
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak diberlakukan Hukum Laut Internasional pada tahun 1982, luas laut 

yang menjadi kewenangan Indonesia untuk memanfaatkan dan mengelolanya 

bertambah dari 3,l juta kilometer persegi menjadi 5,8 juta kilometer persegi. 

Adapun potensi lestari sumberdaya ikan laut yang ada di perairan Indonesia 

tersebut diperkirakan sekitar 6,18 juta ton per tahun, namun tingkat 

pemanfaatannya hingga saat ini baru mencapai sekitar 58%. Dengan demikian, 

kita masih dapat meningkatkan tingkat pemanfaatannya sebesar 32% dan 10% 

disisakan sebagai faktor pengaman kelestarian stok ikan (Dahuri, 1999). 

Besamya potensi perikanan laut Indonesia tersebut, tidak sebanding 

dengan tingkat konsumsi ikannya oleh masyarakat Indonesia yang masih relatif 

rendah yaitu baru mencapai 20 kgkapitdtahun. Sedangkan tingkat konsumsi ikan 

yang ideal adalah sebesar 26,5 kgkapitdtahun. Untuk meningkatkan tingkat 

konsumsi ikan tersebut dalam rangka upaya perbaikan gizi masyarakat, pada 

peringatan Hari Pangan Sedunia ke XVI pada tahun 1996, Pemerintah telah 

mencanangkan Gerakan Makan Ikan Tingkat Nasional (Dinas Perikanan DKI 

Jakarta, 1999). 

Dahuri (1999) menambahkan bahwa tingkat konsumsi ikan oleh 

masyarakat memiliki korelasi positif dengan tingkat kecerdasan masyarakat, 

karena ikan banyak mengandung asam-asam amino esensial dan asam lemak 

omega-3 yang diperlukan bagi perkembangan otak manusia, menurunkan kadar 
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kolesterol dan mencegah berbagai penyakit generatif. Di samping itu, ikan laut 

banyak mengandung berbagai sumber mineral yang penting bagi tubuh seperti 

besi, fosfor, iodin, kalsium, magnesium, selenium, seng dan tembaga (Sudarisman 

dan Elvina, 1996). Terbukti dari data FA0 Dahuri (1999) yang 

menyebutkan bahwa masyarakat Jepang dengan tingkat konsumsi ikan yang tinggi 

yaitu sebesar 80 kglkapitaltahun memiliki tingkat kecerdasan yang relatif lebih 

tinggi dibandingkan negara-negara berkembang yang memiliki tingkat konsurnsi 

relatif rendah. Di samping itu, di negara dengan tingkat konsumsi ikan tinggi 

tersebut menunjukkan tingkat harapan hidup yang lebih panjang. Masyarakat 

Jepang memiliki tingkat harapan hidup relatif lebih lama yaitu sekitar 80 tahun 

dibandingkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat harapan hidup sekitar 

60 tahun. 

Di wilayah DKI Jakarta, Dinas Perikanan DKI Jakarta memiliki tugas 

pokok sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Perikanan yaitu menyelenggarakan penyuluhan, pembinaan 

dan pengembangan usaha perikanan, pengolahan, perlindungan surnberdaya hayati 

perikanan serta pengembangan keterampilan nelayantpetani ikan. Dengan 

digalakannya pembangunan subsektor perikanan, salah satu sasaran yang dapat 

dicapai hingga akhir tahun 1999 adalah peningkatan konsumsi ikan penduduk di 

DKI Jakarta sekitar 2,5% (Dinas Perikanan DKI Jakarta, 1999). 

Dalam rangka memasyarakatkan gerakan makan ikan di DKI Jakarta, telah 

dilakukan upaya-upaya penyuluhan terhadap masyarakat umum berupa peragaan 

aneka olahan ikan dan pemberdayaan perikanan di Posyandu lima wilayah 
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kotamadya DKI Jakarta. Peragaan aneka olahan ikan bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melakukan 

diversifikasi pengolahan ikan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat 

memenuhi keinginan masyarakat yang beragam sesuai dengan selera mereka 

untuk mengkonsumsi bahan yang mengandung protein. Dengan demikian, minat 

masyarakat dalam mengkonsumsi ikan dapat meningkat sesuai yang diharapkan. 

Pemberdayaan perikanan di Posyandu di lima wilayah kotamadya DKI Jakarta 

bertujuan agar masyarakat, khususnya ibu hamillmenyusui dan balita mengetahui 

manfaat makan ikan serta dapat meningkatkan status gizi makanan mereka. 

Salah satu diversifikasi pengolahan ikan yang disukai oleh masyarakat 

adalah bakso iltan. Pada dasamya, bakso ikan dapat dibuat dari berbagai jenis 

ikan laut maupun ikan air tawar. Namun dari pengalaman yang telah dilakukan 

oleh beberapa produsen bakso ikan di wilayah DKI Jakarta, jenis ikan laut Mata 

Besar (Priacanthus tayenus) merupakan ikan yang harganya relatif murah namun 

rasanya gurih. Menurut beberapa produsen, bakso ikan yang menggunakan bahan 

baku daging ikan Mata Besar lebih mudah untuk dibentuk menjadi bulatan- 

bulatan bakso, ltarena daging ikan jenis tersebut dapat menghasilkan emulsi 

daging ikan yang baik dan tidak membutuhkan terlalu banyak tepung tapioka 

sebagai bahan pengentalnya. 

