
1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Potensi perikanan budidaya secara nasional diperkirakan seluas 15,59 juta 

hektar (ha) yang terdiri dari potensi air tawar 2,23 juta ha, air payau 1,22 juta ha, 

dan budidaya laut 12,14 juta ha.  Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing 

baru 10,1 persen untuk budidaya air tawar, 40 persen pada budidaya air payau, 

dan 0,01 persen untuk budidaya laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

2011).  Dari sektor budidaya air tawar, salah satu komoditas perikanan budidaya 

yang mempunyai nilai tinggi adalah ikan lele.  Dirjen P2HP (2011) menyatakan 

bahwa pengembangan budidaya lele secara nasional selalu meningkat setiap 

tahunnya.  Data produksi lele secara nasional dapat dilihat pada Tabel 1 : 

Tabel 1 Data sasaran produksi lele secara nasional tahun 2007-2011 (ton) 

Tahun Produksi komoditas lele 
2007 132.000 
2008 162.000 
2009 250.000 
2010 273.554 

2011 (Proyeksi) 366.000 
Sumber : Dirjen P2HP, 2011 

 Untuk kebutuhan domestik produk perikanan dari jenis ikan lele sangat 

besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.  Hal ini dikarenakan 

meningkatnya jumlah penduduk Indonesia, serta usaha untuk meningkatkan 

tingkat konsumsi per kapita yang cukup untuk penduduk Indoneseia.  Disamping 

itu pasar ekspor juga terbuka lebar untuk masyarakat Amerika Serikat dan Eropa.  

Contoh negara yang sudah mengekspor ikan lele adalah Vietnam, sebanyak 

70.000 ton ikan lele telah diekspor ke AS dan Eropa dengan nilai US$ 140 juta. 

Untuk menembus pasar ekspor lele harus berukuran lebih dari 800 gram per 

ekornya karena kebanyakan dipasarkan dalam bentuk fillet.  Jika ingin menyaingi 

Vietnam, harga lele yang harus ditawarkan adalah US$ 2,6 per kg fillet. Untuk 

memenuhi pasar domestik dan internasional lele tersebut bisa diperoleh dari 

sentra-sentra produksi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera 

Selatan, Riau, dan Jambi (Dirjen Perikanan Budidaya, 2011) 
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 Salah satu sentra produksi lele di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat. 

Hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi 

dalam produksi ikan lele.  Kabupaten Bogor merupakan daerah yang memberikan 

kontribusi produksi lele kedua terbesar di Indonesia sebanyak 5578,35 ton pada 

kuartal pertama tahun 2010, dibawah Kabupaten Indramayu yang memproduksi 

lele sebanyak 9.811,03 ton.  Tetapi jika dibandingkan dengan Kabupaten 

Indramayu, posisi Kabupaten Bogor yang wilayahnya berbatasan langsung 

dengan DKI Jakarta memberi keuntungan lebih dalam upaya membantu 

ketersediaan sumberdaya ikan lele untuk kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya 

dimana konsumsi terbesar nasional berada pada daerah tersebut (Dinas Perikanan 

dan Kelautan Provinsi Jabar, 2011).  Data produksi lele setiap kabupaten/kota di 

Jawa Barat Pada Tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2  Data produksi lele setiap kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2009 

Kab/Kota Jumlah produksi lele (ton) 
Kab. Ciamis 512,00 
Kab. Tasikmalaya 216,80 
Kab. Garut 22,60 
Kab. Cianjur 68,47 
Kab. Sukabumi 28,42 
Kab. Bekasi 77,76 
Kab. Karawang 76,78 
Kab. Subang 1858,00 
Kab. Indramayu  9811,03 
Kab. Cirebon 107,07 
Kota Cirebon 5,95 
Kab. Bogor 5578,35 
Kab. Purwakarta 60,00 
Kab. Bandung 383,59 
Kota Bandung 207,80 
Kab. Sumedang 7,40 
Kab. Majalengka 21,75 
Kab. Kuningan 473,20 
Kota Bekasi 122,55 
Kota Depok 148,05 
Kota Tasikmalaya 184,26 
Kota Bogor 105,60 
Kota Banjar 34,00 
Kota Cimahi 25,00 
Kota Sukabumi 84,04 
Kab. Bandung Barat 423,20 

       Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat (2011) 
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Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain 

mudah dibudidayakan dan pertumbuhannya lebih cepat daripada ikan lain, namun 

dalam pelaksanaan kegiatan budidaya tidak terlepas dari berbagai hambatan 

diantaranya yang paling berbahaya adalah serangan penyakit yang disebabkan 

Bakteri Aeromonas hydrophila.  Bakteri Aeromonas hydrophila merupakan 

penyebab penyakit bercak merah atau disebut juga Motile Aeromonas Septicemia 

(MAS) yang sering menyerang ikan air tawar dan menginfeksi semua umur.  

