
BAB I. PENDAHULUAN 

I.. Latar Belakang 

lndonesia rnerupakan negara yang rnerniliki potensi kekayaan surnberdaya 

perikanan yang beragarn dan rnelimpah baik pada perikanan darat (budidaya dan 

tarnbak) rnaupun pada lautnya yang rnencapai luas sekitar 5,8 juta krn2 yang terdiri 

dari laut territorial (0,8 krn2), laut nusantara (2,3 juta km2), zona ekonorni ekslusif 

lndonesia dan garis pantai sepanjang 81.000 km. Departernen kelautan dan 

perikanan rnengestirnasi potensi sumberdaya perikanan laut lndonesia sebesar 

5.258.600 ton dari potensi lestari perikanan tangkap 6,l juta ton, serta sudah 

terrnanfaatkan sekitar 4,5 juta ton (Dahuri, 2001). 

potensi yang besar tersebut rnerupakan peluang bagi sektor agribisnis 

perikanan untuk dapat lebih berperan dalam rnengatasi krisis yang rnelanda 

Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan rnelihat surnbangan sektor perikanan 

terhadap produk dornestik bruto (PDB), selarna triwulan 1 - 111 2001 rnencapai 

Rp 25,88 triliun atau naik 20,59% dari periode yang sarna tahun 2000 (Rp 21,46 

triliun). Disarnping itu, sektor ini juga rnernpunyai peran sebagai penyedia bahan 

pangan protein bagi sebagian besar penduduk lndonesia serta guna rnendukung 

terciptanya kondisi ketahanan pangan nasional. 

Kontribusi perikanan laut terhadap produksi perikanan nasional rnenunjukkan 

tren yang selalu rneningkat dibandingkan produksi perikanan darat yang relatif stabil, 

seperti yang terlihat pada Tabel 1. Narnun ha1 itu bukan berarti perikanan darat 

sudah tidak dapat dikernbangkan, rnelainkan potensi yang besar tersebut dapat 

dioptimalkan dengan cara peningkatan produktivitas lahan dan tarnbak, diversifikasi 

jenis ikan, peningkatan mutu genetik ikan dan teknik budidaya yang intensif serta 

penanganan pasca panen yang baik. 
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Tabel I. Persentase Produksi dan Total Produksi Perikanan Menurut Jenis 

Perikanan, 1994 - 1998 

Sektor perikanan memiliki potensi pasar yang cukup besar baik untuk pasar 

ekspor maupun domestik, salah satu dasarnya adalah adanya pergeseran pola 

konsumsi masyarakat di Eropa, Amerika, Jepang, Australia dan lndonesia dari 

makanan yang mengandung lemak dan kolesterol tinggi seperti red meaf (daging 

sapi dan sejenisnya) mengarah kepada makanan yang mengandung lemak dan 

kolesterol rendah seperti white meat (ayam, ikan dan sejenisnya). Namun 

sayangnya, resesi ekonomi yang melanda hampir semua wilayah di dunia saat ini 

dan adanya kebijakan embargo terhadap hasil perikanan lndonesia menyebabkan 

ekspor dan permintaan hasil perikanan lndonesia mengalami penurunan seperti 

yang terjadi pada pasar Amerika dan Jepang yang merupakan daerah tujuan utama 

ekspor hasil perikanan lndonesia. 

Pasar internasional yang melesu ternyata tidak menutup peluang yang ada. 

Para produsen baik perusahaan penangkapan ikan maupun perusahaan pengolahan 

bahan makanan berbahan baku ikan melihat adanya peluang pasar domestik 

sebagai pasar alternatii yang menjanjikan dan menguntungkan. Pasar domestik 

dapat dikatakan lebih stabil, ini dapat dilihat dari hasil produksi perikanan yang 

80%-nya diserap oleh pasar domestik. Menurut Departemen Perikanan dan 
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Kelautan, total volume ekspor hanya berkisar 13% dari total produksi perikanan 

tahun 1999 sebesar 5.073.000 ton (Bisnis Indonesia, 2001). Namun di sisi lain, 

komoditas agribisnis perikanan banyak yang dipasarkan masih berupa bahan baku, 

atau dengan kata lain tidak diolah terlebih dahulu. Hal ini berimplikasi kepada 

rendahnya nilai tambah yang diterima oleh para produsen atau pelaku bisnis 

perikanan. Di waktu mendatang diharapkan kornoditi agribisnis perikanan diolah 

dahulu sebelum dipasarkan untuk meraih nilai tambah dari pengolahan komoditas 

agribisnis perikanan tersebut. 

Secara industri, dapat dilihat bahwa industri pangan selama masa krisis, 

merupakan pendukung ketahanan pangan dan gizi yang masih dapat berkembang 

dan mernpunyai kekuatan pasar domestik yang cukup besar. Peranan industri 

pangan terlihat pada sumbangan Product Domestic Bmfo (PDB) pada tahun 1999 

yang sebesar Rp. 51 ,I triliun dan sedikit meningkat pada tahun 2000 menjadi 51,5 

triliun terhadap perekonomian nasional (Ibnusantosa, 2001). 

