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ABSTRACT

ANALYSIS OF MARKETING STRATEGY OF VARIOUS PRODUCTS
BASED ON MILKFISH IN LAMPUNG PROVINCE

By

Rizky Okta Deli

This research aimed to know the marketing efficiency and the marketing strategy
on milkfish processing business in Lampung Province. The research conducted in
three milkfish processing businesses on Februari 2017. The marketing agencies
which involved in product marketing chosen by using snowball method. The data
was analyzed by a qualitative and quantitative descriptive analysis. The result of
the research proved that the marketing system on milkfish processing business in
Lampung Province were different.  Generally, milkfish processing business in
Lampung Province had two channels and the marketing system was still not
efficient. The marketing strategy which implemented to large scale and medium
scale milkfish processing business was aggressive growth strategy, while for small
scale business was diversification strategy.
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ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI PEMASARAN
BERBAGAI PRODUK BERBASIS IKAN BANDENG

DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Rizky Okta Deli

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi dan strategi pemasaran pada
usaha pengolahan ikan bandeng di Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan di
tiga usaha pengolahan ikan bandeng pada bulan Februari 2017. Lembaga
pemasaran yang terlibat langsung dalam pemasaran produk olahan berbasis ikan
bandeng diambil menggunakan teknik snowball. Data dalam penelitian ini adalah
analisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.  Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sistem pemasaran pada usaha pengolahan ikan bandeng di Provinsi
Lampung berbeda.  Secara umum usaha pengolahan ikan bandeng di Provinsi
Lampung mempunyai  dua saluran pemasaran dan sistem pemasaran belum
efisien. Strategi pemasaran yang diterapkan pada usaha pengolahan ikan bandeng
skala besar dan skala menengah adalah strategi pertumbuhan secara agresif,
sedangkan pada usaha skala kecil adalah strategi diversifikasi.

Kata kunci: Analisis SWOT, ikan bandeng, strategi pemasaran
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Produksi perikanan Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 

2014 produksi perikanan Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 7,35 

persen dibandingkatan tahun 2013.  Kontribusi produksi perikanan tangkap 

terhadap produksi perikanan nasional tahun 2014 sebesar 31,11 persen 

sedangkan kontribusi perikanan budidaya sebesar 68,89 persen.   

 

Kontribusi perikanan budidaya terus meningkat sejak tahun 2010 dengan 

kontribusi yang tumbuh sebesar 6,42 persen dengan rata-rata kontribusi 

selama lima tahun sebesar 62,35 persen.  Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

lima tahun belakangan dan beberapa tahun kedepan, perikanan budidaya 

memiliki potensi yang cukup besar bagi produksi perikanan Indonesia, 

dikarenakan masalah pada perikanan tangkap sangat banyak seperti over 

fishing dang illegal fishing, sehingga pemerintah membuat kebijakan dalam 

pembangunan perikanan dengan melakukan pengembangan perikanan 

budidaya (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015). 

 

Provinsi Lampung mempunyai potensi untuk perikanan budidaya di 

antaranya, yaitu budidaya laut, kolam, karamba, jaring apung dan sawah, 

khususnya budidaya tambak, dikarenakan perikanan hasil dari budidaya 
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tambak menjadi komoditas unggulan ekspor di Indonesia.  Provinsi Lampung 

juga mempunyai produksi perikanan budidaya yang cukup banyak, yaitu 

sebesar 175.544 ton pada tahun 2014 (Ditjen Perikanan Budiddaya, 2015). 

 

Udang merupakan komoditas unggulan perikanan budidaya dan menjadi 

komoditas unggulan ekspor di Indonesia, akan tetapi udang masuk kedalam 

kategori binatang berkulit keras dan bukan termasuk kategori ikan (Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2016).  Dalam kategori ikan,  ikan 

bandeng merupakan komoditas unggulan perikanan budidaya yang berpotensi 

dan mudah dibudidayakan di tambak.  Hal ini disebabkan karena ikan bandeng 

relatif tahan terhadap penyakit, teknologi budidaya yang relatif mudah serta 

nilai ekonomi yang dimilikinya.  Ikan bandeng adalah jenis ikan air payau 

yang mempunyai prospek cukup baik untuk dikembangkan karena banyak 

digemari masyarakat.  Ikan bandeng memiliki juga beberapa keunggulan 

dibandingkan dengan jenis ikan lainnya yaitu memiliki rasa yang cukup enak 

dan gurih, rasa daging netral (tidak asin seperti ikan laut) dan tidak mudah 

hancur jika dimasak.  Selain itu, harganya juga terjangkau oleh segala lapisan 

masyarakat (Purnomowati, 2007).   

 

Ikan bandeng digolongkan sebagai ikan berprotein tinggi serta kandungan 

kolesterolnya juga rendah yaitu sekitar 52 mg/100 g.  Adapun nilai gizi ikan 

bandeng per 100 gram berat ikan mengandung 129 kkal energi, 20 gram 

protein, 2,8 gram lemak, 150 gram fosfor, 20 gram kalsium, 2 mg zat besi, 50 

SI vitamin A, 0,05 gram vitamin B1 dan 74 gram air (USDA National 

Nutrient, database for Standard Reference, 2009).  
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 Ikan bandeng merupakan salah satu ikan budidaya tambak yang cukup 

banyak dibudidayakan di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten 

Lampung Timur dan Lampung Selatan.  Diantara beberapa jenis ikan yang 

dibudidayakan di tambak, ikan bandeng mempunyai jumlah produksi yang 

paling tinggi.  Tabel 1 menyajikan jumlah produksi ikan budidaya tambak di 

Provinsi Lampung. 

 

Tabel 1. Produksi ikan budidaya tambak menurut jenis ikan di Provinsi tahun 

2012-2015 

 
No Ikan Produksi/Ton 

2012 2013 2014 2015 

1 Bandeng 5.795,34 6.735,88 6,404,39 8.413,73 

2 Mujair - - -       16,64 

3 Nila 1.133,14    959,90 899,40    773,11 

4 Ikan Lainnya         8,90        7,41   13,69      14,60 

  Jumlah 6.937,38 7.703,19 7.317,58 9.218,08 

 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2016 

 

 

Berdasarkan Tabel 2, ikan bandeng merupakan ikan budidaya tambak dengan 

jumlah produksi tertinggi di Provinsi Lampung dibandingkan ikan tambak 

lainnya yaitu ikan mujair, ikan nila dan ikan lainnya.  Jumlah produksi ikan 

bandeng setiap tahunnya meningkat, akan tetapi pada tahun 2014 jumlah 

produksi ikan bandeng menurun dengan jumlah 6.404,39 ton dibandingkan 

tahun 2013 dengan jumlah 6.735,88 ton.  Produksi ikan bandeng kembali 

meningkat pada tahun 2015 dengan jumlah produksi 8.413,73 ton.  

Menurunnya jumlah produksi ikan bandeng dikarenakan belum terpadunya 

usaha tambak ikan, pertumbuhan yang lambat karena permasalahan kualitas 

air dan penggunaan teknologi pengolahan hasil ikan yang belum memadai.   
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Tingginya produksi bandeng di Provinsi Lampung menyebabkan munculnya 

beberapa usaha pengolahan ikan bandeng.  Menurut Saparinto (2007) ikan 

bandeng dapat diolah untuk dijadikan berbagai aneka olahan makanan, antara 

lain bandeng tanpa duri, bandeng asap, otak-otak bandeng, dan bandeng 

presto.  Selain keempat jenis olahan bandeng tersebut, ikan bandeng juga 

dapat diolah menjadi bandeng crispy, nugget bandeng, bakso bandeng, 

dimsum bandeng, rolade bandeng, bahkan duri dan kulit dari ikan bandeng 

pun dapat dijadikan kerupuk duri bandeng dan kerupuk kulit bandeng.   

  

Terdapat beberapa usaha pengolahan ikan bandeng yang berpotensi di 

Provinsi Lampung, yaitu  usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily yang 

terletak di Lampung Timur, usaha pengolahan ikan bandeng Jeng Sri yang 

terletak di Bandar Lampung, dan usaha pengolahan ikan bandeng Sedap 

Lestari yang terletak di Lampung Selatan.  Hal tersebut disebabkan, jumlah 

produksi yang cukup banyak dibandingkan usaha pengolahan ikan bandeng 

lainnya dan produksi dilakukan terus menerus (Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Lampung, 2016).  Tabel 2 menyajikan usaha pengolahan ikan 

bandeng di Provinsi Lampung. 

 

Tabel 2.  Usaha pengolahan ikan bandeng di Provinsi Lampung tahun 2016 

  
No Kabupaten/Kota Nama Usaha Rata-rata Produksi (Kg/Bulan) 

1 Lampung Timur UD. Sabily 574 

2 Bandar Lampung Jeng Sri 550 

3 Lampung Selatan Sedap Lestari 174 

 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2016 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa usaha pengolahan ikan bandeng di Provinsi 

Lampung mempunyai jumlah produksi yang berbeda.  Dari ketiga usaha 

tersebut usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily memiliki jumlah produk 

terbanyak yaitu sembilan produk, usaha pengolahan ikan bandeng Jeng Sri 

lima produk, dan usaha pengolahan ikan bandeng Sedap Lestari satu produk.  

Akan tetapi, jumlah rata-rata produksi/bulan pada usaha pengolahan ikan 

bandeng UD Sabily dan usaha pengolahan ikan bandeng Jeng Sri termasuk 

sedikit untuk jumlah semuan produk yang diproduksi.  Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah  faktor pemasaran. 

 

Pemasaran merupakan proses menyalurkan produknya hingga ke tangan 

konsumen.  Pemasaran produk oahan berbasis ikan bandeng belum dipasarkan 

ke pasar tradisional, dikarenakan harga produk terlalu mahal, sehingga 

konsumen lebih memilih untuk membeli ikan bandeng mentah dibandingkan 

dengan ikan bandeng olahan.  Hal tersebut menyebabkan produk olahan 

berbasis ikan bandeng hanya dapat dibeli oleh kalangan tertentu saja.  Untuk 

mendapatkan keuntungan yang maksimal maka ketiga usaha  pengolahan ikan 

bandeng di Provisni Lampng harus melakukan sistem pemasaran yang efisien 

dan menggunakan strategi pemasaran yang tepat. 

 

Menurut Assauri (2004), bagian pemasaran perusahaan harus melakukan 

pemasaran secara efisien dan dengan strategi pemasaran yang mantap dan 

tepat untuk dapat menggunakan kesempatan atau peluang yang ada di dalam 

pemasaran, sehingga posisi atau kedudukan perusahaan di pasar dapat 

dipertahankan sekaligus ditingkatkan. 
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Menurut Triyanti dan Shafitri (2012), pemasaran produk adalah salah satu 

komponen pasca produksi yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena 

pemasaran merupakan salah satu kunci dalam pengembangan usaha.  Sebagai 

komoditas yang mudah rusak, pemasaran komoditas perikanan harus 

mendapatkan perhatian yang serius.  Panjang pendeknya saluran pemasaran 

akan menentukan kualitas ikan dan akan berpengaruh terhadap besar kecilnya 

margin pemasaran sehingga akan mempengaruhi keuntungan yang diterima. 

 

Lebih Lanjut Triyanti dan Shafitri (2012) mengungkapkan bahwa panjang 

pendeknya saluran pemasaran dipengaruhi oleh biaya, harga dan efisiensi 

ekonomis pemasaran.  Jika harga yang ditawarkan pedagang/lembaga 

tataniaga semakin tinggi dan kemampuan konsumen dalam membayar harga 

semakin tinggi, maka bagian yang diterima oleh pembudidaya akan semakin 

sedikit.  Margin pemasaran berhubungan negatif dengan bagian yang diterima 

produsen (farmers share).  Semakin tinggi margin pemasaran maka farmers 

share semakin rendah.  Hal tersebut juga membuat pemasaran yang dilakukan 

tidak efisien. 

 

Strategi pemasaran merupakan strategi untuk melayani pasar atau segmen 

pasar yang dijadikan target oleh perusahaan.  Merancang strategi pemasaran 

yang kompetitif dimulai dengan melakukan analisis terhadap pesaing.  

Perusahaan membandingkan nilai dan kepuasan pelanggan dengan nilai yang 

diberikan oleh produk, promosi dan distribusi (marketing mix) terhadap 

pesaing dekatnya.   
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Menurut Saputro (2010) strategi pemasaran dapat dilakukan dengan 

meningkatkan kualitas, melakukan promosi, menjaga loyalitas konsumen, dan 

memperluas jangkauan distribusi. 

 

Menurut Kurniawan (2011), strategi pemasaran dilakukan dengan 

meningkatkan kegiatan promosi, menetapkan target pasar dalam penjualan 

produk, rekrutmen tenaga penjual sendiri, menggunakan sistem teknologi data 

base terkomputerisasi dalam pemasaran produk, menetapkan jalur utama 

distribusi produk, menerapkan kebijakan harga yang bersaing dengan harga 

pesaing, dan menyediakan pemesanan produk secara online. 

 

Pemasaran  yang dilakukan secara luas akan menyebabkan jumlah produk 

yang diproduksi akan meningkat dan pendapatan yang diterima juga akan 

meningkat.  Usaha pengolahan ikan bandeng  di Provinsi Lampung memiliki 

tujuan pemasaran yang berbeda-beda.  Usaha pengolahan ikan bandeng UD 

Sabily memasarkan produk olahannya ke Lampung Timur, Merto, Bandar 

Lampung, Palembang, Jambi, dan Bekasi dan melakukan kerja sama dengan 

pedagang.  Usaha pengolahan ikan bandeng Sedap Lestari memasarkan 

produknya ke Lampung Selatan, Bengkulu, dan Lubuk Linggau.  Usaha 

pengolahan ikan bandeng Jeng Sri memasarkan produknya ke Supermarket 

Chandra yang ada di Bandar Lampung, Metro dan Pringsewu. 

