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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

menyebabkan kemajuan yang sangat besar pada perkembangan industri. Dengan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan memanfaatkan teknologi yang dapat 

memproduksi barang-barang secara cepat, maka produk yang ditawarkan produsen 

ke konsumen semakin banyak dengan kualitasnya masing-masing. Keadaan ini 

menyebabkan konsumen dihadapkan dengan berbagai produk yang mempengaruhi 

konsumen dalam menentukan kebutuhan produk yang diinginkannya. 

Persaingan bisnis yang sangat ketat pada saat ini merupakan sebuah 

tantangan bagi pengusaha untuk tetap berada dalam persaingan industri. Seorang 

manajer pemasaran mengharapkan perusahaannya bisa dikenal dengan konsumen 

agar produk yang dihasilkan perusahaan tersebut bisa menjadi pemimpin di pasar. 

Usaha ini bisa disebut dengan strategi pemasaran yang merupakan salah satu unsur 

dari marketing plan. 

Perusahaan yang tidak dapat memenuhi selera konsumen maka akan 

mengalami masalah-masalah yang dihadapi. Misalkan, jika perusahaan tersebut 

tahun demi tahun mengalami kemunduran produksi sudah dipastikan perusahaan 

tersebut akan bangkrut. Dengan semakin banyaknya pesaing usaha maka 
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persaingan dalam jenis industri yang sama sebaiknya mempunyai spesifikasi 

produk yang unggul. Pemasaran dalam suatu perusahaan merupakan salah satu 

faktor yang penting dan turut menentukan kelangsungan hidup bagi suatu 

perusahaan sebab kegagalan dalam memasarkan barang akan berakibat fatal, 

keuntungan yang diharapkan tidak akan tercapai. Hal ini mengakibatkan 

perusahaan akan terancam bangkrut. 

Dalam memasarkan barang yang dihasilkan oleh perusahaan perlu 

mengenal marketing plan (rencana pemasaran) yang berisi lima kegiatan utama 

dalam pemasaran, yaitu misi atau tujuan perusahaan, sasaran pemasaran, analisis 

situasi, dan strategi pemasaran (Lamb, Hair, dan McDaniel: 2001). Unsur-unsur 

tersebut saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, sehingga 

manajer tidak boleh hanya menekankan pada salah satu unsur saja apabila 

perusahaannya ingin selalu berada dalam persaingan. 

Marketing plan dapat menjadi dasar bagi pihak manajemen guna 

melakukan perbandingan antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja nyata 

yang telah dicapai, dengan menentukan sasaran yang ingin dicapai dan 

menetapkan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. 

Marketing plan menjelaskan semua kegiatan yang membantu para karyawan 

dalam memahami dan bekerja sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai bersama. 

Pembuatan marketing plan memudahkan seorang manajer pemasaran 

untuk mengkaji tentang lingkungan pemasaran serta cara kerja karyawan 

perusahaan. Setelah rencana pemasaran itu dibuat,  maka ia berlaku sebagai acuan 
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bagi keberhasilan aktivitas perusahaan di masa mendatang. Akhirnya, marketing 

plan memudahkan manajer pemasaran untuk masuk ke pasar dengan kesadaran 

akan berbagai kemungkinan dan masalah yang mungkin dihadapi. Dalam upaya 

menghasilkan produk yang berkualitas, para produsen harus memahami betul 

selera para konsumen. Sehingga dapat menarik para konsumen untuk membeli dan 

mengkonsumsi produk yang dihasilkan yang secara langsung mendatangkan profit 

bagi perusahaan tersebut. 

Kabupaten Lamongan, Jawa Timur memiliki panjang pantai 47 km, 

membentang di pesisir utara Jawa. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya 

adalah menangkap ikan dilaut (nelayan) dan berdagang. Kegiatan penangkapan 

dilaut (fishing) terpusat di Kecamatan Brondong dan Paciran dengan empat 

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), yaitu Brondong, Labuhan, Kranji dan Weru. 

Potensi sumber daya hayati laut diperairan Kabupaten Lamongan cukup besar dan 

sangat beragam. 

Penyediaan sarana es balok untuk menunjang kegiatan penangkapan dan 

pemasaran ikan sudah menjadi kebutuhan pokok nelayan dan pedagang di 

Brondong. Tingkat kebutuhan es balok antara nelayan dari berbagai jenis peralatan 

tangkap lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan pedagang ikan. Pemberian es 

balok yang sudah dikrocok pada ikan-ikan yang baru ditangkap merupakan upaya 

nelayan untuk menjaga kesegaran dan kualitas ikan dan kebiasaan demikian sudah 

berlangsung sejak awal tahun 80-an. Demikian pula dalam kegiatan pemasaran 

ikan ke kota atau daerah tujuan, para pedagang memanfaatkan sarana es balok 
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untuk menjaga kualitas ikan yang dikirim agar sesampainya ke pihak konsumen 

kondisi ikan tetap baik. 

Baik nelayan maupun pedagang telah menyadari sepenuhnya bahwa 

tingkat kualitas ikan akan menentukan tingkat harga yang akan mereka terima. 

