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Meningkatnya jumlah petani ikan mas yang begitu cepat menyebabkan 
meningkatnya ju~nlah permintaan pakan ikan (pellel). Hal ini menjadi daya tank 
bagi tumbuhnya usaha eceran pakan ikan. Dalam menjalankan usahanya, 
pengecer pakan ikan menerapkan strategi pemasaran yang hampir sama satu 
dengan lainnya, baik merek produk yang dijual harga penjualan rnaupun bentuk 
layanan yang diberkan kepada pelanggan. 

Dalam suatu persaingan usaha, terlebih lagi persaingan di dalaln kelompok 
strategis, pengecer harus mampu mengetahui dan memahami apa yang diin,dan 
dan dibutuhkan pelanggan, karena informasi ini sangat diperlukan dalam memilih 
dan menentukan strategi pemasaran yang akan diterapkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atribut pengecer yang 
lnempengamhi sikap konsumen dalam lnemilih pengecer, menganalisis 
persaingan yang te jadi dalam usaha eceran pakan ikan, dan merekoinendasikan 
strategi pemasaran yang tepat bagi pengecer untuk meningkatkan penjualannya. 

Penelitian ini dilakukan disekitar waduk cirata pada wilayah zona 111 
Cianjur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif dengan 
pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan contoh dengan cara kuota (Quota 
Sa1t7pling). Responden yang diynakan adalah 99 orang petani dan 5 pengecer. 
Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang dikumpulkan dengan cara 
menyebar kuesioner dan wawancara, data sekunder dikumpulkan dari Badan 
Pengelola Waduk Cirata (BPWC), Dinas Perkanan dan data internal pemsahaan. 
Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan skala likert, 
Metode Fishben, Analisis Citra dan Analisis lingkungan industri. 

Hasil pengolahan dan analisis data menunjukkan, untuk tingkat kepentingan 
atribut pengecer dengan menggunakan rumus median diperoleh hasil sebagai 
berikut : terdapat satu atribut yang dianggap sangat penting yaitu atribut sistem 
pembayaran. Hal ini karena sebagian besar petani merupakan petani kecil dengan 
modal yang terbatas sehingga untuk biaya pembelian pakan sangat memerlukan 
keringanan dalam ha1 pembayarannya, yaitu pembayaran setelah panen; tiga 
atibut yang dianggap penting yaitu abibut harga, reputasi dan kejujuran, dan 
atribut lokasi; dan tiga atribut lainnya ragu-ragu, tidak penting dan sangat tidak 
penting yaitu atibut keragaman merek, pembelian hasil dan penyediaan bibit. Hal 
ini memberi isyarat bahwa pengecer sebaiknya lebih memperhatikan dan 
memperbaiki kinerjanya pada keempat atribut yang dianggap penting dan sangat 
penting. 



Sikap Konsumen total (AB) terhadap masingmasing pengecer secara 
b e m t a n  adalah CV. Jangari perdana (96,128), CV. Kharisma (95,278), CV. 
Sinar Kencana (95, 245), CV. Sinar baru (92,890), dan CV. Anggun Pratama 
(90,676). Dari kelima pengecer CV. Jangari Perdana merupakan pengecer yang 
memiliki atribut yang paling sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapan 
konswnen dari pada keempat pengecer lainnya, dan CV. Kharisma berada pada 
urutan kedua. 

Hasil analisis inasing-masing atribut pada masing-masing pengecer secara 
bemrutan sebagai berikut: Untuk atribut keragaman merek, CV. Sinar Kencana, 
CV Kharisma, CV. Jangari Perdana, CV. Sinar Baru dan CV. Anggun Pratama ; 
atribut harga, CV. Sinar Kencana, CV. Kharisma, CV. Anggun Pratama, CV. 
Jangari Perdana dan CV.Sinar Baru; atribut reputasi dan kejujuran, CV. 
Kharisma, CV. Jangari Perdana, CV. Anggun Pratarna, CV. Sinar Baru dan CV. 
Sinar Kencana; atribut sistim peinbayaran, CV. Sinar Ban;, CV. Sinar Kencana, 
CV. Jangari Perdana, CV. A n g k  Pratama dan CV. Kharisma; atribut penyediaan 
bibit, CV. Sinar Baru, CV. Jangari Perdana, CV. Kharisma, CV. Anggun Pratama 
dan CV. Sinar Kencana; atribut pembelian hasil, CV. Sinar Baru, CV. Jangari 
Perdana, CV. Kharisma, CV. Anggun Pratama dan CV. Sinar Kencana; atribut 
lokasi, CV. Sinar Kencana, CV. Anggun Pratama, CV. Sinar Baru, CV. Jangari 
Perdana dan CV. Kharisma. 

Analisis lima hktor pendorong persaingan menunjukkan hasil sebagai 
berikut : Tingkat persaingan diantara pemsahaan yang ada tinggi (4,20), halangan 
masuk / keluar mendekati tinggi (4.1 I), kekuatan tawar menawar pembeli juga 
mendekati tinggi (3,44), kekuatan tawar menawar pemasok tinggi (4,31), dan 
tekanan produk substitusi rendah (1,200). 

Untuk memenangkan suatu persaingan usaha, pengecer hams 
ineinperhatikan atribut pengecer yang dianggap penting oleh konsumen, oleh 
karena itu pengecer harus meningkatkan kinejanya pada atribut harga, reputasi 
dan kejujuran, dan sistem pembayaran serta lokasi, dengan mempertiinbangkan 
hasil analisis persaingan yang te rjadi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki 
perusahaan. 

Pemmusan strategi pemasaran berdasarkan hasil analis sikap konsumen dan 
analisis persaingan yang terjadi dalam usaha eceran pakan ikan diharapkan 
inampu meningkatkan jwnlah penjualan pengecer. Strategi pemasaran yang dapat 
dikembangkan adalah penyediaan merek pakan yang selektif sesuai dengan 
preferensi konsumennya. Penetapan harga yang lebih rendah dari pengecer lain 
dengan cara membeli langsung kepabrik untuk mendapatkan harga pokok 
penjualan yang lebih rendah. Menepati janji clan kesepakatan dengan konsumen 
harus terus ditingkatkan karena reputasi dan kejujuran merupakan modal bagi 
pengecer. Sistem pembayaran untuk yang membeli dengan cara hutang, dapat 
dibedakan berdasarkan waktu pembayaran, sehingga penetapan harga jualnya pun 
berbeda, tidak disamakan seperti sekarang ini. Peinbelian hasil dapat menjadi 
atribut yang penting asalkan pengecer mau membeli hasil panen petani dengan 



harga yang bersaing dengan harga pasar. Membuat toko terapung untuk lebih 
mendekatkan diri dengan petani dan dan memudalkan petani dalam melakukan 
petnesanan dan pembelian. 

Saran unNk para pengecer, agar inemperbaiki kinerjanya pada einpat atribut 
yang dianggap penting dan sangat penting oleh konsumen yaitu atribut harga, 
reputasi dan kejujuran, lokasi dan sistem peinbayaran. Disarankan juga agar 
selalu mengamati dan mencari informasi bentuk-bentuk layanan lain yang 
dibutuhkan dan diinginkan konsumennya. 

Saran bagi produsen pakan ikan untuk dapat mengatur dan menyepakati 
harga penjualan pakan agar pengecer dan petani juga inendapat keuntungan yang 
layak, karena berkembang atau tidaknya petani akan berdampak langsung 
terhadap kelangsungan pemsahaan pakan tersebut. 
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