 

Usaha pengolahan ikan bandeng di Provinsi Lampung sudah memasarkan 

produknya ke beberapa kabupaten/kota Provinsi Lampung dan juga ke luar 

kota, bahkan usaha pengolahan ikan bandeng Jeng Sri sudah memasarkan 

produknya ke supermarket dan memasarkan melalui media sosial dan usaha 
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pengolahan ikan bandeng juga telah memasarkan produknya melalui 

pedagang.  Banyaknya pedagang yang memasarkan produk-produk berbasis  

ikan bandeng juga mempengaruhi pemasaran produk-produk tersebut semakin 

banyak pedagang yang memasarkan produk-produk berbasis ikan bandeng 

maka pemasaran akan semakin luas dan semakin dikenal oleh masyarakat.   

 

Pemasaran yang telah dilakukan secara luas tersebut belum mampu 

mengoptimalkan sistem pemasaran yang saat ini diterapkan, dikarenakan rata-

rata produksi dari ketiga usaha beragam yang menyebabkan bervariasinya 

saluran pemasaran dan panjang dan saluran pemasaran produk, hal tersebut 

berakibat kepada marjin pemasaran akan semakin tinggi dan semakin rendah 

harga yang diterima produsen, sedangkan harga yang diterima oleh konsumen 

akhir semakin tinggi dan ditambah dengan produk olahan  berbasis ikan 

bandeng yang tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga dalam 

pemasarannya diperlukan saluran pemasaran yang efisien agar produk-produk 

berbasis ikan bandeng sampai pada konsumen akhir masih dalam keadaan 

yang baik.  

 

Selain itu, pemasaran produk olahan ikan bandeng sudah dilakukan secara 

luas ke beberapa kota/kabupaten di Provinsi Lampung dan ke luar kota, tetapi 

masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa terdapat usaha 

pengolahan ikan bandeng yang menjual berbagai produk olahan ikan bandeng 

di Provinsi Lampung.  Hal tersebut dikarenakan strategi pemasaran yang saat 

ini diterapkan oleh usaha pengolahan ikan bandeng belum efisien, oleh sebab 

itu diperlukannya strategi pemasaran yang tepat.  Hal tersebut 
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mengindikasikan bahwa pemasaran yang dilakukan oleh usaha pengolahan 

ikan bandeng belum optimal. Berdasarkan uraian di atas maka perlu diteliti 

mengenai analisis saluran pemasaran, marjin pemasaran, dan  strategi 

pemasaran pada usaha pengolahan ikan bandeng di Provinsi Lampung.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian adalah : 

1. Apakah saluran pemasaran dan marjin pemasaran pada produk olahan 

berbasis ikan bandeng di Provinsi Lampung sudah efisien? 

2. Bagaimanakah strategi pemasaran produk olahan berbasis ikan bandeng  

yang saat ini diterapkan oleh usaha pengolahan ikan bandeng di Provinsi 

Lampung ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian bertujuan 

untuk : 

1. Mengetahui efisiensi pemasaran yang ditinjau dari dua aspek, yaitu saluran 

pemasaran dan marjin pemasaran. 

2. Mengetahui strategi pemasaran produk olahan berbasis ikan bandeng pada 

usaha pengolahan ikan bandeng di Provinsi Lampung. 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Pelaku usaha agribisnis, sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengusahakan pengolahan ikan bandeng agar memperoleh hasil yang  

maksimal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. 

2. Instansi terkait, sebagai bahan masukan, pertimbangan, dan informasi 

dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan yang terkait 

dengan program pengembangan usaha pengolahan ikan bandeng di 

Provinsi Lampung. 

3. Peneliti lain, sebagai bahan informasi dan perbandingan untuk penelitian 

sejenis. 



11 
 

II.  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Ikan Bandeng 

 

Menurut Ghufran (1997), ikan bandeng yang berasal dari filum Chordata 

yang merupakan famili Chanidae, memiliki nama genus Chanos dan nama 

spesies Chanos chanos adalah salah satu jenis ikan laut, walaupun hidup di 

tambak dan bahkan dibudidayakan di air tawar.  Ikan bandeng terkenal 

sebagai ikan petualang, karena ikan ini dapat berenang mulai dari perairan 

laut yang memiliki salinitas lebih besar atau sama dengan 35 per mil yang 

merupakan habitat asli ikan bandeng, kemudian dapat masuk ke muara 

muara sungai yang memiliki salinitas 5-20 per mil, bahkan sampai ke 

tempat tempat yang airnya tawar.  Hal ini menyebabkan ikan bandeng 

merupakan organisme yang mampu mentolerir perubahan salinitas yang 

sangat besar.   

 

Ikan bandeng memiliki ciri fisik seperti badan memanjang, padat, kepala 

tanpa sisik, mulut kecil terletak di ujung kepala dengan rahang tanpa gigi, 

dan lubang hidung terletak didepan mata.  Kulit Bandeng berwarna putih 

bersih dikarenakan sisiknya yang kecil-kecil dan dagingnya yang putih,  
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sehingga sering disebut sebagai milkfish. Ikan bandeng juga memiliki 

warna lain, yaitu di bagian punggung nampak warna biru kehitaman 

seperti warna air laut.  Warna ikan ini sepertinya sangat dipengaruhi oleh 

keadaan air.  Apabila berada di air yang keruh, maka warna ikan sedikit 

berubah nampak lebih hitam pada bagian punggungnya.  Sebaliknya pada 

air yang jernih warnaikan akan menjadi putih bersih atau keperakan, 

walaupun seringkali menempuh perjalanan jauh, ikan bandeng akan tetap 

kembali ke pantai apabila akan berkembang biak. 

 

Menurut Sudrajat (2008), taksonomi dan klasifikasi ikan bandeng (Chanos  

chanos) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Sub phylum : Vertebrata 

Class  : Pisces 

Sub class : Teleostei 

Ordo  : Malacopterygii 

Family  : Chanidae 

Genus   : Chanos 

Species : Chanos chanos  

Nama dagang  : Milkfish 

Nama lokal : Bolu, muloh, ikan garam 
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Lebih lanjut Ghufran (1997) menjelaskan bahwa ikan bandeng dapat 

tumbuh hingga mencapai 1,8 m.  Anak ikan bandeng yang biasa disebut 

nener yang ditangkap di pantai mempunyai panjang sekitar 1 -3 cm, 

sedangkan gelondongan berukuran 5-8 cm.  Benih ikan bandeng atau 

nener yang masih bersifat planktonik (terbawa oleh gerakan air, berupa 

arus, angin atau gelombang) akan mencapai daerah pantai dengan ukuran 

panjang sekitar 11-13 mm dan berat 0.01 gram.   

 

Menurut Hadie dan Supriatna (1986), penyebaran ikan bandeng sangat 

luas, yaitu dari Samudera Hindia hingga Pantai Barat Amerika.  Di 

Indonesia penyebarannya meliputi daerah-daerah Jawa, Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Pulau Bali.   

 

2. Pengolahan Ikan Bandeng  

 

Ikan bandeng dapat diolah menjadi berbagai macam olahan makanan. 

Menurut Saparinto (2007) ikan bandeng pada dasarnya dapat diolah 

menjadi ragam olahan makanan dengan berbagai macam bumbu, baik 

berupa masakan daerah maupun internasional yang diolah menggunakan 

teknologi seperti breaded, nugget, atau crispy.  Ada beberapa olahan ikan 

bandeng yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia seperti 

bandeng cabut duri, bandeng asap, otak-otak bandeng, bandeng presto,  

dan bandeng crispy. 

 

 

 



14 
 

a. Bandeng Cabut Duri 

Bandeng cabut duri merupakan produk perikanan setengah jadi berupa 

ikan bandeng metah segar yang teah dibuang tulang dan durinya.  

Kelebihan dari bandeng tanpa duri, yaitu tidak mengurangi atau 

menghilangkan kandungan gizi yang terdapat pada ikan bandeng 

mentah, karena pengolahannya hanya menghilangkan duri yang ada 

pada ikan bandeng.  Bandeng tanpa duri selanjutnya dapat 

dimanfaatkan menjadi berbagai variasi makanan antara lain bandeng 

pepes, bandeng asap, bandeng nugget, bandeng crispy, dll (Saparinto, 

2007). 

 

Dalam pengolahan bandeng tanpa duri dibagi menjadi dua tahap, yaitu 

tahap penyiangan dan pencabutan duri.  Berikut ini adalah tahap-tahap 

dalam pembuatan bandeng tanpa duri. 

1) Penyiangan 

a) Ikan bandeng dibelah pada bagian punggung dari bagian kepala 

sampai pangkal ekor, usahakan pengirisan tidak memotong 

tulang penggung. 

b) Bersihkan bandeng dengan cara membuang isi perut, kotoran, 

dan insang. 

c) Ikan bandeng dicuci agar bandeng bersih dari sisa-sisa darah.  

Pembersihan sisa darah sangat penting dilakukan, karena sisa 

darah yang masih melekat bisa mempercepat terjadinya proses 

pembusukan baik secara kimia maupun secara biologi.  
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2) Pencabutan duri 

a) Pencabutan tulang belakang 

Tulang belakang dipatahkan pada bagian ekor, selanjutnya 

ditarik ke bagian kepala, daging ikan ditekan agar tidak ikut 

tertarik. 

b) Cabut duri perut sebanyak 16 pasang dengan menggunakan 

pinset 

c) Mencabut duri di daerah dada dekat kepal, duri punggung yang 

diawali pada bagian dekat tutup insang, dan duri di daerah dekat 

pangkal ekor 

d) Potong sirip punggung dari pangkal punggung sirip hingga sirip 

terlepas. 

e) Perabaan sebaiknya dilakukan untuk memastikan duri telah 

tercabut semua. 

 

b. Bandeng Presto 

Produk olahan bandeng presto, mempunyai duri/tulang yang lunak.  

Menurut Aditya (2008), bahan yang dibutuhkan untuk meengolah ikan 

bandeng menjadi bandeng presto yaitu bawang merah, bawang putih, 

jahe, kunyit, lengkuas, ketumbar, kemiri, air, daun jeruk purut, daun 

salam, garam dapur, cabai, asam, dan penyedap rasa.  Sedangkan alat 

yang digunakan adalah pisau, timbangan roti, keranjang plastik, 

kompor, ember plastik kecil, daun pisang, baskom dan ember plastik. 

Berikut adalah alur proses pengolahan bandeng presto : 
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Gambar 1. Alur proses pengolahan bandeng presto 

 

Sumber : Aditya (2008) 

 

 

c. Bandeng Asap 

Menurut Saparinto (2007), bandeng asap merupakan salah satu produk 

perikanan yang telah lama dikenal.  Dalam pembuatan bandeng asap 

unsure yang paling berperan ialah asap yang dihasilkan dari 

pembakaran kayu.   

 

Pengasapan akan menghasilkan efek pengawetan yang berasal dari 

beberapa senyawa kimia yang terkandung pada kayu tersebut.  

Komponen asap tersebut dapat dijadikan sebagai sumber aroma, 

warna, antimikroba, dan antioksidan. Bahan baku pengasapan yang 

Bahan baku ikan bandeng  

Pencucian 1 x 

Penyiangan 

Pencucian 2 x 

Pelumuran Garam 

Penyusunan Ikan 

Pemasakan (6-10 jam) 

Pendinginan 

Pengemasan 
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sering digunakan diantaranya kayu api-api, kulit dan ampas tebu, 

serabut dan tempurung kelapa, serta batang jagung.  Ikan bandeng 

dapat diolah menjadi bandeng asap melalui beberapa tahap.  Berikut 

ini adalah alur proses pembuatan bandeng asap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur proses pembuatan bandeng asap 

Sumber : Saparinto (2007) 
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d. Bandeng Crispy 

Daging bandeng yang sudah tidak memiliki duri lagi (bandeng cabut 

duri) umumnya lebih mudah diolah sesuai selera sehingga 

pengolahannya bisa bervariasi.  Dalam pembuatan bandeng crispy 

bahan dan bumbu yang diperlukan, yaitu ikan bandeng, merica halus, 

bawang putih, garam, telur, terigu, tepung kanji, dan baking powder 

(Saparinto, 2007).  Ikan bandeng dapat diolah menjadi bandeng crispy 

melalui beberapa tahapan.  Berikut adalah alur proses pembuatan 

bandeng crispy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur proses pembuatan bandeng crispy 

 

Sumber : Saparinto ( 2007) 

 

e. Otak-Otak Bandeng 

Otak-otak bandeng merupakan salah satu olahan diversifikasi dari 

bahan dasar ikan bandeng.  Daging ikan bahan dasar untuk pembuatan 

Ikan bandeng 

Pencucian  

Penyiangan 

Cabut duri ikan bandeng 

Campurkan daging ikan 

bandeng dengan bahan dan 

bumbu 

Goreng setengah matang, 

dan simpan dalam freezer 
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otak-otak bandeng.  Bahan yang digunakan untuk membuat otak-otak 

bandeng adalah ikan bandeng, kentang kukus, telur dan minyak 

goreng.  Sedangkan bumbu yang digunakan adalah kemiri, ketumbar 

halus, bawang putih, bawang merah, merica dan santan kental 

(Saparinto, 2007). 

 

Pengolahan otak-otak bandeng dapat dilakukan melalui beberapa 

tahap.  Berikut ini adalah alur proses pembuatan otak-otak bandeng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alur proses pembuatan otak-otak bandeng 

Sumber : Saparinto (2007) 
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3. Teori Pemasaran 

 

Pemasaran dapat diartikan secara sosial maupun manajerial.  Pengertian 

secara sosial menunjukkan peran yang dimainkan oleh pemasaran 

dimasyarakat.  Menurut Kotler dan Keller (2009), pemasaran secara sosial 

adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan 

jasa yang bernilai dengan orang lain.  Untuk pengertian secara manajerial, 

pemasaran sering digambarkan sebagai seni menjual produk-produk.  

Menurut American Marketing Association dalam Kotler dan Keller (2009), 

pemasaran secara manajerial adalah suatu fungsi organisasi dan 

serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan 

memberikan niali kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan 

pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku 

kepentingannya. 

