
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ikan mas (Cyprinus Corpio) inerupakan jenis ikan yang inempunyai pertumbuhan 

relatif lebih cepat dari jenis ikan pelibaraan lainnya. Ole11 karena itu, banyak petani ikan 

mas bennunculan dimana-mana. Pemeliharaan ikan mas yang dilakukan secara intensif 

saat ini banyak dilakukan pada perairan waduk dengan menggunakan jaring terapung 

(potldilig ~iet). Cara ini memungkinkan pemeliharaan ikan mas dengan jumlah populasi 

lebih kurang 200 ekor per meter persegi, sehingga dengan luas 7 in x 7 m dapat 

inenghasilkan 2000 kg &an mas dengan bobot per ekor rata-rata 200 gram dalam waktu 

lebih kurang 3 (tiga) bulan. 

Meningkamya jumlah petani ikan mas yang begitu cepat menyebabkan 

meningkatnya jumlah permintaan pakan (pellet) ikan. Hal ini menjadi daya tarik bagi 

perusahaan-perusahaan pakan ikan. Pada saat hi,  terdapat beberapa merek pakan ikan 

yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar, dan setiap pe~sahaan memiliki 

lebih dari satu jenis produk. Peningkatan permintaan pakan ikan memberikan peluang 

bagi berkembangnya pengecer pakan ikan, yang melayani secara langsung penjualan 

pakan ikan kepada petani. Pengecer pakan ikan memainkan peranan yang penting dan 

strategis karena pengecer membantu produsen dalam ha1 penggudangan dan penjualan 

kepada konsumen. Sementara itu bagi konsumen, pengecer membantu dalam 

menyediakan barang-barang yang diinginkan dari berbagai tempat dan berbagai sumber 

sehingga memungkinkan konsumen untuk memilih produk yang diinginkannya. 



Dalam menjual barang-barang ' dagangannya, pengecer mempertimbangkan 

beberapa ha1 yang menjadi kebutuhan (needs), keinginan (u~ants), dan harapan 

(expectalion) konsumen. Kebutuhan keinginan dan harapan dari konsumen 

direfleksikan oleh pengecer dalam bentuk pelayanan, yang meliputi (Mc Carthy dan 

Parreault, 1995): 

1. Kenyamanan (Coni1eiiience) 

2. Keragaman pilihan (Variety of selection) 

3. Kualitas Produk 

4. Bantuan dari Pramuniaga 

5. Reputasi akan integritas dan kejujuran dalam transaksi 

6. Layanan khusus yang diawarkan (Penyerahan barang, kredit, eceranhak 

mengernbalikan barang) 

7. Nilai yang ditawarkan. 

Selanjutnya Mc Carthy dan Parreault (1995), menyatakan bahwa, keselumhan 

penawaran yang dilakukan oleh pengecer merupakan "Atribut Pengecer". Inilah yang 

tnejadi alasan lnengapa konsumen memilih pengecer tertentu dalam memperoleh 

produk yang dibutuhkannya. Pengecer pakan ikan saat ini memiliki atribut yang sama 

yaitu keragaman merek, harga, reputasi dan kejujuran, sistem pembayaran, penyediaan 

bibit ikan, pebelian asil panen petani dan lokasi. 

Dalam suatu persaingan usaha, strategi pemasaran mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam memikat konsumen karena konsumen selalu memilih dan menginginkan 

layanan yang lebih baik dalam melakukan pembelian suatu barang. Strategi pemasaran 

diartikan sebagai suatu rencana yang dirancang untukmempengaruhi perilaku konsumen 



dalam melakukan transaksi (Peter dan Olson, 2000). Sedangkan Craven (1998) 

mengatakan bahwa strategi pemasaran adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Oleh karenanya untuk 

mengembangkan strategi pemasaran, pengecer pakan ikan barns mengetahui perilaku 

dan sikap konsumen. Menurut Engel dkk dalarn Umar (2000), "Perilaku konsumen 

adalah suatu tindakan yang langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi setta 

rnenghabiskan produk d m  jasa, temasuk proses keputusan yang mendahului tindakan 

tersebut". Sedangkan Foster (2000) menyatakan bahwa ' perilaku konsumen adalah 

segala sesuatu yang dilakukan pelanggan sebelum dan pada saat menuju pembelian 

produk atau jasa tertentu. Salah satu komponen pembentuk perilaku yang dominan 

adalah sikap. Sikap seseorang sangat dipengaruhi oleh kepercayaannya terhadap pesan 

yang diterima dan menempatkan seseorang kedalam petnikiran menerima atau tidak 

menerima pesan tersebut, sehingga sikap akan mendorong seseorang untuk berperilaku 

secara konsisten. 

1.2. Identifikasi dan Perurnusan Masalah 

Bertambahnya pengecer pakan ikan menyebabkan meningkatnya persaingan 

usaha eceran pakan ikan. Untuk memenangkan suatu persaingan usaha, maka pengecer 

pakan ikan hams memiliki strategi pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran menurut 

Craven (1996) adalah suatu cara untuk menjalankan segenap roda pemsahaan yang 

mencakup berbagai jenis kegiatan dengan tujnan memberikan kepuasan kepada 

konsurnennya, temasuk didalamnya memanfaatkan seluruh sumberdaya yang 

dimilikinya. Oleh karena itu untuk merurnuskan strategi pemasaran yang tepat, 



pengecer harus memiliki infonnasi tentang hal-ha1 yang berhubungan dengan kepuasan 

konsumen dan bagaimana persaingan yang te jadi dala usaa eceran pakan ikan. 

Dari uraian tersebut dapat dimmuskan permasalahan-pennasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Atribut pengecer seperti apa yang mempengaruhi konsumen dalam 

menentukan pilihannya terhadap pengecer pakan ikan. 

b. Ragaimana persaingan yang te jadi dalam usaha eceran pakan ikan. 

c. Strategi pemasam seperti apa yang paling tepat untuk meningkatkan 

penjualan pakan ikannya. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bettujuan untuk : 

a. Menganalisis atribut pengecer, yang paling mempengamhi sikap konsumen 

dalatn pengambilan keputusan untuk memilih pengecer tertentu. 

b. Menganalisis persaingan dalam usaha eceran pakan ikan. 

c. Menunuskan dan merekomendasikan strategi pemasaran yang tepat bagi 

pengecer untuk meningkatkan penjualan pakan ikan. 

1.4. Manfaat Penelitan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi 

pengecer dalam menerapkan strategi pemasaran yang tepat sehingga dapat 

meningkatkan penjualan pakan ikannya. 



1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup penelitian yang akan dilakukan dibatasi pada: 

a. Penelitian ini dilakukan hanya pada wilayah perairan waduk Cirata yang 

termasuk kedalam Zona 111, Cianjur 

b. Ruang lingkup pe~nbahasan hanya dibatasi pada atribut pengecer pakan ikan 

yang mempengaruhi sikap konsumen dalam mengambil keputusan untuk 

membeli, dan analisis persaingan usaha eceran pakan ikan. 