Dalam menghadapi era globalisasi maka setiap pelaku ekonomi diharapkan 

mampu meningkatkan kemampuannya untuk bersaing, baik dalam memproduksi dan 

memasarkan produknya agar dapat diterima di pasaran dalam negeri dan 

internasional. Hal ini tentunya mendorong industri pangan untuk selalu meningkatkan 

volume dan mutu produknya serta peningkatan nilai gizi. Lebih lanjut arah 

perkembangan industri pangan baik dalam negeri maupun dunia pada umumnya 

saat ini dan kedepan masih akan ditandai oleh pengembangan produk baru dengan 

atribut kesehatan (Purnama, 2001). 

Pergeseran gaya hidup pada sebagian masyarakat ternyata berpengaruh 

pada pola makan dan konsumsi. Hal ini menyebabkan orang cenderung memilih 

makanan yang praktis, sehat dan halal. Hal ini pun disadari oleh para produsen 

dengan menyediakan berbagai makanan yang praktis dan bervariasi dalam bentuk 
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dan bahannya, yang dalam ha1 ini merupakan produk hasil olahan ikan. Sehingga 

dengan adanya produk-produk hasil olahan ikan semacam ini, diharapkan konsumsi 

masyarakat Indonesia yang masih rendah yaitu hanya sekitar 29 kg rata-rata 

perkapita pertahun (Pikiran Rakyat, 2001) dalam mengkonsumsi ikan dapat 

ditingkatkan. 

1.2. Rumusan Masalah 

PT. Centralwindu Sejati adalah salah satu perusahaan terbesar di bidang 

perikanan (akuakultur). PT. Centralwindu Sejati merupakan anak perusahaan dari 

Charoen Pokphand Group, suatu perusahaan PMA berasal dari Thailand. Pada awal 

bisnisnya, perusahaan ini bergerak dalam bidang pengolahan, ekspor udang dan 

ikan. Saat ini atau tepatnya sejak Mei 2001, PT. Centralwindu Sejati melakukan 

suatu pengembangan bisnis berupa unit pengolahan yang menghasilkan suatu 

diversifikasi produk berupa makanan olahan cepat saji, sehat dan bergizi tinggi yang 

berbahan baku ikan. 

Produk ikan olahan ini dipasarkan dengan merek Sea-U. Beberapa ha1 yang 

menjadi ciri khas dari Sea-U adalah bahan baku yang digunakan merupakan ikan 

murni (bukan reject), prosesnya yang modern, terjaminnya pasokan, dan didukung 

oleh suatu laboratorium makanan yang telah teruji guna menjamin kehiegenisan dan 

mutu produk yang baik serta sumber daya manusia yang terampil di bidangnya. Hal 

lainnya yang memperkuat citra Sea-U sebagai makanan cepat saji yang sehat 

adalah tanpa menggunakan bahan pengawet, pewarna, borax dan MSG. 

Sebagai pendatang baru dalam bisnis ini (existing market), maka 

PT. Centralwindu Sejati dihadapkan pada proses pemasaran dan persaingan yang 

tidak ringan. Pertama, banyaknya perusahaan pesaing yang telah terlebih dahulu 

bermain di bisnis ini. Kedua, masyarakat secara umum belum banyak mengenal 
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makanan cepat saji yang sehat yang berasal dari olahan ikan yang diproses secara 

modern dan dikemas serta dilakukan labelisasi. Masyarakat umumnya 

mengkonsumsi ikan secara utuh tanpa diolah atau mengkonsumsi produk olahan 

ikan yang tradisional (tanpa kemasan dan label) seperti otak-otak dan pempek. Oleh 

karena itu, untuk mengefektifkan program pemasaran produk makanan olahan ikan 

tersebut maka PT. Charoen Pokphand Indonesia mendirikan PT. Mitra Pangan 

Lestari yang bergerak dalam bidang penjualan dan pemasaran produk-produk 

makanan olahan ikan tersebut, sedangkan PT. Centralwindu Sejati difokuskan pada 

produksi Sea-U. 

Produk olahan ikan yang dipasarkan secara modern pun saat ini telah 

beraneka macam jenisnya, seperti fish nugget, fish finger, fish ball, breaded fish, dan 

lain-lain. Namun dari sekian bentuk produk ikan olahan, produk fish nugget memiliki 

peluang pangsa pasar (share market) yang lebih besar diantara produk ikan olahan 

lainnya. Hal ini dikarenakan image nugget sebagai suatu makanan olahan cepat saji 

sudah dikenal oleh para konsumen. Oleh karena itu, perlu diketahui sudah sejauh 

mana perilaku pembelian oleh konsumen akan produk fish nugget pada umumnya 

maupun terhadap produk fish nuggef merek Sea-U. Adapun beberapa perusahaan 

yang telah rnampu mengolah ikan menjadi makanan olahan yang cepat saji dan 

sehat dengan segmen konsumen menengah atas antara lain adalah PT. Macroprima 

Pangan Utama dengan merek So-Lite, PT. Sekar Bumi dengan merek Bumi Food, 

PT. Frozen Food Pahala dengan merek The Home of Good Food, dan lain-lain. 