 

Pemasaran adalah suatu sistem dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan 

barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan pembeli yang ada maupun 

pembeli potensioanl, juga tidak berakhir pada waktu penjualan atau 

transaksi.  Semua keputusan yang diambil dalam bidang pemasaran harus 

ditunjukkan untuk menentukan produk, pasar, harga, promosi dan sistem 

distribusinya (Pasaribu, 2012).   
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Menurut American Marketing Association dalam Hasyim (2012) 

pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada 

pelaggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara 

menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya.  Selanjutnya 

Hasyim (2012) mengatakan tataniaga atau pemasaran merupakan kegiatan 

penyaluran produk-produk hasil pertanian dari pihak produsen ke 

konsumen yang disertai dengan penambahan nilai waktu, tempat, bentuk, 

dan pengalihan hak milik lembaga-lembaga tataniaga. 

 

Hasyim (2012) mengemukakan bahwa tataniga termasuk tindakan atau 

usaha produktif, karena tataniaga menciptakan atau menambahkan 

kegunaaan dari suatu barang.  Suatu kegiatan disebut produktif jika dapat 

menciptakan barang-barang yang memberikan manfaat bagi masyarakat 

dan hal itu akan terjadi karena berbagai hal antara lain : 

 

a. Kegunaan Bentuk  

Kegunaan bentuk adalah kegiatan meningkatkan kegunaan barang 

dengan cara mengubah bentuk menjadi produk yang lebih bernilai. 

b. Kegunaan Tempat  

Kegunaan tempat adalah kegiatan yang mengubah nilai suatu barang  

menjadi lebih beragam karena telah terjadi proses pemindahan dari  

suatu tempat ke tempat lain yang mudah didatangi konsumen. 
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c. Kegunaan Waktu  

Kegunaan waktu adalah kegiatan yang menambah kegunaan suatu 

barang karena adanya proses waktu atau perbedaan waktu. 

d. Kegunaan Informasi  

Kegunaan informasi adalah kegiatan yang menambah kegunaan suatu 

barang karena adanya pemberian informasi produk (promosi) kepada 

konsumen. 

e.  Kegunaan Milik  

Kegunaan milik adalah kegiatan yang menyebabkan bertambah 

bergunanya suatu barang karena terjadi proses pemindahan pemilikan 

dari satu pihak ke pihak lain. 

 

Pemasaran mempunyai tujuan membangun hubungan jangka panjang yang 

saling memuaskan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan utama 

pelanggan, pemasok, distributor dalam rangka mendapatkan serta 

mempertahankan referensi dan kelangsungan bisnis jangka panjang 

mereka (Kotler, 2002). 

 

4. Efisiensi Pemasaran 

 

Efisiensi pemasaran adalah memaksimisasi dari ratio input dan output.  

Input berupa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran yang 

terlibat dalam memasarkan hasil pertanian.  Sedangkan output adalah 

kepuasan dari konsumen.  Perubahan yang mengurangi biaya input tanpa 

mengurangi kepuasan konsumen akan meningkatkan efisiensi, sedangkan 
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perubahan yang mengurangi biaya input tetapi mengurangi kepuasan 

konsumen akan menurunkan efisiensi pemasaran (Soekartawi dkk, 1985). 

 

Menurut Mubyarto (1989), sistem pemasaran diangap efisien apabila 

memenuhi dua syarat, yaitu mempu menyampaikan hasil-hasil dari petani 

produsen kepada konsumen dengan biaya serendah mungkin dan mampu 

mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar 

konsumen akhir kepada semua pihak yang telah ikut serta di dalam 

kegiatan produksi dan kegiatan pemasaran komoditas tersebut. 

 

a. Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus 

barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai ke 

konsumen.  Menurut Soekartawi (1993), saluran pemasaran pada 

prinsipnya merupakan aliran barang dari produsen ke konsumen dan 

terjadi karena adanya lembaga pemasaran.  Peranan lembaga 

pemasaran sangat bergantung dari sistem pasar yang berlaku dan 

karakteristik aliran barang yang dipasarkan.  Dari saluran pemasaran 

tersebut dapat dilihat tingkat harga pada masing-masing lembaga 

pemasaran.  

 

Menurut Hasyim (2012), saluran pemasaran produk sampai kepada 

konsumen akhir dapat panjang atau pendek, sesuai dengan tujuan dan 

kebijakan setiap perusahaan.  Apabila rantai tataniaga panjang, maka 

produk tersebut sebelum sampai kepada konsumen akhir melewati 

berbagai macam perantara. Sebaliknya, rantai tataniaga yang pendek 
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menandakan bahwa produk tersebut langsung didistribusikan kepada 

konsumen akhir tanpa memakai perantara. 

 

Saluran tataniaga yang dilalui setiap komoditas pertanian dapat 

berupa rantai tataniaga yang pendek ataupun rantai tataniaga yang 

panjang tergantung dari banyaknya lembaga tataniaga yang aktif 

dalam sistem tataniaga tersebut.  Terdapat lima saluran tataniaga yang 

dapat digunakan dalam pendistribusian produk pertanian, yaitu : 

a. Produsen – konsumen 

b. Produsen – pengecer – konsumen akhir 

c. Produsen – pedagang kecil – pedagang besar – pengecer – 

konsumen akhir 

d. Produsen – pedagang kecil – pengecer – konsumen akhir 

e.  Produsen – pedagang besar – pengecer – konsumen akhir 

 (Hasyim, 2012). 

 

b. Marjin Pemasaran 

Menurut Hasyim (2012), margin pemasaran adalah perbedaan harga 

pada berbagai tingkat sistem pemasaran.  Margin pemasaran adalah 

perbedaan harga diantara tingkat lemabaga dalam sistem pemasaran 

atau perbedaan antara jumlah yang dibayakan konsumen dengan 

jumlah yang diterima oleh produsen atas produk agribisnis yang 

diperjual belikan. 

 

Secara matematis perhitungan marjin pemasaran dirumuskan sebagai : 

Mji = Psi-Pbi atau mji = bti + πi 
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Total marjin pemasaran yang diperoleh saluran pemasaran yang 

terlibat dalam pemasaran dirumuskan sebagai  : 

Mji = ∑mji 

 

Penyebaran marjin pemasaran dapat dilihat berdasarkan presentase 

keuntungan terhadap baiaya pemasaran (Ratio Profit Margin/RPM) 

pada masing-masing lembaga pemasaran, dirumuskan sebagai : 

RPM = 
  

   
 

 

Dimana : 

mji = Marjin pada lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Mji = Total marjin pada satu saluran pemasaran ke-i 

Psi = Harga jual pada lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Pbi = Harga beli pada lembaga pemasaran tingkat ke-i 

bti = Biaya pemasaran lembaga pemasaran tingkat ke-i 

πi = Keuntungan lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Pr = Harga pada tingkat konsumen 

Pf = harga pada tingkat petani (produsen) 

 

 

5. Strategi Pemasaran 

 

Kotler dan Armstrong (2003) menjelaskan bahwa strategi pemasaran 

adalah pola pikir pemasaran yang akan digunakan oleh unit bisnis untuk 

mencapai tujuan pemasarannya.  Strategi tersebut berisi strategi spesifik 

untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan besarnya 

pengeluaran pemasaran. 

 

Menurut Rangkuti (2006), strategi pemasaran merupakan sekumpulan 

tindakan pemasaran yang terintegrasi dalam rangka memberikan nilai 

kepada konsumen dan menciptakan keunggulan bagi perusahaan.  Strategi 

pemasaran harus bersifat disdinctive (bersifat unik, tidak mudah ditiru oleh 
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pesaing, dan spesifik) dan didukung oleh semua potensi yang dimiliki oleh 

perusahaan secara oprimal.  Strategi pemasaran juga merupakan pola pikir 

pemasaran yang akan digunakan oleh unit bisnis untuk mencapai tujuan 

pemasarannya.  Untuk menganalisis keefektifan strategi pemasaran dapat 

menggunkan STP (Segmentasi, Targeting, dan Positioning) bauran 

pemasaran (marketing mix) dan analisis SWOT untuk merekomendasikan 

strategi pemasaran yang tepat.  

 

a. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Kotler (2005) mengklasifikasikan empat unsur dari alat–alat bauran 

pemasaran yang terdiri atas 4P dalam pemasaran barang, diantaranya 

adalah: produk (product), harga (price), tempat (place), promosi 

(promotion). Adapun pengertian dari masing-masing variabel bauran 

pemasaran tersebut akan dijelaskan dibawah ini : 

1) Strategi Produk 

Produk adalah semua yang ditawarkan kepada pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan pemakainya.  Produk tidak 

hanya terdiri dari barang yang berwujud, tetapi definisi produk 

yang lebih luas meliputi objek fisik, jasa, kegiatan, orang, tempat, 

organisasi, ide, atau campuran dari hal-hal tersebut (Kotler dan 

Armstrong, 2003). 
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Lebih lanjut Kotler dan Armstrong (2003) menjelaskan 

perencanaan produk harus memikirkan produk pada tiga tingkatan, 

yaitu : 

a) Produk inti, terdiri dari jasa untuk menyelesaikan masalah atau 

manfaat ini yang dicari konsumen ketika mereka membeli suatu 

produk. 

b) Produk aktual, bagian dari produk, tingkat mutu, sifat, 

rancangan, nama, merek, pengemasan, dan sifat lain yang 

digabungkan untuk memberikan manfaat produk inti. 

c) Produk tambahan, tambahan jasa dan manfaat bagi konsumen 

yang diberikan di sekitar produk inti dan aktual. 

 

2)  Strategi harga 

Harga menurut Kotler dan Armstrong (2008) adalah jumlah yang 

ditagihkan atas suatu produk dan jasa.  Lebih luas lagi, harga 

adalah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk 

mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu 

produk dan jasa.  Penetapan harga barang dan jasa merupakan 

suatu strategi kunci bagi perusahaan, karena harga mempengaruhi 

kinerja keuangan serta persepsi pembeli dan penentuan posisi 

merek. Harga menjadi suatu ukuran mengenai mutu produk bila 

pembeli mengalami kesulitan dalam mengevaluasi produk-produk 

yang kompleks (Purnama, 2001).   
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Menurut Dharmmesta (2002) pada umumnya penjual mempunyai 

beberapa tujuan dalam penetapan harga produknya.  Tujaun 

tersebut terdiri dari : 

a) Mendapatkan laba maksimum 

Dalam praktek, terjadinya harga memang ditentukan oleh 

penjual dan pembeli.  Makin besar daya beli konsumen, semakin 

besar pula kemungkinan bagi penjual untuk menetapkan tingkat 

harga yang lebih tinggi.  Dengan demikian, penjual mempunyai 

harapan untuk mendapatkan keuntungan maksimum sesuai 

dengan kondisi yang ada. 

 

b) Mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau 

pengembalian pada penjualan bersih.  Harga yang dapat dicapai 

dalam penjualan dimaksudkan pula untuk menutup investasi 

secara berangsur-angsur.  Dana yang dihasilkan untuk 

mengembalikan investasi hanya bisa didapatkan dari laba 

perusahaan. 

 

c) Mencegah atau mengurangi persaingan 

Tujuan mencegah atau mengurangi persaingan dapat dilakukan 

melalui kebijaksanaan harga.  Hal ini dapat diketahui bahwa 

para penjual menawarkan barang dengan harga yang sama.  

Oleh karena itu, persaingan hanya mungkin dilakukan tanpa 

melalui kebijakan harga, tetapi dengan servis lain.  Persaingan 

seperti itu disebut persaingan bukan harga. 
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d) Mempertahankan atau memperbaiki market share 

Memperbaiki market share hanya mungkin dilaksanakan bila 

kemampuan dan kapasitas produksi perusahaan masih cukup 

longgar, disamping itu juga kemampuan di bidang lain seperti 

bidang pemasaran, keuangan, dan sebagainya.  Dalam hal ini, 

harga merupakan faktor yang penting.  Bagi perusahaan kecil 

yang mempunyai kemampuan sangat terbatas, biasanya 

penentuan harga ditujukan untuk sekedar mempertahankan 

market share.  Perbaikan market share kurang diutamakan, 

lebih-lebih apabila persaingan sangat ketat. 

 

3) Strategi Promosi 

Promosi adalah salah satu kegiatan pemasaran yang bertujuan 

untuk meningkatkan volume penjualan dengan cara mempengaruhi 

konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.  Strategi 

promosi adalah tindakan perencanaan, implementasi, dan 

pengendalian komunikasi dari organisasi kepada pelanggan dan 

audiens sasaran lainnya.  Tujuan promosi adalah agar suatu produk 

dapat diketahui oleh pihak luar, serta untuk meningkatkan 

penjualan, mengenalkan perusahaan, dan menunjukkan kelebihan 

perusahaan atau produk dibandingkan dengan pesaing (Mursid, 

2006).  Menurut Assauri (1996) kegiatan promosi yang dilakukan 

suatu perusahaan menggunakan bauran  promosi yang  terdiri dari : 
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a) Advertensi merupakan suatu bentuk penyajian dan promosi 

dari gagasan, barang atau jasa yang dibiayai oleh suatu sponsor 

tertentu yang bersifat non-personal.  Media yang sering 

digunakan dalam advertensi ini adalah radio, televisi, majalah, 

surat kabar, dan bilboard. 

b) Personal selling merupakan penyajian secara lisan dalam suatu 

pembicaraan dengan seseorang atau lebih calon pembeli 

dengan tujuan agar dapat terealisirnya penjualan. 

c) Promosi penjualan merupakan segala kegiatan pemasaran 

selain personal selling, advertensi dan publisitas yang 

merangsang pembelian oleh konsumen dan keefektifan agen 

seperti pameran, pertunjukan, demonstrasi dan segala usaha 

penjualan yang tidak dilakukan secara teratur atau kontinyu. 

d) Publisitas merupakan usaha untuk merangsang permintaan dari 

suatu produk secara non-personal baik yang berupa berita yang 

bersifat komersial. 

