcan Laut Di Wilayah Perairan Indonesia Tahun 
1997 (tdtahun) 

Witayah Perairan 
Sumatera Barat 
Jawa 
Malaka 
Sumatera Timur 
Pantai Utara Jawa 
Bali, Nusa Tenggara dan Timor 
Kalimantan SelatanB6rat. 
Kalimantan Timur 
Sulawesi Selatan 
Sulawesi Utara 
Laut Arafaru 

Sumberdaya 

Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar untuk perikanan 

PotensiaI 

I I 

dimana potensi lahan ikan laut yang dapat dimanfaatkan untuk usaha 

157.400 1 78.700 

TOTAL 

penangkapan ikan lau:. Potensi sumberdaya ikan laut yang dapat dimanfaatkan 

2.068.000 1 1.033.800 

untuk usaha penangkapan ikan berdasarkan wilayah perairan Indonesia cukup luas 

Sumber : Direktorat Jenderal PerikananJInfoRDev 

yaitu sekitar 2.068.000 ton, namun yang dapat dieksploitasi berdasarkan aturan 

Maritime Sustainable Yield (MSY) adalah sekitar 1.033.800 ton. Wilayah 

perairan yang meiniliki potensi su~nberdaya ikan laut yang menonjol adalah Bali, 

Nusa Tenggara dan Timor. Kontribusi potensi sumberdaya ikan laut di wilayah 

perairan Bali, Nusa Tenggara dan Timor dewasa ini rnencapai sekitar 132.000 ton. 

Produk perikanan yang ada saat ini sudah sangat bervariasi, seperti : 

berbagai macam produk iltan belcu hingga produk olahannya sepertijishjillet, fish 

nugget, produk bemilai tambah seperti baso ikan, produk sashimi, ikan tuna; dan 



lain-lain. Dengan banyaknya jenls-jenls produk olahan ikan ini dengan berbagai 

merek maka perusahaan yang bergerak di bisnis ikan hams bisa rnemahami 

keinginan dari konsumennya. 

PT. X Y Z  sebagai salal~ satu perusahaan yang bergerak di industri 

perikanan mampu mengolah 61 spesles ikan dengan 265 produk yang ditujukan 

terutama untuk pasar ekspor. Pasar utamanya Amerika Serikat (45%) dan Jepang 

(35%), sisanya negara Eropa dan Asia lainnya. 

Selain produk-produk yang dipasarkan untuk ekspor, PT. X Y Z  juga 

memasarkan produk turunan olahan ikan untuk pasar dalam negeri. Jenis produk 

turunan olahan ikan yang dipasarkan di dalam negeri tersebut ada enam jenis 

yaitu: otak-otak, baso ikan, baso udang, baso sontong, baso seafood dan pangsit 

ikan dengan menggunakan merek Vollcer. 

Produk turunan olahan lltan ini pada awalnya diproduksi karena adanya 

bagian bahan baku yang tidak dipergunakan dari ikan-ikan dasar yang diekspor 

dimana dari ikan yang dijadikan filler sekitar 4 % daging ikan tersebut masih 

tersisa, bagian bahan baku inilah yang kemudian dijadikan sebagai produk 

turunan. 

Walaupun pada awalnya hanya untuk memanfaatkan sisa bahan baku dari 

produk ekspor (over leaf ineat) tetapi PT. X Y Z  cukup serius memasarkan 

produknya. Setelah melaltulcan ujicoba tahun 1997 dengan produk pertamanya 

yaitu baso ikan, PT. X Y Z  kemudian mulai memasarkan produk turunan olahan 

ikan ini pada bulan jn.nuari 1999 dengan membentuk divisi lokal yang khusus 

menangani produk-produk turunan olahan ikan iln. 



Selama ini perusahaan hanya bersifat trial & error dalam mencoba produk- 

produknya dimana produk yang diproduksi berdasarkan permintaan dan jika 

permintaan berhenti atau macet maka produksi dihentikan. Selain itu distribusi 

produk juga kurang lancar dimana selamn ini perusahaan hanya bisa melakulcan 

kontrol di tingkat distributor saja dan adanya keluhan terhadap harga produk juga 

mmjadi masalah dalam pemasaran PT. XYZ. Hal ini mendorong pihak 

mmajemen untuk malgetahui apa sebenamya yang diinginkan dan dibutuhkan 

oleh konsumen produk turunan olahan ikan yang diproduksinya terutama produk- 

produk yang paling banyak di produksi yaitu otak-otak sebesar 26.083 kgbulan 

dan baso ikan sebesar 2.822 kg / bulan. 