Dari beberapa jenis ikan yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

bakso ikan, Wibowo (1999) telah melakukan penyusunan komposisi kimiawi 

beberapa jenis bakso ikan serta dibandingkan dengan komposisi yang dimiliki 

oleh bakso daging sapi seperti .diuraikan lebih lanjut pada Tabel 1 .  Pada Tabel 1 

http://mb.ipb.ac.id



terlihat bahwa bakso ikan pada umumnya merniliki kandungan protein, abu dan 

lemak yang lebih tinggi dibandingkan bakso daging sapi. Menurut Wibowo 

(1999), jenis bakso ikan yang memiliki kadar protein tertinggi adalah bakso ikan 

dari bahan baku paduan antara ikan hiu dan ikan cakalang. 

Tabel 1. Komposisi Kimiawi Beberapa Jenis Bakso Ikan dibandingkan dengan 
Bakso Daging Sapi (dalam %) 

Sumber : Wibowo (1999) 

Jumlah produsen bakso ikan yang semakin banyak, khususnya di wilayah 

DKI Jakarta, tentu saja menyebabkan tingkat persaingan yang semakin ketat. Oleh 

sebab itu, setiap produsen berusaha meraih pasar dengan berbagai cara, misalnya 

dengan memberikan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen 

bakso ikan lainnya. Meskipun demikian, konsumen tidak hanya melihat harga 

yang ditawarkan, melainkan juga kualitas bakso ikan yang lebih baik. Tidak 

jarang produsen menawarkan harga yang lebih murah, namun tidak diikuti dengan 

upaya mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas bakso ikannya. 

Akibatnya, konsumen akan beralih kepada produk bakso ikan yang dihasilkan 

oleh produsen lain dengan kualitas dan harga sesuai dengan keinginan 

konsumennya. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang dilontarkan oleh Buttle 

dalam Kusumawaty (1999) bahwa produsen makanan yang tidak 

mempertimbangkan keb~tuhan, keinginan dan perilaku dari konsumen melainkan 

Jenis Bakso Lemak Air Protein Karbohidrat Abu Garam 
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hanya memikirkan seleranya sendiri, akan mengalami kegagalan dalam usahanya. 

Lain halnya apabila produsen tersebut mampu memahami tentang perilaku 

konsumennya, maka peluang usaha pemasaran produk yang diasilkan menjadi 

lebih besar. 

Namun perusahaan bakso ikan, di mana sebagian besar merupakan 

perusahaan skala kecil-menengah atau rumah tangga, belum terinventarisasi 

dengan baik oleh instansi yang benvenang, misalnya Dinas Perikanan DKI Jakarta 

dan Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta. 

Hal ini menyulitkan untuk mengetahui besarnya pangsa pasar yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan atau produsen bakso ikan. 

Salah satu perusahaan produsen bakso ikan yang beroperasi di wilayah 

Muara Baru Jakarta Utara adalah UD. Jaya Bersama. Merek yang digunakan 

untuk produk bakso ikannya adalah "ASIONG". Untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen yang beragam terhadap produk bakso ikan, UD. Jaya Bersama 

memproduksi bakso ikan dalam berbagai ukuran dan jenis yang terdiri dari bakso 

ikan ukuran kecil (BK), bakso ukuran tanggung atau sedang (BT), bakso ukuran 

besar (BB), bakso ukuran besar dengan kualitas spesial (SPL), bakso ukuran besar 

dengan kualitas super (SPR), bakso rebus berbentuk pipih (GP) dan bakso goreng 

berbentuk pipih (GR). Di samping bakso ikan sebagai produk utama yang 

dihasilkan oleh UD. Jaya Bersama, perusahaan tersebut memproduksi pula produk 

makanan hasil olahan perikanan lainnya yaitu otak-otak ikan. 

Untuk memahami keinginan dan perilaku dari konsumen produk bakso 

ikan dalam rangka meningkatkan penjualan dan konsumsi bakso ikan khususnya 
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yang diproduksi oleh UD. Jaya Bersama, produsen bakso ikan tersebut perlu 

mengetahui preferensi konsumen mengenai bakso ikan yang dihasilkannya. 

Diharapkan dengan diketahuinya preferensi konsumen bakso ikan ini, UD. Jaya 

Bersama selanjutnya dapat menyusun suatu bauran pemasaran (marketing mix) 

yang meliputi produk (product), harga (price), promosi (promotion) dan distribusi 

(distribution). 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka dilakukan 

perumusan masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana bauran pemasaran perusaham untuk dapat meningkatkan kuantitas 

dan kualitas produk yang dihasilkannya agar keuntungan yang diperoleh 

perusahaan dapat meningkat 

2. Bagaimana preferensi konsumen terhadap bakso ikan merek Asiong 

3. Bagaimana pengenalan konsumen terhadap merek bakso ikan 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Menganalisis preferensi konsumen dan kesadaran konsumen terhadap merek 

produk bakso ikan Asiong 

2. Merekomendasikan alternatif bauran pemasaran bagi UD. Jaya Bersama 

berdasarkan preferensi konsumen dan kesadaran konsumen terhadap merek 

produk bakso ikan Asiong. 
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D. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat bagi 

manajemen perusahaan dalam mengimplementasikan rekomendasi bauran 

pemasaran, sehingga produk yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen serta 

meningkatkan keuntungan perusahaan. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis preferensi konsumen 

untuk produk bakso ikan merek Asiong yang dihasilkan oleh UD. Jaya Bersama. 

Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan altematif bauran 

pemasaran untuk UD. Jaya Bersarna, sedangkan tahap implementasinya 

diserahkan kepada manajemen perusahaan. 
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