 

4) Strategi Tempat 

Tempat adalah faktor yang sangat penting dalam bauran pemasaran 

(marketing mix).  Pemilihan lokasi yang tepat akan membuat 

sebuah gerai lebih sukses dibandingkan dengan gerai lainnya yang 

berlokasi kurang strategis, meskipun menjual produk yang sama, 

jumlah pramuniaga dan keterampilannya sama. Letak tempat yang 

strategis akan menentukan volume penjualan.  Tempat yang 

strategis adalah tempat yang banyak dilalui atau dikunjungi banyak 
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orang dan alat transportasi. Lokasi penjualan merupakan saluran 

distribusi untuk mendapatkan konsumen. Lokasi penjualan sangat 

menentukan karena merupakan domisili pedagang untuk 

memasarkan produknya (Mursid, 2006). 

 

Tempat/saluran distribusi meliputi kegiatan perusahaan yang 

membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran.  Saluran 

distribusi, disebut juga saluran pemasaran, yaitu sekelompok 

organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses 

pembuatan produk dan jasa yang disediakan untuk digunakan atau 

dikonsumsi (Kotler dan Armstrong, 2008).  

 

b. Segmentasi 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008), segmentasi pasar adalah 

membagi sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang 

khas berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin 

membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah.  Pasar 

terdiri dari para pembeli.  Setiap pembeli berbeda dalam satu atau 

banyak hal, dapat berupa keinginan, sumber daya, lokasi, perilaku, 

maupun praktek-praktek membelinya.  Variabel tersebut dapat 

dipergunakan untuk memisahkan pasar atau segmentasi pasar. 

 

Segmentasi pasar dapat dilakukan dalam beberapa tingkatan yang 

berbeda-beda.  Menurut Kotler dan Armstrong (2003), tingkatan 

segmentasi pasar adalah sebagai berikut : 
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1) Segmentasi geografis, segmentasi pasar ini dilakukan dengan cara 

membagi pasar ke dalam unit-unit geografis seperti negara, 

provinsi, kabupaten, kota, desa, dan lain sebagainya.  Dalam hal ini 

perusahaan akan beroperasi pada semua segmen, akan tetapi 

perusahaan harus memperhatikan perbedaan kebutuhan dan selera 

yang ada dimasing-masing daerah. 

2) Segmentasi demografis, segmentasi pasar ini dapat dilakukan 

dengan cara memisahkan pasar ke dalam kelompok-kelompok 

yang didasarkan pada variabel-variabel demografis, seperti umur, 

jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, agama, pendidikan, 

pekerjaan, dan lain-lain. 

3) Segmentasi psikografis, segmentasi pasar ini dilakukan dengan 

cara membagi-bagi konsumen ke dalam kelompok-kelompok yang 

berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup.  Berbagai ciri 

kepribadian, motif pembelian, dan lain-lain. 

 

c. Targeting 

Kasali (2001), menyatakan targeting atau menetapkan target pasar 

adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau 

pasar.  Produk dari targeting adalah target market (pasar sasaran), 

yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus 

kegiatan-kegiatan pemasaran.  Terdapat empat kriteria yang harus 

dipenuhi untuk mendapatkan pasar sasaran yang optimal, yaitu : 

1) Responsif, pasar sasaran harus responsif terhadap produk dan 

program-program pemasaran yang dikembangkan.  Apabila pasar 
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tidak merespon, tentunya perlu dicari tahu mengapa hak tersebut 

terjadi. 

2) Potensial penjualan, potensi penjaulan harus cukup luas. Semakin 

besar pasar sasaran, semakin besar nilainya.  Besarnya tidak hanya 

ditentukan oleh jumlah populasi, tetapi juga daya beli dan 

keinginan pasar untuk memiliki produk tersebut. 

3) Pertumbuhan memadai, pasar tidak dapat dengan segera bereaksi.  

Pasar tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya berkembang pesat 

dan mencapai titik pendewasaannya. 

4) Jangkauan media, pasar sasaran dapat dicapai dengan optimal jika 

pemasar tepat memilih media untuk mempromosikan dan 

memperkenalkan pasarnya. 

 

d. Positioning 

Menurut Kotler dan Armstrong (2003), positioning adalah tindakan 

merancang tawaran dan citra perusahaan, sehingga menempati posisi 

yang khas (dibandingkan para pesaing) di dalam benak pelanggan 

sasarannya.  Hasil akhir dari positioning adalah terciptanya proporsi 

nilai yang pas, yang menjadi alasan bagi pelanggan untuk membeli. 

 

Tjiptono (2002), menyatakan ada tujuh pendekatan yang dapat 

digunakan untuk melakukan positioning, yaitu : 

1) Positioning berdasarkan atribut, ciri-ciri atau manfaat bagi 

pelanggan, yaitu dengan jalan mengasosiasikan suatu produk 

dengan manfaat bagi pelanggan. 
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2) Positioning berdasarkan harga dan kualitas, yaitu positioning yang 

berusaha menciptakan kesan/citra berkualitas tinggi atau 

sebaliknya menekankan harga murah sebagai indikator nilai. 

3) Positioning yang dilandasi dengan aspek penggunaan atau aplikasi. 

4) Positioning berdasarkan pemakai produk, yaitu mengaitkan produk 

dengan kepribadian atau tipe pemakai. 

5) Positioning berdasarkan kelas produk tertentu. 

6) Positioning berkenaan dengan pesaing, yaitu dikaitkan dengan 

posisi persaingan. 

7) Positioning berdasarkan manfaat. 

 

6. Analisis SWOT 

 

Menurut Rangkuti (2006), analisis SWOT adalah salah satu cara untuk 

mengindentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka  

merumuskan strategi perusahaan.  Analisi ini didasarkan pada logika dapat 

memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity), namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan 

ancaman (threats).   

 

Analisis SWOT merupakan analisis yang penting bagi seluruh 

perusahaaan, sebab mampu mempertimbangkan posisi perusahaan 

berdasarkan lingkungan tempat perusahaan beroperasi.  Perusahaan dapat 

mengamati lingkungan eksternal dan internal organisasi dan dapat 

mengidentifikasi berbagai faktor strategis yang mungkin mensyaratkan 

dilakukannya perubahan.  Keadaan-keadaan internal maupun eksternal 
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dapat mengindikasikan adanya kebutuhan dari misi dan tujuan sehingga 

dapat diformulasikan strategi yang cocok bagi perusahaan. 

 

a. Lingkungan internal dan lingkungan eksternal 

    1)  Analisis lingkungan internal 

   a)  Analisis Kekuatan (Strength) 

Setiap perusahaan perlu menilai kekuatan dan kelemahannya 

dibandingkan para pesaingnya. Penilaian tersebut dapat 

didasarkan pada faktor-faktor seperti teknologi, sumber daya 

finansial, kemampuan kemanufakturan, kekuatan pemasaran dan 

basis pelanggan yang dimiliki.  Strength adalah keahlian atau 

kelebihan yang dimilki oleh perusahaan pesaing. 

 

   b) Analisis Kelemahan (Weakness) 

Merupakan keadaan perusahaan dalam menghadapi pesaing 

mempunyai keterbatasan dan kekurangan serta kemampuan 

menguasai pasar, sumber daya serta keahlian.  Keterbatasan dan 

kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan 

menjadi penghalang serius bagi kinerja organisasi yang 

memuaskan.  Keterbatasan dan kekurangan kemampuan 

bias terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak 

dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan 

pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang 

tidak atau kurang diminta oleh para pengguna atau calon  
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pengguna dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang 

memadai. 

 

     2) Analisis eksternal 

   a)  Analisis Peluang (Opportunity) 

Setiap perusahaan memiliki sumber daya yang membedakan 

dirinya dengan perusahaan lain. Peluang dan terobosan atau 

keunggulan bersaing tertentu dan beberapa peluang membutuhkan 

sejumlah besar modal untuk dapat dimanfaatkan. Di lain pihak, 

perusahaan-perusahaan baru bermunculan. Peluang pemasaran 

adalah suatu tempat dimana perusahaan dapat beroperasi secara 

menguntungkan. 

 

   b) Analisis Ancaman (Threat) 

Ancaman adalah tantangan yang diperlihatkan atau suatu 

perkembangan yang tidak menguntungkan dalam lingkungan yang 

menyebabkan kemunduran kedudukan perusahaan. Pengertian 

ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang. Ancaman 

adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu 

bisnis. 

 

Ancaman akan menjadi suatu ganjalan bagi satuan bisnis yang 

bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, oleh 

karena itu perusahaan melakukan analisis SWOT.  Pada analisis 

SWOT, masalah kekuatan dan kelemahan adalah masalah internal, 

sementara masalah kesempatan dan ancaman adalah masalah eksternal.   
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Masalah eksternal pada umumnya sulit dikuasai dan masuk kedalam 

katagori variabel yang tidak terkontrol (Soekartawi, 2000).  Berikut ini 

adalah diagram analisis SWOT yang didalamnya terdapat faktor-faktor 

lingkungan internal berupa kekuatan dan faktor-faktor lingkungan 

eskternal berupa peluang dan ancaman : 

 

 

 

 

 

 3. Mendukung strategi 1. Mendukung strategi 

          Tur-aroun       Agresif 

 

 

 

 

 4. Medukung Strategi  2. Mendukung Strategi  

     Defensif         Diversifikasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Analisis SWOT 

Sumber : Rangkuti, 2006 

 

Kuadran 1:Kuadran ini menggambarkan situasi sangat menguntungkan.  

Perusahaaan memiliki peluang dan kekuatan sehingga strategi yang 

diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan secara agresif. 

 

Kuadran 2:Kuadran ini ancaman yang datang dapat dikendalikan 

dengan kekuatan dari segi internal perusahaan.  Strategi yang 

diterapkan yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang 

jangka panjang dengan strategi diversifikasi. 

Peluang 

Ancaman 

Kelemahan Kekuatan 
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Kuadran 3: Kuadran ini menjelaskan perusahaan menghadapi peluang 

pasar yang besar, tetapi perusahaan juga menghadapi berbagai 

kelemahan atau kendala internal.  Strategi yang digunakan adalah 

meminimalkan masalah-masalah internal sehingga mampu merebut 

peluang pasar yang lebih baik. 

 

Kuadran 4: Kuadran ini menjelaskan bahwa perusahaan menghadapi 

situasi yang tidak menguntungkan, perusahaan menghadapi berbagai 

ancaman dan kelemahan  internal. 

 

Menurut Solihin (2012), perumusan strategi yang dihasilkan melalu 

analisis SWOT terdiri dari empat macam langkah, yaitu : 

1) Strategi SO, strategi yang dihasilkan melalui cara pandang bahwa 

peusahaan atau unit bisnis tertentu dapat menggunakan kekuatan 

yang mereka miliki untuk memanfaatkan berbagai peluang. 

2) Strategi ST, strategi yang dihasilkan melalui cara pandang bahwa 

peusahaan atau unit bisnis tertentu dapat menggunakan kekuatan 

yang dimiliki untuk menghindari berbagai ancaman yang ada. 

3) Strategi WO, strategi yang dihasilkan melalui cara pandang bahwa 

peusahaan atau unit bisnis tertentu dapat memanfaatkan peluang 

yang ada dilingkungan eksternal dengan cara mengatasi berbagai 

kelemahan sumber daya internal yang dimiliki perusahaan saat ini. 

4) Strategi WT, strategi yang pada dasarnya bersifat bertahan serta 

bertujuan untuk meminimalkan berbagai kelemahan dan ancaman. 
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b. Matriks SWOT 

Matriks SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyususn faktor-faktor 

strategis perusahaan.  Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas 

bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan 

dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.  

Matriks SWOT merupakan perangkat pencocokan yang penting, yang 

mengembangkan empat tipe strategi.  Strategi SO (Strengths-

Opportunities), strategi WO (Weakness-Opportunities), strategi ST 

(Strenghts-Threats), dan strategi WT (Weakness-Threats) (Rangkuti, 

2001). 

 

7. Kajian Terdahulu 

 

Jumiati (2013), analisis saluran pemasaran dan marjin pemasaran kelapa 

dalam di daerah perbatasan Kalimantan Timur.  Tujuan pada penelitian ini, 

yaitu mengetahui saluran pemasaran dan menganalisis efisiensi saluran 

pemasaran kelapa dalam, dan menganalisis marjin pemasaran.  Metode 

analisis data yang digunakan, yaitu analisis marjin pemasaran, analisis 

farmer’s share, ratio keuntungan dan biaya pemasaran.  Terdapat dua 

saluran pemasaran kelapa dalam di lokasi penelitian, yaitu saluran I : 

petani – pedagang pengumpul desa/kabupaten – pedagang pengumpul  

antar kabupaten/kota – konsumen, dan saluran pemasaran ke II : petani – 

pedagang pengumpul desa/kabupaten – pedagang pengumpul antar 

kabupaten/kota – pedagang pengecer – konsumen.   
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Berdasarkan analisis penampilan pasar, pemasaran kelapa dalam di daerah 

Sebatik Kabupaten Nunukan tidak efisien.  Hal ini dilihat dari marjin 

pemasaran pada semua saluran besar, distribusi marjinnya belum merata, 

share harga yang diterima petani masih rendah, ratio keuntungan dan 

biaya bervariasi. 

 

Sudiadnyana (2015), analisis efisiensi pemasaran komoditas anggur di 

Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak.  Terdapat tiga pola saluran 

pemasaran, yaitu pola saluran I : petani – pedagang pengecer – konsumen, 

pola saluran II : petani – pedagang pengumpul – pedagang pengecer – 

konsumen, pola saluran III : petani, pedagang pengumpul – pedagang 

besar (luar daerah).   

