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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi sumber daya 

perikanan yang sangat besar. Kegiatan perikanan secara umum dibagi menjadi 

usaha penangkapan dan budidaya. Usaha penangkapan dan budidaya sebagian 

besar masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Seiring 

perkembangan dunia bisnis sektor perikanan mampu berkembang sebagai objek 

pariwisata. Salah satu objek mina wisata potensial adalah kolam pemancingan ikan. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi menyebabkan perubahan perilaku 

masyarakat secara sosial. Kesibukan kerja dan rutinitas harian menjadikan 

masyarakat memiliki kebutuhan akan hiburan. Kolam pemancingan menjadi salah 

satu tempat dalam memenuhi kebutuhan akan hiburan serta mampu memfasilitasi 

masyarakat yang memiliki hobi memancing ikan. Usaha kolam pemancingan  

secara bertahap mendapatkan respon positif dari kalangan pemodal. Hal ini terbukti 

dari meningkatnya jumlah usaha kolam pemancingan berkonsep galatama yang 

berdiri di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Menurut pernyataan salah satu 

pengelola usaha terdapat 6 kolam pemancingan aktif di tahun 2017. Peningkatan 

jumlah usaha tersebut menimbulkan tingkat persaingan bisnis yang sangat tinggi. 

Kolam pemancingan berkonsep galatama mendapatkan penghasilan terbesar 

dari penyelenggaraan perlombaan memancing ikan. Penghasilan usaha bergantung 

pada jumlah peserta yang mampu dihadirkan pada saat event lomba dan galatama. 

Usaha kolam pemancingan pada situasi terburuk dapat mengalami kerugian apabila 

hadiah perlombaan tidak dapat tertutup oleh biaya pendaftaran peserta yang hadir. 
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Penyelenggaraan perlombaan umumnya dilakukan tiap 2-3 kali dalam seminggu 

sehingga terjadi persaingan yang kuat dalam memperebutkan calon konsumen. 

Persaingan tersebut menimbulkan sebagian kolam pemancingan yang tidak dapat 

mempromosikan usahanya secara berkepanjangan akan mengalami kerugian dan 

tersisihkan. Berdasarkan hal tersebut sebuah usaha kolam pemancingan 

membutuhkan pengetahuan akan perilaku konsumen yang berhubungan dengan 

keputusan pembelian sehingga di masa mendatang mampu mempromosikan 

usahanya menjadi lebih baik. 

Konsumen memiliki banyak alternatif pilihan sebelum memutuskan untuk 

melakukan pembelian jasa kolam pemancingan. Peningkatan jumlah usaha sejenis 

yang menawarkan jasa identik menyebabkan konsumen lebih cermat dalam 

melakukan pembelian. Wiharso dan Sumardi (2011) berpendapat bahwa konsumen 

hanya akan memilih produk berkualitas, memakan nilai lebih tinggi, memberikan 

penyerahan atau distribusi dan pelayanan lebih baik, serta memberikan kepuasan 

kepada dirinya sehingga pada kesempatan mendatang apabila membutuhkan 

produk untuk memenuhi kebutuhan seperti sebelumnya, dia akan memutuskan 

untuk memanfaatkan produk yang sama. Pilihan-pilihan inilah yang disebut sebagai 

preferensi konsumen. 

Preferensi konsumen dapat disebut juga sebagai nilai kesukaan atau selera 

pada suatu produk. Preferensi menjadi salah satu konsep perilaku konsumen yang 

memiliki peran penting dalam pertimbangan pembelian. Pengetahuan akan 

preferensi dibutuhkan oleh para pengelola jasa kolam pemancingan sebagai salah 

satu acuan dalam menerapkan konsep pengelolaan bisnis dan teknik promosi yang 

berorientasi konsumen. Kajian preferensi diharapkan dapat menggambarkan pola 



 

3 

 

perilaku konsumen terhadap dimensi kualitas jasa kolam pemancingan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai “Kajian 

Preferensi Konsumen Terhadap Kolam Pemancingan di Kecamatan Pandaan 

Kabupaten Pasuruan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, dirumuskan permasalahan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik konsumen kolam pemancingan di Kecamatan 

Pandaan Kabupaten Pasuruan ?  

2. Bagaimana proses pengambilan keputusan konsumen yang menggunakan 

jasa kolam pemancingan di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ? 