Tingkat harga akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Dengan demikian jika 

nelayan dan pedagang tidak dapat menjaga kualitas ikan, harganyapun akan jatuh. 

Penyediaan es balok merupakan salah satu komponen yang sangat membantu 

nelayan dan pedagang untuk menstabilkan harga ikan dan meningkatkan 

pendapatan mereka. 

Jumlah kebutuhan es balok bagi para nelayan sangat bergantung pada 

jenis armada, peralatan tangkap dan lama masa melaut per trip. Demikian pula 

tingkat kebutuhan es balok untuk para pedagang ikan segar bergantung pada 

volume ikan yang akan dipasarkan dan jarak kota tujuan pemasaran dari 

Brondong. Jika volume ikan yang akan dipasarkan cukup besar dan kota tujuan 

pemasaran cukup jauh, tingkat kebutuhan es balok relatif tinggi, demikian juga 

sebaliknya. 

Pada umumnya, jumlah kebutuhan es balok yang ideal ditentukan 

berdasarkan perbandingannya dengan jumlah ikan yang dikirim yakni 1:1 artinya 

jika ikan segar yang dikirim berjumlah 1 ton berarti es balok yang dibutuhkan juga 

1 ton atau 40 balok es balok. Satu es balok memiliki berat 25 kg. Ketentuan 

demikian juga berlaku bagi para nelayan dan pedagang di Brondong yang 



5 
 

melakukan penangkapan. Kebutuhan es balok bagi nelayan dan pedagang dapat 

dilihat dalam tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 

Tingkat Kebutuhan Es Balok Bagi Nelayan dan Pedagang 

di Brondong Lamongan 
 

No. Jenis Armada Masa Melaut Kebutuhan Es Balok 

1 Bokongan (pursen) 4 hari 200 

2 Jon-Ijon (cantran) 4 hari 200 

3 Jon-Ijon (puket) 7 hari 200 

4 Jaten (gillnet) Harian - 

5 Jaten (prawe) 4 hari 100 

6 Jukung/blintik Harian - 

7 Jon-ijon (nggendongan) 7 hari 200 

Sumber: Hasil Survey Peneliti        

Berdasarkan kriteria perbandingan batas, jumlah keseluruhan kebutuhan 

es balok di Brondong sama dengan jumlah hasil tangkapan ikan yang didaratkan di 

PPI Brondong. Kriteria berdasarkan jumlah hasil tangkapan ini perlu ditekankan 

karena sebagian besar kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dibekali 

dengan es balok. Dengan mengacu pada jumlah perahu dan ikan segar yang 

dipasarkan, jumlah total kebutuhan es balok adalah 450 ton per hari. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut terdapat 7 pabrik es yang memasok secara rutin 

setiap hari yang keseluruhannya berjumlah 300 ton (lihat tabel 1.2). Dibandingkan  

dengan jumlah kebutuhan dan jumlah pasokan yang ada terdapat kekurangan 

sebanyak 150 ton per hari. Dengan kata lain, jumlah pasokan yang ada setiap hari 

hanya memenuhi 66% dari jumlah total kebutuhan akan es balok. Lihat tabel 1.2 

berikut: 
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Tabel 1.2 

Jumlah Pasokan Es Balok Untuk Kebutuhan Nelayan dan Pedagang 

di Brondong Lamongan 
 

No. Nama Pabrik Jumlah (Ton/Hari) 

1 Murni Tirta Anugerah 70 

2 Perum Pelabuhan Perikanan 50 

3 Bumi Lancar 30 

4 Gunung Mas 30 

5 Himalaya 50 

6 Dumpi Agung 40 

7 Tiga Putra 30 

Jumlah 300 

Sumber: Hasil Survey Peneliti 

 
Berdasarkan fakta-fakta diatas, jumlah pasokan es balok yang ada belum 

sepenuhnya memenuhi kebutuhan nelayan dan pedagang di Brondong. Sejak tahun 

2006, Koperasi Unit Desa (KUD) Minatani Brondong Lamongan telah melihat 

keadaan demikian sebagai peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan secara 

maksimal. KUD Minatani bermaksud mengembagkan unit usahanya yang 

berbentuk pabrik es balok, agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya 

nelayan dan pedagang dalam kegiatan penangkapan dan pemasaran ikan. Dengan 

demikian terwujudlah gagasan tersebut sehingga pada Tanggal 18 Agustus 2008, 

berdirilah Pabrik Es Balok dengan nama Koperasi Unit Desa (KUD) Minatani 

Unit Es Balok Brondong Lamongan. 