 

Berdasarkan perhitungan marjin pemasaran dan farmer share terhadap tiga 

pola saluran tersebut, saluran I memiliki jumlah marjin sebesar  

Rp4.000,00/kg dan farmer share sebesar 27,69 persen, saluran II memiliki 

jumlah marjin sebesar Rp7.500,00/kg dan untuk farmer share sebesar 

26,53 persen, dan saluran III memiliki jumlah marjin sebesar  

Rp7.000,00/kg dan untuk farmer share sebesar 21,96 persen.  Dari ketiga 

saluran pemasaran komoditas anggur yang paling efisien adalah pola 

saluran I karena merupakan pola saluran pemasaran yang paling pendek 

 serta memiliki jumlah marjin yang paling kecil dan farmer share yang 

paling besar , yaitu Rp4.00000/kg dan farmer share sebesar 27,69 persen 

dari pola saluran pemasaran lainnya. 
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Triyanti dan shafitri (2012), kajian pemasaran ikan lele (Clarias sp) dalam 

mendukung industri perikanan budidaya.  Penelitian bertujuan untuk 

mengkaji saluran pemasaran ikan lele di Kabupaten Boyolali.  Penelitian 

juga dilakukan untuk mengkaji besarnya biaya, keuntungan, marjin 

pemasaran serta efisiensinya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

empat pola rantai pemasaran ikan lele dengan rantai yang paling panjang 

di saluran I dan II dan rantai terpendek di saluran III.  Biaya keuntungan 

terbesar untuk penjualan ikan lele hidup terdapat di saluran pemasaran I, 

sedangkan marjin pemasarn terkecil untuk penjualan lele hidup terdapat di 

saluran pemasaran III.  Ketiga saluran pemasaran lele hidup sudah efisien 

dengan dengan nilai farmer sahare terbesar pada saluran II yaitu 87,34 

persen, sedangkan saluran IV memiliki nilai farmer share terkecil sebesar 

8,95 persen.  

 

Arviansyah (2015), analisis pendapatan dan sistem pemasaran susu 

kambing di Desa Sungai langka Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten 

Pesawaran.  Tujuan dalam penelitian ini, yaitu mengetahui produksi susu 

kambing dan pendapatan peternak, menganalisis efisiensi sistem 

pemasaran susu kambing, dan menganalisis strategi pemasaran susu 

kambing.  Metode analisis data yang digunakan, yaitu analisis produksi 

dan pendapatan usaha susu kambing, analisis efisiensi sistem pemasran 

susu kambing, dan analisis strategi pemasaran susu kambing.  Rata-rata 

produksi susu kambing PE di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedung 

Tataan Kabupaten Pesawaran masih rendah dan di bawah potensinya.  

Pendapatan usaha peternak susu kambing sudah menguntungkan.  Sistem 
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pemasaran susu kambing PE belum efisien dan strategi pemasarannya 

masih sederhana, belum dilakukan diversifikasi harga, dan belum terdapat 

kegiatan promosi. 

 

Masesah (2014), analisis manajemen pengadaan bahan baku, nilai tambah, 

dan strategi pemasaran pisang bolen di Bandar Lampung.  Tujuan dalam 

penelitian, yaitu menganalisis proses pengadaan bahan baku industri 

pisang bolen oleh CV Mayang Sari dan Harum Sari, menganalisis nilai 

tambah industri pisang bolen oleh Mayang Sari dan Harum Sari, dan 

menganalisis strategi pemasaran industri pisang bolen CV Mayang Sari 

dan Harum Sari.  Metode analisis data yang digunakan, yaitu metode 

analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif.    

 

Persedian rata-rata bahan baku pisang raja yang digunaka selama satu 

bulan untuk  CV Mayang Sari sebanyak  3.000 sisir/ bulan dan 520 

sisir/bulam untuk Harum Sari.  Nilai tambah rata-rata industri pisang bolen 

CV  Mayang Sari sebesar Rp37.066,00 per satu sisir buah pisang dengan 

rasio nilai tambah 94,13% dari nilai produk pisang bolen Harum Sari dan 

nilai tambah pisang bolen Harum Sari sebesar Rp20.381, 73 per satu sisir 

buah pisang dengan rasio nilai tambah 87,59 %.   

 

Strategi pemasaran pada industri pisang bolen CV Mayang Sari dan 

Harum Sari yakni menggunakan marketing mix yang terdiri dari empat 

komponen yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi.  Untuk komponen 

produk CV Mayang Sari dan Harum Sari melakukan produksi pisang 

bolen dengan beberapa rasa.  Harga jual CV Mayang Sari adalah  
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Rp20.000 per kotak dan Harum Sari adalah Rp30.000 per kotak, sebagai 

komponen strategi harga.  Komponen distribusi menunjukkan bahwa CV 

Mayang Sari dan Harum Sari menggunakan saluran distribusi langsung 

dan tidak langsung, serta komponen promosi oleh CV Mayang Sari 

mengunakan periklanan disurat kabar sedangkan Harum Sari tidak 

menggunakan komponen promosi. 

 

Roidah (2013), strategi pemasaran jagung hibrida di Desa Janti Kecamatan 

Papar Kabupaten Kediri.  Tujuan pada penelitian ini, yaitu menganalisis 

strategi pemasaran dan saluran pemasaran jagung hibrida di Desa Janti 

Kebupaten Kediri. Strategi pemasarn jagung hibrida di Desa jantin 

Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dengan hasil perhitungan pada 

matriks IFAS dan EFAS dengan skor tertinggi, yaitu sebesar 4,6 pada skor 

SO.  Sehingga dalam strategi pemasaran jagung hibrida menggunakan 

strategi SO, maksudnya strategi yang mengoptimalkan Strengths (S) 

dengan memanfaatkan Opportunities (O) yang ada dalam sisitem 

pemasaranjagung hibrida, yaitu melakukan inovasi terhadap jagung 

hibrida, lembaga pemerintah maupun swasta mendukung demi 

meningkatkan produktivitas jagung hibrida, jagung hibrida sangat cukup 

 untuk memenuhi pasar Kabupaten Kediri, jagung hibrida mempunyai 

kualitas yang tidak kalah dengan kabupaten lain, kualitas jagung hibrida 

harus dipertahankan, dan produksi jagung hibrida Kediri mempunyai 

standarisasi untuk ekspor.  
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Saluran pemasarn jagung hibrida ada saluran, saluran I : petani – 

tengkulak – pengumpul – konsumen (Kediri) dan saluran II : petani – 

tengkulak – pengumpul – konsumen (Blitar) 

 

Aulia (2012), analisis nilai tambah dan strategi pemasaran usaha industri 

tahu di Kota Medan.  Metode analisis data yang digunakan, yaitu deskriptif, 

metode hayami, untuk pengukuran nilai tambah, dan metode analisis 

SWOT, untuk melakukan penilaian tentang prospek usaha industri tahu 

secara kualitatif.  Proses pengolahan tahu di daerah penelitian masih 

menggunkan teknologi yang sederhana dan bahan baku yang digunakan 

adalah kacang kedelai impor.  Nilai tambah untuk tahu cina sebesar 

 Rp2.284,816/kg dengan rasio nilai tambah sebesar 22,83%.  Nilai tambah 

untuk tahu sumedang mentah sebesar Rp2.735,385/kg dengan rasio nilai 

tambah sebesar 24,03%.  Nilai tambah untuk tahu sumedang goreng sebesar 

Rp17. 692,22/kg dengan rasio nilai tambah 54,96%.  Strategi pemasaran 

yang sudah dilakukan usaha industri di daerah penelitian adalah strategi 

agresif dengan lebih fokus kepada strategi SO (Strength-Opportunities). 

 

Yuliawati (2012), analisis strategi pemasaran pada UMKM subsistem 

Agribisnis bandeng presto di Kota Semarang.  Metode analisis data yang 

digunakan, yaitu analisis SWOT.  Posisi UMKM berada pada kuadran I 

yaitu strategi agresif, yang merupakan situasi yang menguntungkan dalam 

agribisnis pengolahan bandeng presto.  Rekomendasi strategi yang sesuai 

dengan kondisi UMKM skala mikro  dan kecil saat ini adalah pembuatan 

sentra bandeng presto, meningkatkan kualitas produk dengan penerapan 
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sistem jaminan mutu dan keamanan produk, pembangunan rumah kemasan, 

diversifikasi dan inovasi produk, meningkatkan promosi penjualan, 

meningkatkan kualitas SDM.  Rekomendasi strategi yang sesuai dengan 

kondisi UMKM skala menengah saat ini adalah meningkatkan kualitas 

produk dengan mutu dan keamanan, meningkatkan status UMKM dengan 

sertifikasi, membuka cabang dan melakukan ekspor. 

 

B.  Kerangka Pemikiran  

 

Usaha pengolahan ikan bandeng mulai bermunculan di Provinsi Lampung.  

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya beberapa usaha 

pengolahan ikan bandeng di Provinsi Lampung, yaitu ikan rasa yang cukup 

enak dan gurih, rasa daging netral (tidak asin seperti ikan laut) dan tidak 

mudah hancur jika dimasak.  Selain itu, harganya juga terjangkau oleh segala 

lapisan masyarakat.  

 

Ikan bandeng dapat diolah menjadi berbagai macam jenis makanan olahan.  

Menurut Saparinto (2007) ikan bandeng dapat dijadikan berbagai aneka 

olahan makanan, antara lain bandeng tanpa duri, bandeng asap, otak-otak 

bandeng, dan bandeng presto.  Selain keempat jenis olahan bandeng tersebut, 

ikan bandeng juga dapat diolah menjadi bandeng crispy, nugget bandeng,  

bakso bandeng, dimsum bandeng, rolade bandeng, bahkan duri dan kulit dari 

ikan bandeng pun dapat dijadikan kerupuk duri bandeng dan kerupuk kulit 

bandeng.   
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Pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi pemilik usaha, hal 

tersebut dikarenakan supaya produknya dikenal oleh masyarakat.  Usaha 

pengolahan ikan bandeng di Provinsi Lampung sudah memasarkan produknya 

ke beberapa kabupaten/kota Provinsi Lampung dan juga ke luar kota, bahkan 

usaha pengolahan ikan bandeng Jeng Sri sudah memasarkan produknya ke 

supermarket dan memasarkan melalui media sosial dan usaha pengolahan ikan 

bandeng juga telah memasarkan produknya melalui pedagang.  Banyaknya 

pedagang yang memasarkan produk-produk berbasis  ikan bandeng juga 

mempengaruhi pemasaran produk-produk tersebut semakin banyak pedagang 

yang memasarkan produk-produk berbasis ikan bandeng maka pemasaran 

akan semakin luas dan semakin dikenal oleh masyarakat.   

 

Pemasaran yang telah dilakukan secara luas tersebut belum mampu 

mengoptimalkan sistem pemasaran yang saat ini diterapkan, dikarenakan  

walaupun pemasaran produk olahan ikan bandeng sudah dilakukan secara luas 

ke beberapa kota/kabupaten di Provinsi Lampung dan ke luar kota, tetapi 

masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa terdapat usaha 

pengolahan ikan bandeng yang menjual berbagai produk olahan ikan bandeng 

di Provinsi Lampung.  Selain itu semakin banyak pedagang yang memasarkan 

produk olahan berbasis ikan bandeng memang menyebabkan pemasaran yang 

dilakukan semakin luas, namun semakin panjang saluran pemasaran produk 

maka marjin pemasaran akan semakin tinggi dan semakin rendah harga yang 

diterima produsen, sedangkan harga yang diterima oleh konsumen akhir 

semakin tinggi dan ditambah dengan produk olahan  berbasis ikan bandeng 

yang tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga dalam pemasarannya 
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diperlukan saluran pemasaran yang efisien agar produk-produk berbasis ikan 

bandeng sampai pada konsumen akhir masih dalam keadaan yang baik.  Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa pemasaran yang dilakukan oleh usaha 

pengolahan ikan bandeng belumoptimal.  

 

Penelitian dimaksudkan untuk menevaluasi efisiensi pemasaran yang dilihat 

dari dua aspek, yaitu saluran pemasaran dan marjin pemasarn dan strategi 

pemasaran pada usaha pengolahan ikan bandeng di Provinsi Lampung dan 

merekomendasikan strategi pemasaran yang tepat bagi usaha pengolahan ikan 

bandeng yang ada di Provinsi Lampung. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka diagram alir kerangka pemikiran secara 

ringkas dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Diagram alir analisis strategi pemasaran produk olahan 

 berbasis ikan bandeng di Provinsi Lampung 
 

Usaha Pengolahan Ikan bandeng 

Efisiensi Pemasaran 
 

Lingkungan Internal 

1. Produk 

2. Harga 

3. Promosi 

4. Tempat 
 

Lingkungan Eksternal 

1. Pesaing 

2. Konsumen 

3. Teknologi 

4. Pemasok 
 

Identifikasi Lingkungan 

Indternal dan Eksternal 

Matriks IFAS Matriks EFAS 

Strategi Pemasaran 
 

Analisi SWOT 

a. Segmentasi 

b. Targeting 

c. Positioning 

 

Bauran Pemasaran 

a. Harga 
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c. Promosi 

d. Tempat 

 

Strategi Prioritas 

MarjinPemasaran 
 

Saluran Pemasaran 
 

Pemasaran 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi 

kasus pada tiga usaha bandeng presto di Provinsi Lampung.  Studi kasus 

merupakan metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data 

yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara 

komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi 

atau peristiwa secara sistematis (Kriyantono, 2006). 

 

B. Konsep Dasar dan Definisi Operasioanal 

 

Konsep dasar dan definisi operasioanal ini mencakup pengertian yang 

digunakan untuk mendapatkan data dan melakukan analisis sehubungan 

dengan tujuan penelitian. 

 

Pengolahan ikan bandeng adalah mengolah ikan bandeng menjadi berbagai 

macam produk olahan.  Ikan bandeng dapat diolah menjadi bandeng presto, 

bandeng crispy, nugget bandeng, bakso bandeng, otak-otak bandeng, dimsum 

bandeng, rolade bandeng, kerupuk duri bandeng, kerupuk kulit bandeng.  

bandeng tanpa duri, dan cireng bandeng. 
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Produk adalah nilai keluaran yang dihasilkan dari proses kegiatan produksi 

yaitu berbagai produk olahan yang berasal dari ikan bandeng, yang nantinya 

ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau 

dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pemakainya. 

 

Harga adalah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan 

keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk dan jasa. 

 

Tempat adalah area di mana perusahaan menyalurkan produk atau jasa yang 

tersedia bagi konsumen. 

