
BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bangsa Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan laut, yang dapat, 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan ekonomi nasional apabila mampu terns 

mengembangkan sektor perikanan laut yang didukung oleh kebijakan polititis 

pemerintah serta sistem pemasaran ikan laut yang baik. Hal ini diantaranya dapat 

diamati pada sistem pemasaran ikan di pangkalan pendaratan ikan yang berada di 

Jakarta Utara. Terdapat empat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di Jakarta 

Utara yaitu TPI Muara Karang, TPI Muara Angke, TPI Kamal Muara, dan TPI Pasar 

Ikan. Secara khusus tempat pemasaran di Muara Angke, merupakan tempat yang 

paling ekonomis bernilai strategis karena setiap tahunnya mampu menghasilkan ika$ '., 

yang mencapai 11.082.570 kg ikan laut basah dengan nilai Rp 30.018.938.730,OO 

(Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Pemda DKI Jakarta, 2002). Dari nil.ai:. 
. . 

, . 

tersebut ikan kakap dan cumi-cumi merupakan ikan laut yang memiliki kontribusi: 
. . 

ekonomi yang cukup tinggi. Produksi ikan kakap adalah 345.672. kg dengan nilai Rp 

5.997.768.000,00, sedangkan cumi-cumi adalah 873.604 kg dengan nilai Rp 

13.890.384.800,OO. Guna meningkatkan kualitas sistem pemasaran terutama pada 

proses pendistribusian ikan mulai dari para nelayan pengumpul, pedagang grosir, 

pedagang pengecer sampai kepada masyarakat (konsumen), diperlukan upaya 

perbaikan pada sistem pemasaran yang terjadi di Pangkalan Pendaratan Ikan ( PPI ) 

Muara Angke. 
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Penelitian pendistribusian hasil perikanan laut menjadi sesuatu ha1 yang 

sangat relevan bila ditinjau dari aspek sistem pemasaran ikan. Hal tersebut 

merupakan peluang yang besar dalam pengembangan agroindustri kelautan, di PPI 

Muara Angke, Jakarta. Dengan memperhatikan potensi sebagaimana dideskripsikan 

tersebut di atas dikaji dari perspektif bisnis, sistem pemasaran ikan di PPI Muara 

Angke menempati posisi yang strategis. PPI Muara Angke merupakan prasarana 

ekonomi perikanan guna memperlancar kegiatan perdagangan ikan mulai dari kapal 

penangkap, penyimpanan, dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangannya, 

sehingga hams dirumuskan strategi yang mampu memberikan keuntungan dan 

kepuasan masing-masing pihak sebagai stakeholder dalam pengusahaan perikanan 

laut 

Berdasarkan tinjauan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dilakukan 

pengkajian sistem pemasaran ikan yang dilakukan di PPI Muara Angke Hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan jaminan harga yang wajar dan pasti dalam 

menghadapi berbagai kondisi di pasar dengan pelaksanaan pendistribusian serta 

penanganan pasca panen yang baik, agar mutu produksi selalu terjaga. 

1.2 Perurnusan Masalah 

Agar dapat meningkatkan pendapatan nelayan pada lokasi pemasaran ikan 

yang dilakukan di Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke, masalah utama yang 

diteliti adalah pengelolaan ikan pasca panen secara baik dan upaya pemasaran yang 

cepat serta efisien. Hal tersebut mengingat sifat ikan yang mudah rusak/busuk 
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sehingga posisi nelayan sebagai penghasil produk perikanan sangat lemah dan 

pemasaran hasil perikanan bersifat tidak bersaing sempurna. 

Pokok masalah tersebut dapat dirinci dengan beberapa pertanyaan sebagai 

berikut. 

a. Bagaimanakah sistem pemasaran, struktur pasar, perilaku pasar dan 

keragaan pasar komoditi ikan di pangkalan pendaratan ikan Muara Angke 

Jakarta ? 

b. Apakah PPI Muara Angke mempunyai kemampuan dalam memberikan 

keuntungan pada berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemasaran 

ikan dari produsen hingga konsumen ? 

c. Apakah terdapat keterpaduan pasar antara PPI Muara Angke dengan pasar 

tradisional Pasar Senen dan Pasar Kramat Jati ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Untuk mendapatkan gambaran tentang sistem pemasaran ikan, baik 
. ,- ,-  ..,,.. , . .>$. <.,: , ,  .. . . . ' .  
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Angke sampai pasar Senen dan Kramat Jati. . 
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, ~~ a ,  .: .., ... .. . c. Mengetahui keuntungan yang diperoleh para nelayan dan pedagang darg.::.l:.:;...:8. 
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hasil pemasaran ikan di pangkalan pendaratan ikan Muara Angke. 
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d. Mengetahui tingkat keterpaduan pasar antara PPI Muara Angke sampai 

dengan masyarakat konsumen di pasar tradisional DKI Jakarta, yaitu di 

Pasar Senen dan Pasar Kramat Jati. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah dapat mengetahui 

sejauh mana efektivitas sistem pemasaran ikan di pangkalan pendaratan ikan Muara 

Angke Jakarta, sehingga dapat memberikan informasi kepada para nelayan, pedagang 

dan masyarakat maupun pemerintah setempat. Selain itu agar dapat dijadikan 

landasan dalam pengembangan serta pengambilan keputusan kebijakan pada sistem 

pemasaran hasil perikanan laut di masa mendatang. 

1.5 Ruang Lingkup 

Fokus dalam penelitian ini adalah pengkajian efisiensi sistem pemasaran pada 

ikan kakap dan cumi-cumi pada PPI Muara Angke, Jakarta, dengan menggunakan 

indikator penelitian dalam sistem pemasaran, yaitu struktur pasar, perilaku pasar dan 

keragaan pasar serta keterpaduan pasar. 
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