KUD Minatani merupakan salah satu produsen es balok di Lamongan 

yang memiliki beberapa unit usaha, diantaranya Tempat Pelelangan Ikan (TPI), 

Sigaret Kretek Tangan (SKT), Perdagangan Umum (PU), Simpan Pinjam (SP), 
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Pelayanan Kesehatan (YANKES), Unit Ikan Beku (COLD STORAGE), dan Unit 

Es Balok. Disini peneliti lebih difokuskan pada unit Es Balok untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut.  Dari data yang diperoleh selama 3 tahun (2009 – 2011) 

perkembangan usaha dari tahun ke tahun meningkat, namun profit yang didapat 

tidak sesuai dengan target yang diharapkan, hanya saja yang terealisasi hampir 

mendekati target yang ingin dicapai. Data perkembangan usaha dapat dilihat 

dalam tabel 1.3 Berikut: 

Tabel 1.3 

Data Perkembangan KUD Minatani Unit Es Balok  

Brondong Lamongan (2009 – 2011) 

 

Tahun  
 Unit Yang Terjual  

 Realisasi   Rencana / Target  

2009 245.784 balok 250.000 balok 

2010 295.548 balok 300.000 balok 

2011 345.867 balok 350.000 balok 

Sumber : KUD Minatani Unit Es Balok, 2012 

 

Banyaknya perusahaan-perusahaan yang memproduksi es balok, 

merupakan faktor yang menyebabkan konsumen memiliki banyak pilihan didalam 

memilih es balok yang cocok untuk mereka konsumsi. Dengan banyaknya pesaing 

pembuat es balok membuat produsen mencari strategi-strategi untuk menang di 

pasar. Salah satu cara bagi produsen tersebut adalah mebuat marketing plan 

dengan cara menentukan visi dan misi perusahaan, sasaran pemasaran, analisis 

situasi, serta strategi pemasaran yang sesuai. Perusahaan harus dapat melihat dan 

memahami perilaku konsumen terhadap suatu produk sebagai target untuk 

mencapai keberhasilan dengan cara menetapkan kebijakan-kebijakan yang mampu 



8 
 

menarik minat konsumen khususnya dengan pengembangan kualitas produk atau 

perencanaan pemasaran produk. Dan produsen dapat menyesuaikan produknya 

dengan keinginan konsumen, sehingga konsumen merasa puas terhadap produk 

yang ditawarkan. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik 

untuk meneliti masalah ini dengan mengambil judul “Marketing Plan (Rencana 

Pemasaran) Koperasi Unit Desa (KUD) Minatani Unit Es Balok Brondong 

Lamongan”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah marketing plan (rencana pemasaran) pada Koperasi Unit Desa 

(KUD) Minatani Unit Es Balok Brondong Lamongan? 

2. Strategi pemasaran apa yang sesuai untuk Koperasi Unit Desa (KUD) Minatani 

Unit Es Balok Brondong Lamongan dalam memasarkan produk es balok? 

 

C. Batasan Masalah 

Dengan keterbatasan penulis dalam berbagai hal baik yang berkaitan 

dengan waktu, tenaga, biaya, referensi, dan kemampuan agar diperoleh hasil yang 

optimal, maka penelitian ini hanya difokuskan pada penerapan marketing plan 

(rencana pemasaran) produk es balok pada KUD Minatani Brondong Lamongan. 
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D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui marketing plan (rencana pemasaran) pada Koperasi Unit 

Desa (KUD) Minatani Unit Es Balok Brondong Lamongan. 

b. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang sesuai pada Koperasi Unit Desa 

(KUD) Minatani Unit Es Balok Brondong Lamongan dalam memasarkan 

produk es balok. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan 

bagi pihak-pihak berikut: 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi 

perusahaan terutama sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan yang terkait dengan tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang 

perusahaan khususnya dalam hal pemasaran. 

b. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi maupun 

sebagai acuan khususnya bagi yang berminat meneliti tentang marketing 

plan (rencana pemasaran). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Peneliti Terdahulu 

Rahmawati, 2004 dalam penelitiannya tentang Penerapan Rencana 

Pemasaran Pada CV. Cipta Agung Jombang Dalam Menjadi Pemimpin Pasar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum matriks IFE menghasilkan total 

skor terbobot sebesar 1,34 yang menunjukkan bahwa posisi internal perusahaan 

cenderung lemah, yang artinya perusahaan harus lebih memanfaatkan kekuatannya 

dan mengatasi kelemahan yang dimilikinya dengan baik. Analisis matriks EFE 

secara umum menghasilkan skor terbobot sebesar 1,41 yang menunjukkan bahwa 

situasi eksternal perusahaan cenderung di bawah rata-rata, artinya perusahaan 

kurang memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan atau tidak menghindari 

ancaman-ancaman eksternal. Berdasarkan hasil analisis Matriks IE, perusahaan 

berada di sel V yaitu Hold and Maintain (pertahankan dan pelihara). Berdasarkan 

analisis strategi yang menjadi prioritas utama untuk diterapkan oleh perusahaan, 

yaitu kegiatan menambah jumlah agen dan meningkatkan kualitas produk. 

Ahmad Kholid, 2002 dalam penelitiannya tentang Analisis SWOT 

Sebagai Dasar Penerapan Marketing Plan  Pada CV. Putra Jaya Rembang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara analisis IFAS menghasilkan total skor 

terbobot sebesar 2,41 yang menunjukkan bahwa posisi internal perusahaan cukup 
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