 

Promosi adalah kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan 

volume penjualan dengan cara mempengaruhi konsumen baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

 

Pemasaran adalah proses pertukaran yang mencakup serangkaian kegiatan 

untuk memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen dengan 

tujuan memperoleh keuntungan di satu pihak dan kepuasan dipihak lain. 

 

Strategi bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran taktis yang 

dapat dikendalikan berupa strategi produk, strategi harga, strategi promosi dan 

strategi tempat. 

 

Saluran Pemasaran adalah suatu jalur dari lembaga-lembaga penyalur yang 

mempunyai kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. 
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Segmentasi pasar adalah proses identifikasi subkelompok konsumen yang 

memiliki kesamaan dalam hal keinginan, daya beli, lokasi geografi, sikap 

membeli atau kebiasaan membeli. 

 

Targeting (penentuan pasar sasaran) merupakan langkah untuk memilih satu 

atau lebih segmen yang dapat dilayani dengan baik, sehingga semua usaha 

pemasaran dapat difokuskan pada segmen ini untuk keuntungan yang 

menjanjikan. 

 

Positioning (penempatan produk) adalah tindakan untuk mendapatkan posisi 

bersaing produk dan bauran pemasaran yang tepat pada setiap pasar sasaran. 

 

Analisis SWOT adalah sebuah analisis situasi dan kondisi bersifat deskriptif. 

Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan dan 

kemudian dikelompokan menurut kontibusinya masing-masing. 

 

Analisis lingkungan internal adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor strategis dari usaha bandeng presto yang 

mempengaruhi keberhasilan usaha tersebut baik faktor yang menghasilkan 

keuntungan (kekuatan atau strength) maupun faktor yang menyebabkan 

kerugian (kelemahan atau weakness) dalam suatu kelompok usaha. 

 

Analisis lingkungan eksternal adalah kegiatan menganalisis faktor-faktor 

strategis dalam usaha bandeng presto dari luar maupun dari dalam keseluruhan 

dari mata rantai produksi pengolahan hasil dan pemasaran produk yang 

berhubungan dengan pertanian dalam arti luas. 
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Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan 

lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin 

dilayani oleh perusahaan.  Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya 

keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli-pemasok, dan faktor 

lain-lain. 

 

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, 

keterampilan, dan kapasitas yang secara serius menghambat kinerja efektif 

perusahaan. 

 

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan.  Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu 

sumber peluang.  Identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan, 

perubahan pada situasi persaingan atau peraturan, perubahan teknologi, serta 

membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok dapat memberikan 

peluang bagi perusahaan. 

 

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan.  Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, 

meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok penting, 

perubahan teknologi, serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi 

ancaman bagi keberhasilan perusahaan. 

 

Teknologi adalah keseluruhan sarana yang digunakan dan berguna untuk 

mempermudah pelaksanaan kegiatan pemasaran berbagai produk olahan ikan 
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bandeng.  Diukur dengan melihat penerapan teknologi dan pengaruhnya 

terhadap usaha pengolahan ikan bandeng. 

 

Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau 

memperoleh berbagai produk olahan ikan bandeng untuk dikonsumsi secara 

pribadi. 

 

Pesaing adalah usaha-usaha dari dua atau lebih perusahaan yang masing-

masing bergiat untuk memperoleh konsumen untuk membeli berbagai macam 

produk olahan ikan bandeng dengan menawarkan harga yang paling 

menguntungkan. 

 

Pemasok orang yang menyalurkan bahan baku kepada perusahaan-perusahaan 

guna memproses produksinya untuk menghasilkan produk akhir. 

 

Matriks IFAS (Internal strategic factors analysis summary) adalah matriks 

yang terdiri dari faktor-faktor strategis internal usahan pengolahan ikan 

bandeng yang berupa kekuatan dan kelemahan usaha. 

 

Matriks EFAS (Eksternal strategic factors analysis summary) merupakan 

matriks yang terdiri dari fakor-faktor strategis eksternal usaha pengolahan 

ikan bandeng yang berupaa peuang dan ancaman usaha. 

 

C.  Lokasi, Waktu Penelitian dan Responden 

 

 Penelitian akan dilaksanakan di tiga usaha bandeng presto, yaitu usaha 

pengolahan ikan bandeng UD Sabily yang terletak di Desa Bandar Negri, 

Kecamatan Labuhan Maringgai, Kebupaten Lampung Timur, usaha 
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pengolahan ikan bandeng Jeng Sri yang terletak di Teluk Betung, Bandar 

Lampung, dan usaha pengolahan ikan bandeng Sedap Lestari yang terletak di 

Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan.  Penentuan 

lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan 

bahwa ketiga usaha pengolahan bandeng presto tersebut merupakan usaha 

bandeng presto yang berpotensi di Provinsi Lampung.  Responden dalam 

penelitian ini adalah pemilik usaha pengolahan ikan bandeng, yaitu usaha 

pengolahan ikan bandeng UD Sabily di Lampung Timur, usaha pengolahan 

ikan bandeng Jeng Sri di Bandar Lampung, dan usaha pengolahan ikan 

bandeng Sedap Lestari di Lampung Selatan. 

 

Lembaga pemasaran yang terlibat langsung dalam pemasaran produk berbasis 

ikan bandeng diambil menggunakan teknik snowball.  Cara pengambilan 

sampel dengan teknik ini dilakukan berantai.  Pelaksanaannya pertama-tama 

melakukan interview terhadap pemilik usaha pengolahan ikan bandeng di 

Provinsi Lampung, selanjutnya yang bersangkutan diminta untuk 

menyebutkan calon responden lainnya (pedagang pengumpul, pedagang 

pengecer) sehingga didapat suatu saluran pemasaran. Pengumpulan data 

dalam penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2017.   

 

D.  Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder.  Data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan 

wawancara kepada pelaku usaha dengan menggunakan daftar  pertanyaan 

(kuesioner).  Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, seperti Badan Pusat 
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Statistik, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan  literatur-literatur yang terkait 

dengan penelitian.  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

wawancara menggunakan kuesioner.  Wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilaksanakan melalui tatap muka dan tanya jawab 

langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau 

sember data (Sugiyono, 2012). 

 

E. Metode Analisis Data 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua cara, 

yaitu dengan menggunakan analisis kuantitatif (statistik) dan analisis kualitatif 

(deskriptif).  Analisis kualitatif diartikan sebagai produser pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian  

pada saat sekarang, sedangkan analisis kuantitatif diartikan sebagai produser 

pemecahan masalah dengan melakukan perhitungan secara statistik. 

 

1. Analisis Efisiensi Pemasaran 

 

a. Saluran Pemasaran 

Pada penelitian ini, metode analisis deskriptif kulitatif digunakan untuk 

menjawab tujuan penelitian yang pertama, yaitu untuk menganalisis 

bagaimana saluran pemasaran yang digunakan oleh usaha pengolahan 

ikan bandeng  dalam memasarkan berbagai produknya. 

 

b. Marjin Pemasaran 

Medote analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis marjin 

pemasaran.  Analisis marjin pemasaran digunakan untuk melihat  
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bagaimana margin share yang terdapat pada saluran pemasaran berbagai 

produk olahan ikan bandeng.  Secara sistematis untuk mengetahui marjin 

pemasaran.  Secara matematis perhitungan marjin pemasaran 

dirumuskan sebagai : 

Mji = Psi-Pbi atau mji = bti + πi 

 

Total marjin pemasaran : 

Mji = ∑mji 

 

Ratio Profit Margin/RPM pada masing-masing lembaga pemasaran, 

dirumuskan sebagai : 

RPM = 
  

   
 

 

Dimana : 

mji = Marjin pada lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Mji = Total marjin pada satu saluran pemasaran ke-i 

Psi = Harga jual pada lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Pbi = Harga beli pada lembaga pemasaran tingkat ke-i 

bti = Biaya pemasaran lembaga pemasaran tingkat ke-i 

πi = Keuntungan lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Pr = Harga pada tingkat konsumen 

Pf = harga pada tingkat petani (produsen) 

 

2. Strategi Pemasaran Usaha Olahan Ikan Bandeng 

 

Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab tujuan 

penelitian yang kedua.  Deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan 

mendeskripsikan dan menginterpretasikan variabel yang mengacu pada 

kajian ilmiah yang mendasarinya. 
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a. Bauran Pemasran (marketing mix)  

Analisis bauran pemasarn digunakan untuk menganalisis strategi 

pemasaran dengan menggunkan analisis bauran pemasaran  

(marketing mix) yang terdiri dari strategi produk, strategi harga, 

strategi promosi dan strategi tempat. 

 

b. Segmentasi, Targeting dan Positioning 

Analisis segmentasi, targeting dan positioning, digunakan untuk 

menganalisis bagaimana segmen pasar, penentuan pasar sasaran, dan 

penempatan pasar suatu produk. 

 

3. Analisis SWOT 

 

Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi strategi pemasaran produk olahan ikan bandeng, 

selanjutnya merekomendasikan strategi pemasaran yang tepat dan 

sebaiknya dilakukan oleh usaha pengolahan ikan bandeng.  Tahap untuk 

menganalisis strategi lingkungan internal dan lingkungan eksternal adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Strategi lingkungan internal 

a. Tentukan item-item IFAS yang paling penting ke dalam kolom 

faktor strategi. 

b. Menentukan derajat kepentingan relatif setiap faktor internal 

(bobot).  Penentuan bobot dilakukan dengan memberikan penilaian 

atau pembobotan angka pada masing-masing faktor. Penilaian 
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angka pembobotan yaitu sebagai berikut : 1 jika faktor vertikal 

sama pentingnya dengan faktor horizontal, 2 jika faktor vertikal 

lebih penting dari faktor horizontal, 0 jika faktor horizontal lebih 

penting dari faktor vertikal. 

c. Memberikan skala rating 1 sampai 4 untuk setiap faktor untuk 

menunjukkan apakah faktor tersebut mewakili kelemahan utama 

(peringkat = 1), kelemahan kecil (peringkat = 2), kekuatan kecil 

(peringkat = 3), dan kekuatan utama (peringkat = 4). 

d. Mengalikan bobot rating untuk menghasilkan jumlah pada kolom 

skor berbobot.  Matriks faktor strategi internal untuk mengetahui 

kondisi pemasaran usaha pengolahan ikan di Provinsi Lampung 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kerangka matriks faktor strategi internal  

 
Faktor Internal Bobot Rating Bobot x Rating 

Kekuatan 

 

 

   

Kelemahan 

 

 

   

Total    

 

Sumber : Rangkuti, 2006 

Keterangan pemberian rating : 

4 = Kekuatan atau kelemahan yang dimiliki usaha pengolahan ikan 

bandeng sangat kuat 

3 = Kekuatan atau kelemahan yang dimiliki usaha pengolahan ikan 

bandeng kuat 

2 = Kekuatan atau kelemahan yang dimiliki usaha pengolahan ikan 

bandeng rendah 

1=  Kekuatan atau kelemahan yang dimiliki usaha pengolahan ikan    

bandeng sangat rendah 
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2. Strategi lingkungan eksternal  

a. Tentukan item-item EFAS yang paling penting ke dalam kolom 

faktor strategi. 

b. Menentukan derajat kepentingan relatif setiap faktor eksternal 

(bobot).  Penentuan bobot dilakukan dengan memberikan penilaian 

atau pembobotan angka pada masing-masing faktor. Penilaian 

angka pembobotan yaitu sebagai berikut : 1 jika faktor vertikal 

sama pentingnya dengan faktor horizontal, 2 jika faktor vertikal 

lebih penting dari faktor horizontal, 0 jika faktor horizontal lebih 

penting dari faktor vertikal. 

c. Memberikan skala rating 1 sampai 4 untuk setiap faktor untuk 

menunjukkan apakah faktor tersebut mewakili kelemahan utama 

(peringkat = 1), kelemahan kecil (peringkat = 2), kekuatan kecil 

(peringkat = 3), dan kekuatan utama (peringkat = 4). 

d. Mengalikan bobot rating untuk menghasilkan jumlah pada kolom 

skor berbobot.  Matriks faktor strategi eksternal untuk mengetahui 

kondisi pemasaran usaha pengolahan ikan di Provinsi Lampung 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kerangka matriks faktor strategi eksternal  

 
Faktor Eksternal Bobot Rating Bobot x Rating 

Peluang 

 

 

   

Ancaman 

 

 

   

Total    

 

Sumber : Rangkuti, 2006 
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Keterangan pemberian rating: 

4 = Peluang atau ancaman yang dimiliki usaha pengolahan ikan 

bandeng sangat mudah diraih 

3 = Peluang atau ancaman yang dimiliki usaha pengolahan ikan 

bandeng mudah diraih 

2 = Peluang atau ancaman yang dimiliki pengolahan ikan bandeng 

sulit diraih 

1=  Peluang atau ancaman yang dimiliki pengolahan ikan bandeng 

sangat sulit diraih 

 

Faktor-faktor internal dan eksternal yang didapatkan dari identifikasi 

yaitu faktor kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang kemudian 

dimasukkan ke dalam maktriks SWOT.  Matriks SWOT 

menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal 

dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada 

usaha bandeng presto di Provinsi Lampung sehingga dapat diperoleh 

susunan strategis yang mampu menambah kekuatan dan peluang serta 

mengurangi kelemahan dan ancaman yang ada. 

 

Matriks SWOT dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif 

strategi, yaitu strategi kekuatan-peluang (S-O), strategi kelemahan-

peluang (W-O), strategi kelemahan-ancaman (W-T), dan strategi 

kekuatan-ancaman (S-T).  Berdasarkan hasil tersebut maka akan terpilih 

strategi yang sesuai dengan kuadran I, II, III dan IV pada diagram 

analisis SWOT.  Matriks SWOT dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Matriks SWOT 

        Faktor Internal 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Strengths (S) 

Daftar Kekuatan 

(tentukan 5-10 faktor 

peluang internal) 

Weakness (W) 

Daftar Kelemahan 

(tentukan 5-10 faktor 

peluang internal) 

Opportunities (O) 

Daftar Peluang 

(tentukan 5-10 faktor 

peluang eksternal) 

Strategi S-O 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

Strategi W-O 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

Threats (T) 

Daftar Ancaman 

(tentukan 5-10 faktor 

peluang eksternal) 

Staregi S-T 

Ciptakan startegi yang 

menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

Strategi W-T 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

menghindari ancaman 

 

Sumber : David, 2006 

Berdasarkan Matriks SWOT, diperoleh penyususnan matriks SWOT 

melalui delapan tahapan yaitu sebagai berikut: 

1. Menentukan faktor-faktor peluang  usaha pengolahan ikan bandeng. 

2. Menentukan faktor-faktor ancaman usaha pengolahan ikan bandeng. 

3. Menentukan faktor-faktor kekuatan usaha pengolahan ikan bandeng. 

4. Menentukan faktor-faktor kelemahan usaha pengolahan ikan bandeng. 

5. Menyesuaikan kekuatan internal dengan peluang eksternal untuk 

 mendapatkan strategi S-O.  Menempatkan seluruh hasil strategi SO 

dalam sel yang ditentukan. 