Hal tersebut diatas, menyebabkan PT. Mitra Pangan Lestari harus 

menetapkan posisi dan target segmennya di pasar secara lebih fokus. Oleh karena 

itu, agar produk fish nuggef merek Sea-U bisa sukses dipasar maka diperlukan 

adanya suatu riset pemasaran untuk mendapatkan berbagai informasi seperti 

segmentasi pasar yang didasarkan pada karakteristik yang mempengaruhi 
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konsurnen terhadap konsurnsi fish nugget rnerek Sea-U, serta positioning produk 

untuk mengetahui posisi relatif produk fish nugget rnerek Sea-U terhadap beberapa 

pesaing. 

Motif dan perilaku konsurnen dalarn suatu segmen pasar bisa berbeda-beda 

meskipun terhadap barang yang sarna. Hal ini ditunjukkan dengan karakteristik 

masing-masing konsurnen dalam suatu segrnen pasar tertentu. Karakteristik tersebut 

dapat diekspresikan rnelalui pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh Kotler (1997), 

yaitu: 

1. Siapa para pernbelinya ? 

2. Apa yang rnereka beli ? 

3. Mengapa rnereka rnau rnernbeli (atau tidak rnernbeli) ? 

4. Bagairnana konsurnen mernbeli ? 

5. Kapan konsurnen rnernbeli ? 

6. Dirnana rnereka mernbeli ? 

Pemaharnan atas pertanyaan diatas sangat rnenentukan bauran strategi 

pernasaran yang harus dikernbangkan oleh PT. Mitra pangan Lestari, juga rnengenai 

atribut-atribut produk yang akan diuji tingkat kecocokannya terhadap selera 

kelornpok konsurnen. Sehingga dapat menciptakan citra dalarn benak konsurnen 

bahwa apabila konsurnen ingin rnemakan produk fish nugget rnaka yang ada dalarn 

benak konsurnen adalah Sea-U. Secara ringkas perurnusan rnasalah, yang akan 

dibahas dalarn penelitian ini adalah: 

a. Bagairnana perilaku konsurnen dalarn tahapan keputusan pembelian 

produk fish nuggef? 

b. Bagaimana rnelakukan segmentasi pasar terhadap konsurnen 

berdasarkan aspek psikografi dan positioning produk fish nugget rnerek 

Sea-U? 

http://www.mb.ipb.ac.id



c. Bagairnana forrnulasi strategi pernasaran PT. Mitra Pangan Lestari 

dalarn rnernposisikan produknya? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perrnasalahan yang telah dirurnuskan diatas maka tujuan 

penelian ini adalah: 

a. Menganalisis perilaku konsurnen dalarn tahapan keputusan pernbelian 

produk fish nugget. 

b. Menganalisis segrnentasi pasar berdasarkan aspek psikografi dan 

posifioning produk fish nugget rnerek Sea-U berdasarkan preferensi dan 

persepsi konsurnen. 

c. Merekomendasikan suatu konsep strategi pernasaran, yaitu 

segrnentasi, target pasar dan positioning produk fish nugget rnerek 

Sea-U yang sesuai dan bermanfaat bagi PT. Mitra Pangan Lestari. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai: 

a. Bahan rekornendasi oleh PT. Mitra Pangan Lestari dalam rnerurnuskan 

strategi pernasaran produk ikan olahan khususnya fish nugget rnerek 

Sea4  berdasarkan hasil analisa segrnentasi pasar dan positioning 

produk. 

b. Wahana rnemperoleh wawasan mengenai bisnis praktis, dapat 

rnengaplikasikan teori dan konsep yang telah dipelajari, serta 

rnenarnbah pengalaman dalarn rnenganalisis perrnasalahan yang 

berkaitan dengan bidang pernasaran. 
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Peneliiian dilakukan pada PT. Mitra Pangan Lestari yang berlokasi di 

Jakarta dan daerah pemasaran produk-produk fish nugget pada 

umumnya serta merek Sea-U pada khususnya yang berada di wilayah 

Jabotabek. 

b. Responden yang diieliti adalah konsumen produk fish nugget atau 

sekurang-kurangnya adalah orang yang pernah mencicipi fish nugget 

dan responden tergolong dalam kelas sosial menengah keatas. 

c. Penelitian dilaksanakan sejak bulan Mei hingga Agustus 2002. 
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