MAS merupakan penyakit bakterial yang bersifat akut, menginfeksi semua umur 

dan semua jenis ikan air tawar, dapat mengakibatkan kematian hingga 100%, dan 

sering menimbulkan kerugian yang sangat signifikan (Wibawa, 2010).  Ikan yang 

paling sering terinfeksi oleh MAS adalah ikan lele karena ikan tersebut tidak 

memiliki sisik sehingga relatif lebih mudah terserang.  Komisi Kesehatan Ikan 

dan Lingkungan Nasional pada 2006 telah menetapkan jenis penyakit ini sebagai 

salah satu penyakit ikan utama di Indonesia. 

 Pengendalian penyakit yang disebabkan oleh infeksi patogen pada 

perikanan budidaya dengan menggunakan antibiotik dan bahan kimia telah 

banyak dilakukan sebelumnya, hal itu merupakan cara pengendalian yang populer 

karena relatif mudah dilakukan dan dalam jangka pendek hasilnya sudah dapat 

dilihat. Tetapi apabila dilakukan dengan prosedur yang keliru, efek jangka 

panjangnya sangat mengkawatirkan, terutama apabila penerapannya tidak sesuai 

dengan peruntukannya. Penggunaan antibiotik dan bahan kimia sendiri saat ini 

sudah tidak boleh dilakukan lagi karena memiliki efek samping yang berbahaya.  

Oleh karena itu, tindak pengobatan harus didasarkan pada kaidah-kaidah yang 

benar, terutama hasil diagnosa yang tepat (Taukhid, 2008).  

Peningkatan penyebaran penyakit merah pada ikan air tawar yang 

disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila yang bisa menyerang seluruh jenis 

ikan air tawar telah dapat dicegah oleh Vaksin HydroVac yang diproduksi oleh 

Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT) Bogor.  

Vaksin ini merupakan produk pertama dan satu-satunya di Indonesia untuk upaya 

pencegahan infeksi Aeromonas hydrophila.  Dalam uji laboratorium, Vaksin 

HydroVac dapat mencegah kematian ikan lele dengan tingkat kelangsungan hidup 
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sebesar 97,8 % yang berarti sangat efektif dalam menanggulangi infeksi MAS 

(Wibawa, 2010).  Vaksin HydroVac merupakan salah satu produk hijau dalam 

produk farmasi perikanan karena memiliki keunggulan dimana penggunaannya 

sangat aman karena tidak mencemari atau merusak lingkungan. Sebelum adanya 

Vaksin HydroVac, penanggulangan infeksi MAS dilakukan dengan menggunakan 

produk yang tidak ramah lingkungan dan berbahaya dalam penggunaannya. 

Sebagai contoh adalah penanggulangan infeksi MAS dengan menggunakan 

antibiotik yang apabila dalam penggunaannya  dilakukan secara berulang, tidak 

terkendali, dan terjadi kesalahan pemberian dosis maka akan menyebabkan 

berkembangnya resistensi patogen terhadap antibiotik.  Resistensi bakteri ini 

membuat bakteri menjadi lebih kuat dan selanjutnya akan sulit diberantas, karena 

bakteri sudah semakin kebal dan dapat mengenali antibiotik yang diinjeksi pada 

tubuh ikan.  Alternatif dari penggunaan antibiotik untuk menanggulangi infeksi 

MAS adalah dengan penggunaan bahan kimia, namun dalam praktik di lapangan 

penggunaan bahan kimia untuk menanggulangi infeksi MAS ini selain kurang 

efektif juga diketahui dapat mencemari dan merusak lingkungan sehingga tidak 

aman lagi untuk digunakan. (Wibawa, 2010). 

Di Indonesia produk hijau masih belum begitu dikenal oleh konsumen, 

rendahnya pengetahuan dan kesadaran untuk menggunakan produk yang ramah 

lingkungan menjadi penyebab kurang populernya produk hijau di masyarakat 

(Ardianti, 2008).  Sampai saat ini, para pembudidaya ikan di Indonesia 

kebanyakan masih belum paham akan keunggulan dari produk hijau, mereka 

masih mengutamakan sisi ekonomis dalam hal penanggulangan penyakit pada 

kegiatan budidaya ikan dilakukan dan kurang peduli akan akibat jangka panjang 

dari penggunaan bahan-bahan berbahaya yang nantinya dapat merusak ekosistem 

dan lingkungan.   