6. Menyesuaikan kelemahan internal dengan peluang eksternal untuk 

mendapatkan strategi W-O.  Menempatkan seluruh hasil strategi WO 

dalam sel yang ditentukan.   

7. Menyesuaikan kekuatan internal dengan ancaman eksternal untuk 

 mendapatkan strategi S-T.  Menempatkan seluruh hasil strategi ST 

dalam sel yang ditentukan. 
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8. Menyesuaikan kelemahan internal dengan ancaman eksternal untuk 

mendapatkan strategi W-T.  Menempatkan seluruh hasil strategi WT 

dalam sel yang ditentukan. 

 

Langkah analisis SWOT dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. Mengklasifikasikan beragam informasi internal dan eksternal kedalam 

daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 

2. Melakukan analisis SWOT dengan tahapan membuat kolom Internal 

Factors Strategy (IFAS) dan External Factors Strategy (EFAS). 

3. Melihat posisi perusahaan dalam kuadran SWOT untuk menentukan 

orientasi strategi yang akan diambil. 

4. Membuat matriks SWOT. Semua poin dari faktor kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman yang telah dihitung dalam kolom 

IFAS dan EFAS dimasukan dalam matriks ini. 

5. Menyilangkan SO, ST, WO, dan WT. Tiap-tiap faktor dalam sel S, 

W, O, dan T disilangkan, misal S1O1, S1O2, S1O3, dan seterusnya. 

 

Setelah diperoleh strategi alternatif, maka dilakukan pemilihan strategi 

prioritas. Seluruh strategi alternatif yang telah tersusun dari matrik 

SWOT, selanjutnya akan dipilih sebanyak sepuluh buah strategi 

pemasaran yang akan dijalankan perusahaan dalam kegiatan pemasaran. 
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IV.    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

A. Keadaan Umum Kabupaten Lampung Timur 

 

Kabupaten Lampung Timur secara astronomis terletak pada 105
o 
15’ - 106

o 

20’ BT dan 4
o 
37’ - 5

 o 
37’ LS.  Secara geografis Kabupaten Lampung Timur 

memiliki batas-batas wilayah yaitu : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, 

Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, dan Kecamatan 

Menggala Kabupaten Tulang Bawang. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, 

Ketibung, Palas, Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul, Metro Raya, Kota 

Metro, Kecamatan Punggur dan Seputih Raman Kabupaten Lampung 

Tengah. 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan DKI 

Jakarta. 

 

Kabupaten Lampung Timur merupakan daratan rendah dengan ketinggian 

rata-rata 50 m di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah seluas 

5.325,03 Km
2
 yang sampai dengan akhir tahun 2015 secara administratif  
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dibagi menjadi 24 kecamatan.  Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 6 

kecamatan dan  jumlah kelurahan di masing-masing kecamatan tahun 2015. 

 

Tabel  6. Kecamatan dan jumlah  kelurahan di Kabupaten Lampung Timur  

tahun 2015 

 
No Kecamatan Jumlah Kelurahan 

1 Metro Kibang 7 

2 Batanghari 17 

3 Sekampung 17 

4 Marga Tiga 13 

5 Sekampung Udik 15 

6 Jabung 15 

7 Pasir Sakti 11 

8 Waway Karya  8 

9 Marga Sekampung 8 

10 Labuhan Maringgai 11 

11 Mataram Baru 5 

12 Bandar Sribhawono 6 

13 Melintang 7 

14 Gunung Pelindung 7 

15 Way Jepara 16 

16 Braja Selebah 7 

17 Labuhan Ratu 11 

18 Sukadana 20 

19 Bumi Agung 7 

20 Batanghari Nuban 13 

21 Pekalongan 12 

22 Raman Utara 11 

23 Purbolinggo 12 

24 Way Bungur 8 

 

Sumber : Kabupaten  Lampung Timur dalam Angka, 2016 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat 24 Kecamatan pada Kabupaten 

Lampung Timur, dan masing-masing kecamatan memiliki jumlah kelurahan 

yang berbeda.  Kecamatan Sukadana memiliki jumlah kelurahan terbanyak 

yaitu 20 kelurahan, sedangkan Kecamatan Mataram Baru merupakan  

kecamatan yang mempunyai jumlah kelurahan paling sedikit, yaitu lima 

kelurahan. 
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Kabupaten Lampung Timur memiliki enam buah pulau, yaitu Segama Besar, 

Segama Kecil, Pulau Basa, Gosong Serdang, Gosong Layang-Layang, dan 

Karang Pematang.  Tercatat ada sepuluh buah gunung di Lampung Timur 

dengan tinggi kisaran antara 100 - 250 m.  Terdapat dua buah sungai 

utama, yaitu sungai Way Sekampung dan Way Seputih.  Curah hujan tertinggi 

terjadi di bulan Desember 2014 yaitu mencapai 320 mm, sedangkan curah 

hujan terendah terjadi pada bulan September 2014 dengan 1 mm. 

 

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2015 berjumlah 

1.008.797 jiwa yang terdiri dari 516.079 jiwa penduduk laki-laki dan 492.718 

jiwa penduduk perempuan.  Kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung 

Timur pada tahun 2015 adalah sebanyak 189  jiwa/km
2
.  Kepadatan 

penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Pekalongan yakni 486 

jiwa/km
2
, sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatan pendudukya 

adalah Kecamatan Way Bungur  yaitu 63 jiwa/km
2
.  Perkembangan jumlah 

penduduk di Lampung Timur berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

 

Berdasarkan Tabel 7 jumlah penduduk terbanyak ditempati oleh Kecamatan 

Sekampung Udik sebesar 72.197jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki 

jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Bumi Agung dengan jumlah 

penduduk sebesar 17.785 jiwa.   
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Tabel 7. Jumlah penduduk (jiwa) di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan 

kecamatan tahun 2015 

 
No Kecamatan Jumlah Penduduk 

1 Metro Kibang 22.720 

2 Batanghari 59.074 

3 Sekampung 63.099 

4 Marga Tiga 45.484 

5 Sekampung Udik 72.197 

6 Jabung 50.124 

7 Pasir Sakti 36.720 

8 Waway Karya  33.338 

9 Marga Sekampung 26.599 

10 Labuhan Maringgai 70.551 

11 Mataram Baru 28.202 

12 Bandar Sribhawono 48.978 

13 Melintang 25.557 

14 Gunung Pelindung 21.500 

15 Way Jepara 54.958 

16 Braja Selebah 23.047 

17 Labuhan Ratu 44.344 

18 Sukadana 68.270 

19 Bumi Agung 17.785 

20 Batanghari Nuban 43.552 

21 Pekalongan 48.653 

22 Raman Utara 37.234 

23 Purbolinggo 43.065 

24 Way Bungur 23.746 

 

Sumber  : Kabupaten Lampung Timur dalam Angka, 2016 

 

B. Keadaan Umum Kota Bandar Lampung 

 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung.  Kota Bandar 

Lampung terletak pada 5
o 

20’ - 5
o 
30’ LS dan 105

o 
28’ - 105

 o 
37’ BT.  Secara 

geografis Kota Bandar Lampung memiliki batas-batas wilayah yaitu : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran. 
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4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah seluas 197,22 km
2
 yang sampai 

dengan tahun 2015 secara administratif dibagi menjadi 20 kecamatan dan 126 

kelurahan.  Secara lebih rinci dapat di lihat pada Tabel 8 kecamatan dan  

jumlah kelurahan di masing-masing kecamatan tahun 2015. 

 

Tabel 8. Kecamatan dan  jumlah kelurahan di Bandar Lampung tahun 2015 

 
No Kecamatan Jumlah Kelurahan 

1 Teluk Betung barat 5 

2 Teluk Betung Timur 6 

3 Teluk Betung Selatan 6 

4 Bumi waras 5 

5 Panjang 8 

6 Tanjung Karang Timur 5 

7 Kedamaian 7 

8 Teluk Betung Utara 6 

9 Tanjung Kaqrang Pusat 7 

10 Enggal 6 

11 Tangjung Karang Barat  7 

12 Kemiling 9 

13 Lamgkapura 5 

14 Kedaton 7 

15 Rajabasa 7 

16 Tanjung Seneng 5 

17 Labuhan Ratu 6 

18 Sukarame 6 

19 Sukabumi 7 

20 Way Halim 6 

 

Sumber : Kota Bandar Lampung dalam Angka, 2016 

 

Tabel 8 menunjukkan bahwa terdapat 20 kecamatan di Bandar Lampung, dan 

masing-masing kecamatan mempunyai kelurahan.  Jumlah kelurahan di Kota 

Bandar Lampung tidak terlalu banyak.  Kecamatan Kemiling mempunyai  



68 
 

jumlah kelurahan terbanyak, yaitu sembilan kelurahan, sedangkan Kecamatan 

Teluk Betung Barat mempunyai jumlah kelurahan terkecil, yaitu lima 

kelurahan. 

 

Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 – 700 m di atas permukaan laut 

dengan topografi yang terdiri dari : 

1.  Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian Selatan dan Panjang. 

2. Daerah perbukitan yaitu sekitas Teluk Betung bagian Utara. 

3. Daerah dataran tinggi serta sedikit berelombang terdapat di sekitar 

Tanjung Karang Barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta 

perbukitan Batu Serampok di bagian Timur Selatan. 

4. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil di bagian Selatan. 

 

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung pada tahun 2015 berjumlah 979.287 

jiwa dengan sex ratio 102, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih 

banyak daripada penduduk perempuan.  Rata-rata tingkat kepadatan 

penduduk di Kota Bandar Lampung pada tahun 2015 adalah sebanyak 4965 

jiwa/km
2
.  Kepadatan penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Tanjung 

Karang Timur yakni 18.280 jiwa/km
2
, sedangkan kecamatan yang paling 

kecil kepadatan pendudukya adalah Kecamatan Sukabumi yaitu 2.429 

jiwa/km
2
.  Perkembangan jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung 

berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Jumlah penduduk (jiwa) di Kota Bandar Lampung berdasarkan 

kecamatan tahun 2015 

 
No Kecamatan Jumlah Penduduk 

1 Teluk Betung Barat 29.799 

2 Teluk Betung Timur 41.645 

3 Teluk Betung Selatan 39.353 

4 Bumi Waras 56.742 

5 Panjang 74.506 

6 Tanjung Karang Timur 37.108 

7 Kedamaian 52.592 

8 Teluk Betung Utara 50.593 

9 Tanjung Karang Pusat 51.126 

10 Enggal 28.084 

11 Tangjung Karang Barat  54.710 

12 Kemiling 65.637 

13 Langkapura 33.944 

14 Kedaton 49.055 

15 Rajabasa 48.027 

16 Tanjung Seneng 45.775 

17 Labuhan Ratu 44.843 

18 Sukarame 56.921 

19 Sukabumi 57.334 

20 Way Halim 61.493 

 

Sumber  : Kota Bandar Lampung dalam Angka, 2016 

 

Tabel 9 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak ditempati oleh 

Kecamatan Way Halim sebesar 61.493 jiwa, sedangkan kecamatan yang 

memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Enggal dengan 

jumlah penduduk sebesar 28.084 jiwa.   

 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung.  Oleh sebab 

itu, Kota Bandar Lampung selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, 

sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat 

kegiatan perekonomian daerah Lampung.  Kota Bandar Lampung terletak di 

wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan  



70 
 

perekonomian antar pulau Sumatera dan Pulau jawa, sehingga 

menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung 

sebagai pusat perdagangan, Industri dan Pariwisata. 

 

C. Keadaan Umum Lampung Selatan 

 

Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105
 o
 14’ sampai dengan 105

 o
 45’ 

BT dan 5
 o
 15’ -  6

 o
 LS.   Secara geografis Kabupaten Lampung Timur 

memiliki batas-batas wilayah yaitu : 

1. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah 

dan Lampung Timur. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran. 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa. 

 

Kabupaten Lampung Selatan  memiliki luas wilayah sebesar 2.109,74 km
2 

dan memiliki luas daerah daratan kurang lebih 2.007,01 km
2
 dengan  kantor 

pusat pemerintahan yang terletak di Kota Kalianda.  Dari luas secara 

keseluruhan Kabupaten Lampung Selatan tersebut 44.271 ha digunakan 

sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya yaitu 156.430 ha merupakan lahan 

bukan sawah.  Kabupaten Lampung Selatan  merupakan salah satu daerah 

Tingkat II yang ada di Provinsi Lampung.  Secara administratif Lampung 

Selatan terdiri dari 260 desa dan 17 kecamatan.  Secara lebih rinci dapat di 

lihat pada Tabel 10 kecamatan dan  jumlah kelurahan di masing-masing 

kecamatan tahun 2015. 
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Tabel 10.  Kecamatan dan jumlah kelurahan di Kabupaten Lampung 

Selatan  tahun 2015 

 

No Kecamatan Jumlah Kelurahan 

1 Natar 26 

2 Jati Agung 21 

3 Tanjung Bintang 16 

4 Tanjung Sari 8 

5 Ketibung 12 

6 Merbau Mataram 15 

7 Way Sulan 8 

8 Sidomulyo 16 

9 Candipuro 14 

10 Way Panji 4 

11 Kalianda 29 

12 Rajabasa 16 

13 Palas 21 

14 Sragi 10 

15 Penengahan 22 

16 Ketapang  17 

17 Bakauheni 5 

 

Sumber : Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2016 

 

Tabel 10 menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki 17 

kecamatan.  Setiap kecmatan memiliki jumlah kelurahan yang berbeda-

beda.  Kecamatan Kalian memiliki jumlah kelurahan terbanyak, yaitu 29 

kelurahan, sedangakan Kecamatan Way Panji memiliki jumlah 

kelurahan terkecil, yaitu empat kelurahan. 