Konsumen akan terns mencari produk olahan ikan yang sesuai dengan 

preferensi yang diinginkan, artinya konsumen dapat saja beralih dari satu merek 

ke ~nerek yang lain, dari yang memiliki merek ke yang tidak merniliki merek atau 

sebaliknya. Dengan demikian, suatu perusahaan pada suatu saat dapat saja 

ditinggalkan oleh pelanggannya apabila perusahaan tersebut tidak dapat memberi 

atribut-atribut produk sesuai dengan keinginan konsumen dan tidak lebih baik 

dibandingkan atribut yang telah ditawarkan oleh produsen lain. 

PT. XYZ juga perlu mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

kebiasaan konsumsi dari kansumennya karma dengan lebih kenal tentu 

perusahaan dapat memberikan lcepuasan yang lebih baik dibanding pesaingnya. 

Menurut Kotler (1997a) pamahaan yang dapat bertahan hidup atau unggul 

adalah perusahaan yang dapat memberikan nilai kepuasan kepada pelanggannya 

lebih baik daripada yang ditawarkan pesaingnya. Berdasarkan konsep ini maka 

perusahaan di dalam memuskan strateginya hams terlebih dahulu memahami 



pelanggan pa& pasar sasaran secara mendalam. Untuk mewwjudkannya, maka 

Porter (1994) mengemukakan perlunya meningkatkan aktivitas utama seperti 

logistik ke dalam, operasilproduksi, logisti8 keluar, pemasaran/penjualan dan 

pelayanan, serta aktivitas-aktivitas pendukung, seperti: infrastruktur perusahaan, 

manajemen sumberdaya manusia, pengembangan tehnologi, dan pembelian. 

Aktivitas-aktivitas tersebut dinamakan sebagai rantai nilai perusahaan untuk 

mendukung strategi bisnis perusahaan. AMivitas pemasaran adalah salah satu 

rantai nilai yang paling dekat kepada pelanggan dan untuk mendukung aktivitas 

pemasaran ini diperlukan penelitian mengenai perumusan strategi pemasaran yang 

mencakup produk, harga, saluran dan promosi yang lebih dikenal dengan bauran 

pemasaran. 

Untuk meningkatkan kinerja kegiatan pemasaran maka perlu dilakukan 

riset pemasaran untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap beberapa atribut 

produk sehingga diketahui karakteristik yang disukai oleh konsumen. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang dikaji 

pada geladikarya ini yaitu: 

1. Apa yang telah dilakukan perusahaan szlema ini dalam menghadapi kendala 

pemasaran produknya ? 

2. Bagaimana perusahaan dapat lebih mengtnal keinginan konsumennya ? 

3. Bagaimana preferensi d m  sikap konsumen terhadag produk turunan olahan 

ikan (otak-otak dan baso ikan) merek Volker untuk meningkatkan volume 

penjuala pentsahaan ? 



4. Bagaimana bauran pemasaran yang tepat dan efektif yang dapat diterapkan di 

perusahaan dalam rangka memuaskan konsumen ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dari 

geladikarya ini adalah: 

1. Menganalisis strategi bauran pemasaran yang dilakukan PT. XYZ pada saat ini. 

2. Menganalisis kebiasaan konsumsi dari konsumen produk turunan olahan ikan 

(otak-otak dan baso ikan). 

3. Menganalisis prefmensi konsumen tentang atribut produk turunan olahan ikan 

(otak-otak dan baso ikan) yang diinginkan oleh konsumen. 

4. Merumuskan altematif bauran pemasaran yang dapat diterapkan di perusahaan 

melalui survei konsumen. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Masukan kepada manajemen perusahaan dalam menghadapi persaingan dan 

perencanaan bauran pemasaran. 

2. Kesempatan latihan bagi penulis untuk mendalami dan mengaplikasikan teori 

yang telah diperoleh selama ini khususnya yang berkaitan dengan bidang 

pemasaran. 

3. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu sebagai data dasar 

bagi kegiatan penelitian selanjutnya dalam bidang pernasaran. 



E. Ruang Lingkup 

Karena faktor keterbatasan kemampuan dan sumberdaya penulis serta 

keterbatasan waktu yang tersedia maka penulis melakukan pembatasan: 

1. Penelitian untuk responden dilakukan di daerah pemasaran perusahaan yang 

dominan di wilayah Jakarta. 

2. Penelitian dilakukan hanya untuk jenis produk turunan olahan ikan yaitu otak- 

otak dan baso ikan 

3. Penelitian yang dilakukan hanya untuk pemasaran dalain negeri. 