 Saat ini BPPBAT merupakan satu-satunya balai yang memiliki 

kemampuan untuk memproduksi vaksin untuk menanggulangi infeksi MAS di 

Indonesia.  Belum ada produsen lain yang mampu memproduksi vaksin sejenis 

selain BPPBAT, sehingga data market share vaksin anti-aeromonas dikuasai 

sepenuhnya oleh Vaksin HydroVac. Sebagai pemain baru dalam industri obat di 

bidang perikanan, penting bagi perusahaan untuk memperoleh pengetahuan 
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mengenai kepuasan pelanggannya yang diharapkan dapat menciptakan loyalitas 

pelanggan, mempertahankannya serta sebagai salah satu media berharga dalam 

usahanya untuk mendapatkan pelanggan baru.  Jika kepuasan pelanggan terhadap 

suatu produk masih rendah, maka pelanggan akan dengan mudah beralih ke 

produk lain jika pada suatu waktu nanti akan muncul pesaing dari Vaksin 

HydroVac, yang sama-sama memproduksi vaksin anti-aeromonas untuk 

mencegah infeksi MAS pada ikan air tawar.  Pernyataan ini juga sesuai dengan 

penyataan Scott (2003) yang mengatakan bahwa untuk mencapai sukses jangka 

panjang, perusahaan harus membina hubungan baik dengan pelanggan.   Suatu 

perusahaan tidak hanya melayani pelanggannya tetapi juga harus dapat 

memuaskannya.  Perusahaan dalam aktivitasnya tidak hanya berusaha memenuhi 

permintaan, tetapi juga harus mendapatkan peluang untuk menciptakan bisnis 

yang berkelanjutan. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Menurut Irawan (2003), alasan utama gagalnya perusahaan dalam 

memberikan kepuasan pelanggan adalah karena perusahaan tersebut tidak 

memiliki informasi yang cukup mengenai pelanggannya.  Perusahaan tidak 

mengetahui faktor-faktor yang dapat memuaskan ataupun mengecewakan 

pelanggannya.  Hal ini dapat diatasi dengan adanya umpan balik (feed back) dari 

pelanggan melalui survey. 

 BPPBAT telah memasarkan produknya untuk memenuhi kebutuhan dalam 

negeri dengan saluran distribusi ke kota-kota besar di seluruh Indonesia.  Saat ini 

konsumsi terbesar Vaksin HydroVac berada di Jawa Barat karena penjualan dan 

produksinya terpusat di Bogor.  Sampai saat ini sejak awal kemunculannya 

dengan nama Vaksin HydroVac pada tahun 2005, kapasitas produksi vaksin yang 

dapat dihasilkan oleh BPPBAT adalah 500 botol per bulannya.  Padahal jumlah 

permintaan sangat tinggi dari berbagai wilayah di Indonesia.  Hal ini 

menimbulkan komplain dari pelanggan terhadap ketersediaan vaksin yang 

terbatas, selain itu keterbatasan stok vaksin juga menyebabkan banyak pelanggan 

yang mempertanyakan kapasitas BPPBAT sebagai produsen karena suatu 

perusahaan yang sudah memiliki kompetensi yang baik akan selalu dapat 
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memenuhi kebutuhan para pelanggannya.  Pelanggan yang merasa kecewa 

terhadap pelayanan manajemen dapat menjadi tidak puas walaupun produknya 

sendiri berkualitas. 

 Pihak BRBAT mengklaim bahwa Vaksin HydroVac adalah produk yang 

ramah lingkungan dan tanpa efek samping, namun informasi tersebut masih 

belum tersedia pada label kemasan atau brosur.  Informasi mengenai produk 

ramah lingkungan sangat perlu digencarkan kepada masyarakat agar lebih tertarik 

dalam menggunakan produk, masyarakat juga dapat sekaligus berpartisipasi 

dalam melestarikan lingkungan dengan produk yang ramah lingkungan, 

sedangkan informasi mengenai produk yang tidak memiliki efek samping akan 

lebih dapat meyakinkan pelanggan bahwa mereka menggunakan produk yang 

tidak berbahaya bagi kegiatan usaha budidaya. 

Selain itu masalah lainnya yang dihadapi balai adalah masalah pemasaran 

dimana tempat penjualan vaksin yang secara resmi hanya dijual di Koperasi Karsa 

Mina Sejahtera BPPBAT Bogor, padahal lazimnya untuk produk farmasi 

perikanan biasanya dapat dengan mudah dijumpai pada toko-toko perlengkapan 

pertanian atau perikanan.  Hal ini dinilai tidak efisien karena para pembelinya 

berasal dari seluruh Indonesia.  Pihak manajemen juga tidak melakukan kerjasama 

penjualan dengan agen ataupun distributor dalam memasarkan produknya 

sehingga pelanggan mau tidak mau harus membeli langsung ke BPPBAT, hal ini 

membuat pelanggan terutama yang berdomisili di luar Bogor kesulitan jika ingin 

memperoleh produk Vaksin HydroVac.  Faktor lain yang membuat pelanggan dari 

luar Bogor kesulitan memperoleh produk adalah tidak dijualnya produk secara 

online, padahal di era modern seperti saat ini sistem online menjadi cara praktis 

dan andalan perusahaan dalam hal meningkatkan penjualan karena dapat dengan 

mudah diakses oleh semua orang.  