 

Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah dataran dengan 

ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi. Daerah dataran tertinggi 

berada di Kecamatan Merbau Mataram dengan ketinggian 102 m dari 

permukaan laut. Kalianda sebagai ibukota kabupaten memiliki 

ketinggian 17 m dari permukaan laut dan memiliki curah hujan tertinggi 

terjadi pada bulan Desember yaitu mencapai 396,6 mm, sedangkan 

curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus 0 mm.  Jumlah 
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penduduk Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2014 berjumlah 

950.884  jiwa yang terdiri dari 488.637 jiwa penduduk laki-laki dan 

462.207 jiwa penduduk perempuan denagn sex ratio sebesar 105,72 

persen. Perkembangan jumlah penduduk di Lampung Selatan 

berdasarkan kecamatan tanun 2014 dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Jumlah penduduk (jiwa) di Kabupaten Lampung Selatan 

berdasarkan kecamatan tahun 2014 

 
No Kecamatan Jumlah Penduduk 

1 Natar 180.621 

2 Jati Agung 108.279 

3 Tanjung Bintang 71.974 

4 Tanjung Sari 28.124 

5 Ketibung 64.388 

6 Merbau Mataram 47.840 

7 Way Sulan 21.975 

8 Sidomulyo 57.637 

9 Candipuro 52.513 

10 Way Panji 16.723 

11 Kalianda 84.718 

12 Rajabasa 21.544 

13 Palas 55.264 

14 Sragi 32.543 

15 Penengahan 36.551 

16 Ketapang  47.985 

17 Bakauheni 22.165 

 

Sumber  : Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2016 

 

D. Gambaran Umum Usaha Pengolahan Ikan Bandeng UD Sabily  

 

Jumlah usaha pengolahan berbasis ikan bandeng masih sangat sedikit di 

Lampung.  Ikan bandeng sendiri merupakan ikan yang memiliki banyak 

duri sehingga harus berhati-hati saat memakannya.  Solusi dari masalah 

tersebut adalah mengolah ikan bandeng menjadi berbagai jenis produk 

contohnya bandeng presto sehingga tidak sulit memakannya.  Hal 

tersebut dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat yang memiliki 
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bakat dalam mengolah ikan bandeng.  Salah satu usaha pengolahan ikan 

bandeng di Lampung adalah usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily.   

 

Usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily dirintis pertama kali pada 

tahun 2011 yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Labuhan 

Maringgai, Desa Bandar Negri.  Pemilik usaha pengolahan ikan 

bandeng UD Sabily adalah Afwah Nuraini atau biasa dipanggil Bu Nur.  

Dilatarbelakangi dengan ketersediaan ikan bandeng yang melimpah di 

Kecamatan Labuhan Maringgai dan juga karena sudah tidak ada kepala 

keluarga sehingga Bu Nur berinisiatif untuk membuka usaha ini.  Saat 

pertama kali membuka usaha, produk pertama Bu Nur yaitu kentucky 

bandeng, yang pada awalnya masih dengan jumlah produksi yang kecil 

dan jumlah konsumen yang sedikit.   

 

Saat ini kentucky bandeng sudah tidak diproduksi lagi karena 

permintaan yang sedikit.  Produk yang saat ini yang masih diproduksi 

oleh yaitu bandeng presto, nugget bandeng, rolade bandeng, dimsum 

bandeng, bakso bandeng, otak-otak bandeng, keripik kulit bandeng, 

kerupuk duri bandeng, dan crispy bandeng. 

 

Alat yang digunakan dalam  proses produksi semua produk masih 

tergolong sederhana dan tenaga kerja pada usaha pengolahan ikan 

bandeng UD Sabily hanya berjumlah empat orang.  Dikarenakan 

keterbatasan alat dan juga tenaga kerja sehingga tidak semua produk 

diproduksi setiap hari.  Dalam sehari usaha pengolahan ikan bandeng 

usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily hanya memproduksi rata-
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rata tiga produk saja.  Produk yang paling sering diproduksi adalah 

nugget bandeng dikarenakan permintaannya sangat banyak.   

 

Selain nugget bandeng produk lain yang banyak permintaannya adalah 

keripik kulit bandeng dan kerupuk duri bandeng.  Kedua produk tersebut 

banyak permintaannya akan tetapi stoknya terbatas karena proses 

produksi terlalu rumit dan lama sehingga kedua produk tersebut 

diproduksi saat produk yang diproduksi sedikit.   

 

Permintaan pasar akan semua produk  terus mengalami  peningkatan 

dari tahun ke tahun, terutama pada saat memasuki bulan puasa dan hari 

raya lebaran.  Pemasaran produk olahan ikan bandeng saat ini mencakup 

Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Metro, 

Palembang, Jambi, dan Bekasi. 

 

E. Gambaran Umum Usaha Pengolahan Ikan Bandeng Jeng Sri  

 

Selain usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily yang terletak di 

Lampung Timur, di Bandar Lampung terdapat pula usaha sejenis yaitu 

usaha pengolahan ikan bandeng Jeng Sri. Usaha pengolahan ikan 

bandeng Jeng Sri dirintis pertama kali pada tahun 2012 yang beralamat 

di Kota Sepang Permai Blok F  No 6 Kel. Sepang Jaya Kecamatan 

Kedaton Kota Bandar Lampung.  Pemilik Usaha pengolahan ikan 

bandeng Jeng Sri adalah  Musriyati Sakti Nurling.   
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Awal terbentuknya usaha pengolahan ikan bandeng Jeng Sri adalah 

karena kesukaan keluarga terhadap ikan bandeng, tetapi karena ikan 

bandeng banyak tulang atau duri, sehingga menyebabkan ikan bandeng 

tidak begitu mudah dan nyaman untuk dikonsumsi.  Untuk menyiasati 

hal tersebut, dengan kegemaran memasak yang dimiliki, maka Ibu Sri 

menciptakan aneka resep dan produk dari bahan ikan bandeng.  

Kegemaran tersebut menjadi potensi peluang usaha yang dapat 

membantu perekonomian rumah tangga dan pengembangan komoditas 

ikan bandeng di Provinsi Lampung, selain itu juga karena potensi bahan 

baku ikan bandeng banyak tersedia di Provinsi Lampung , khususnya di 

wilayah pesisir Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur. 

 

Produk pertama yang produksi oleh usaha pengolahan ikan bandeng 

Jeng Sri adalah bandeng presto, hingga sekarang bandeng presto masih 

diproduksi dan menjadi produk utama dikarenakan banyak peminatnya.  

Selain bandeng presto produk lain yang diproduksi oleh usaha 

pengolahan ikan bandeng Jeng Sri adalah bandeng tanpa duri, nugget 

bandeng, bakso bandeng, dan cireng kulit bandeng. 

 

Alat yang digunakan dalam proses produksi semua produk masih 

tergolong sederhana dan tenaga kerja pada usaha pengolahan ikan 

bandeng Jeng Sri  hanya berjumlah dua orang, hal tersebut dikarenakan 

dengan tenaga kerja yang hanya sedikit tetapi semua kerjaan dapat 

diselesaikan dengan cepat.  Dikarenakan keterbatasan alat dan juga 

tenaga kerja sehingga tidak semua produk diproduksi setiap hari.  Dalam 
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sehari usaha pengolahan ikan bandeng Jeng Sri hanya memproduksi 

rata-rata dua produk saja.  Produk yang paling sering diproduksi adalah 

bandeng presto dan bandeng tanpa duri dikarenakan permintaan atas 

kedua produk tersebut banyak dan pemasarannya sudah sampai ke luar 

Lampung. 

 

Permintaan pasar akan semua produk terus mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun, terutama pada saat memasuki bulan puasa dan hari raya 

lebaran.  Pemasaran produk berbasis ikan bandeng saat ini mencakup 

Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, Batam, dan Palembang. 

 

F. Gambaran Umum Usaha Pengolahan Ikan Bandeng Sedap Lestari  
 

Usaha pengolahan ikan bandeng selain terdapat di Lampung Timur dan 

Bandar Lampung juga terdapat di Lampung Selatan, yang bernama 

usaha pengolahan ikan bandeng Sedap Lestari.  Usaha pengolahan ikan 

bandeng Sedap Lestari dirintis pertama kali pada tahun 2012 yang 

 beralamat di Jalan Lintas Timur Kecamatan Ketapang Desa Pematang 

Pasir.  Pemilik usaha pengolahan ikan bandeng Sedap Lestari adalah  

Suwanti.   

 

Awal terbentuknya usaha pengolahan ikan bandeng Sedap Lestari 

adalah karena Ibu Suwanti memanfaatkan potensi ikan bandeng yang 

banyak di sekitar rumah, sehingga Ibu Suwanti belajar membuat 

bandeng presto dari internet.  Untuk mendapatkan konsumen Ibu 

Suwanti memberikan tester ke rumah-rumah dan ke teman-temannya.   
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Produk pertama yang produksi oleh usaha pengolahan ikan bandeng 

Sedap Lestari adalah bandeng presto, hingga sekarang bandeng presto 

masih diproduksi dan menjadi satu-satunya produk pada usaha 

pengolahan ikan bandeng  Sedap Lestari.  Ibu Suwanti saat ini belum 

melakukan inovasi produk pada usahanya dikarenakan usaha bandeng 

presto merupakan pekerjaan sampingan dan pekerjaan utamanya adalah 

Guru Sekolah Dasar.  Sehingga Ibu Suwanti belum ada waktu untuk 

mengembangkan produknya. 

 

Alat yang digunakan dalam proses produksi semua produk masih 

tergolong sederhana dan tenaga kerja berjumlah tiga orang, hal tersebut 

dikarenakan produk yang diproduksi hanya bandeng presto sehingga 

tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak.  Usaha pengolahan ikan 

bandeng Sedap Lestari juga hanya memproduksi bandeng presto jika 

ada yang memesan saja, apabila belum melakukan pemesanan maka 

tidak dapat membeli bandeng presto pada usaha pengolahan ikan 

bandeng Sedap Lestari.  Akan tetapi, usaha pengolahan ikan bandeng 

Sedap Lestari mempunyai konsumen tetap setiap harinya, yaitu rumah 

makan dan kantor pemerintahan. 

 

Harga yang ditawarkan usaha pengolahan ikan bandeng Sedap Lestari 

juga sangat murah sehingga konsumen berasal dari semua kalangan baik 

menengah ke bawah maupun menengak ke atas.  Permintaan pasar akan 

produk bandeng presto terus mengalami peningkatan dari tahun ke  
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tahun, terutama pada saat memasuki bulan puasa dan hari raya lebaran.  

Pemasaran produk berbasis ikan bandeng saat ini masih di sekitar 

Lampung Selatan.  Selain Lampung Selatan pemasaran juga sudah 

dilakukan ke luar Lampung, seperti Lubuk Linggau dan Bengkulu. 
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VI.   KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa 

1. Sistem pemasaran pada usaha pengolahan ikan bandeng di Provinsi 

Lampung berbeda.  Secara umum usaha pengolahan ikan bandeng di 

Provinsi Lampung mempunyai  dua saluran pemasaran dan sistem 

pemasaran belum efisien. 

2. Strategi pemasaran yang diterapkan pada usaha pengolahan ikan bandeng 

skala besar dan skala menengah adalah strategi pertumbuhan secara 

agresif, sedangkan pada usaha skala kecil adalah strategi diversifikasi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka saran yang dapat diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagi usaha pengolahan ikan bandeng di Provinsi Lampung 

a. Usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily 

1) Menciptakan produk yang lebih bervariasi dan berkualitas untuk 

dapat memanfaatkan minat konsumen terhadap produk yang tinggi. 

2) Meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses produksi untuk 

dapat menciptakan produk yang lebih bervariasi dan berkualitas. 
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3) Mepertahankan harga produk yang lebih bersaing untuk 

meningkatkan minat konsumen terhadap produk. 

b. Usaha pengolahan ikan bandeng Jeng Sri 

1) Menciptakan produk yang lebih bervariasi dan berkualitas untuk 

dapat mengoptimalkan daya saing usaha yang tinggi. 

2) Menciptakan produk yang lebih bervariasi dan berkualitas untuk 

memenuhi minat konsumen terhadap permintaan produk yang 

tinggi. 

3) Bekerjasama dengan pemasok bahan baku untuk dapat 

menghasilakan produk yang lebih bervariasi dan berkualitas. 

c. Usaha pengolahan ikan bandeng Sedap Lestari 

1) Menciptakan produk yang lebih bervariasi sesuai dengan 

permintaan konsumen dan menghasilkan rendahnya tingkat 

persaingan di lingkungan usaha untuk penguasaan pasar. 

2) Menciptakan produk yang lebih bervariasi sesuai dengan 

permintaan konsumen dan memanfaatkan konsumen tetap untuk 

penguasaan pasar. 

3) Lebih memperluas promosi yang saat ini dilakukan oleh konsumen 

dan melakukan kerjasama dengan pemasok untuk memenuhi 

permintaan pasar. 

2. Pemerintah daerah/kota melalui Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan 

memberikan dukungan terhadap pemasaran produk-produk olahan 

berbasis ikan bandeng dengan membatu mempromosikan usaha 

pengolahan ikan bandeng agar dikenal oleh masyarakat luas. 
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3. Bagi pihak lain atau pihak investor yang ingin mendirikan usaha yang 

sejenis, penelitian dapat menjadi gambaran bagi pengusaha untuk 

mendirikan usaha dengan mempertimbangkan strategi pemasaran yang 

diterapkan dalam memasarkan produknya.
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