 Selain masalah pemasaran, masalah produk yang masih banyak 

dikeluhkan oleh para pembudidaya adalah teknis penyimpanan produk yang harus 

disimpan di lemari pendingin, padahal di lokasi tempat budidaya sangat jarang 

pembudidaya menyediakan lemari pendingin.  Masalah promosi juga menjadi hal 

yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh perusahaan jika ingin produknya sukses 

dipasaran, sejauh ini BPPBAT masih belum melakukan promosi secara gencar 
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misalnya melalui media massa, majalah pertanian/perikanan, ataupun melalui 

website.  Promosi yang dilakukan oleh pihak BPPBAT sejauh ini masih 

mengandalkan brosur yang penyebarannya juga masih sangat terbatas.  Padahal 

produk akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat jika dilakukan promosi yang 

tepat sasaran. 

Berdasarkan masalah yang diuraikan sebelumnya, masalah utama yang 

dihadapi oleh BPPBAT saat ini adalah belum diketahuinya tingkat kepuasan 

pelanggannya sedangkan kepuasan pelanggan dianggap pihak manajemen sebagai 

kunci utama untuk menciptakan kesuksesan produk jangka panjang.   Kepuasan 

pelanggan merupakan aset perusahaan, sehingga aset tersebut akan 

menguntungkan perusahaan jika sesuai dengan keinginan pelanggan.  Hal ini 

membuat perusahaan harus dapat mengetahui dengan baik kebutuhan dan 

keinginan pelanggannya sebagai bentuk nyata dalam memuaskan pelanggannya.  

Sampai saat ini belum diketahui sejauhmana penilaian pelanggan atas kepuasan 

penggunaan produk Vaksin HydroVac ini.  Penyelesaian masalah bisa didekati 

dengan riset mengenai kepuasan pelanggan Vaksin HydroVac. 

  

1.3 Rumusan Masalah 

 Pihak manajemen BPPBAT perlu mengetahui faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi kepuasan pelanggannya sebagai evaluasi perbaikan kinerjanya.  

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa rumusan masalah dalam 

penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan Vaksin HydroVac? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan Vaksin 

HydroVac? 

3. Bagaimana cara terbaik untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan 

produk Vaksin HydroVac dan merumuskan strategi peningkatan kepuasan 

pelanggan produk Vaksin HydroVac? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis tingkat kepuasan pelanggan produk Vaksin HydroVac 
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2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan produk 

Vaksin HydroVac. 

3. Merumuskan strategi peningkatan kepuasan pelanggan produk Vaksin 

HydroVac di BPPBAT. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi manajemen BPPBAT 

dalam mengetahui tingkat kepuasan pelanggannya dan atribut yang 

mempengaruhinya sebagai masukan bagi manajemen untuk melakukan perbaikan 

kinerja perusahaan demi mencapai kepuasan pelanggan.  Bagi penulis, penelitian 

ini merupakan kesempatan dalam mengaplikasikan teori yang telah diperoleh di 

bidang pemasaran sekaligus sebagai sarana berlatih dalam menganalisis kepuasan 

pelanggan khususnya pelanggan produk Vaksin HydroVac. 

 

1.6 Ruang Lingkup 

 Penelitian ini difokuskan pada tingkat kepuasan pelanggan produk Vaksin 

HydroVac.  Responden adalah pembudidaya yang telah menggunakan produk 

paling sedikit sebanyak tiga kali dalam periode waktu dua tahun terakhir, 

kemudian responden berprofesi pembudidaya ikan lele serta melakukan kegiatan 

usahanya di Kabupaten Bogor.   

Identifikasi model kepuasan pelanggan Vaksin HydroVac mengacu pada 

konsep kepuasan tiga dimensi yang dijelaskan oleh Dutka (1994) yang 

dikombinasikan dengan konsep kepuasan produk menurut Minor dan Mowen 

(1998) dan Fornell (1992).  Konsep kepuasan produk tersebut diolah dan 

dimodifikasi menjadi beberapa atribut yang sesuai dengan kondisi produk dan 

kondisi sebenarnya di lapangan. 
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