3. Apa saja faktor-faktor dimensi kualitas jasa: Berwujud (Tangible); Keandalan 

(Reliability); Kesigapan (Responsiveness); Jaminan (Assurance); dan 

Perhatian (Empathy) yang berhubungan dengan preferensi konsumen kolam 

pemancingan di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui karakteristik konsumen yang menggunakan jasa kolam 

pemancingan di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. 

2. Menganalisis proses pengambilan keputusan konsumen yang menggunakan 

jasa kolam pemancingan di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. 

3. Menganalisis faktor-faktor dimensi kualitas jasa: Berwujud (Tangible); 

Keandalan (Reliability); Kesigapan (Responsiveness); Jaminan (Assurance); 
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dan Perhatian (Empathy) yang berhubungan dengan preferensi konsumen 

kolam pemancingan di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini untuk berbagai pihak adalah: 

1. Bagi pengusaha kolam pemancingan dapat dijadikan sarana informasi 

tambahan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan serta 

kebijakan usaha. 

2. Bagi pemerintah sebagai sarana informasi dan masukan dalam 

pengembangan mina wisata terutama usaha kolam pemancingan di wilayah 

Kabupaten Pasuruan. 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Preferensi konsumen adalah pilihan selera atau kesukaan konsumen terhadap 

dimensi kualitas jasa kolam pemancingan di Kecamatan Pandaan Kabupaten 

Pasuruan. 

b. Karakteristik konsumen adalah segala informasi mengenai ciri-ciri setiap 

orang yang menggunakan jasa kolam pemancingan. Karakteristik konsumen 

dalam penelitian ini diperoleh melalui informasi jenis kelamin, usia (tahun), 

asal daerah (lokal atau interlokal (luar daerah)), tingkat pendidikan (jenjang 

SD sampai >S1), jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga (orang), dan 

pendapatan (Rp). 

c. Proses pengambilan keputusan adalah hasil pertimbangan konsumen kolam 

pemancingan di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan terhadap alternatif 
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pilihan berdasarkan kriteria tertentu dalam melakukan suatu pembelian. 

Proses pengambilan keputusan terdiri dari 5 tahap yaitu pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, 

dan perilaku pasca pembelian. 

d. Dimensi kualitas untuk jasa pelayanan disebut juga sebagai servqual (kualitas 

layanan) adalah tingkat kesesuaian pelayanan terhadap permintaan akan 

kebutuhan konsumen kolam pemancingan. Dimensi kualitas jasa dalam 

penelitian ini terdiri dari 5 komponen yaitu Berwujud (Tangible), Keandalan 

(Reliability), Kesigapan (Responsiveness), Jaminan  (Assurance), dan 

Perhatian (Empathy). 

e. Konsumen adalah masyarakat yang memiliki pendapatan dan minimal telah 

melakukan kunjungan sebanyak 3 kali serta memanfaatkan jasa kolam 

pemancingan di wilayah Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. 

f. Kolam pemancingan ikan adalah kolam yang dibuat secara sengaja untuk 

kegiatan memancing dan digunakan untuk keperluan usaha serta dikelola 

dengan beberapa macam sistem memancing seperti lomba, galatama, kiloan, 

borongan, dan harian. 

g. Kawasan penelitian adalah lokasi atau tempat melakukan kegiatan penelitian. 

Kawasan penelitian dilakukan pada 3 lokasi usaha kolam pemancingan 

terbesar (berdasarkan luas lahan/m2) yang berada di wilayah Kecamatan 

Pandaan Kabupaten Pasuruan yaitu Kolam Pemancingan Tirto Tunggul 

Wulung, Nirwana Alam, dan Wiring Kuning. 
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1.5.2 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Variabel adalah objek yang menjadi fokus utama penelitian yang memiliki 

besaran nilai yang berubah-ubah. Variabel yang digunakan pada penelitian 

ini adalah 29 item atau atribut pengukuran dari kelima faktor kualitas 

pelayanan yaitu berwujud (tangible), keandalan (reliability), kesigapan 

(responsiveness), jaminan (assurance), dan perhatian (empathy). 

b. Faktor bukti fisik (tangible) memiliki atribut pengukuran: (X1) fasilitas fisik 

utama memadai, (X2) fasilitas fisik perlengkapan utama memadai, (X3) 

fasilitas fisik tambahan memadai, (X4) fasilitas fisik pendukung memadai, 

(X5) tersedia media informasi yang lengkap, (X6) penampilan karyawan rapi, 

bersih, dan menarik, (X7) lokasi wisata strategis, (X8) kebersihan dan 

kerapihan lingkungan, (X9) penataan tempat dan peralatan. 

c. Faktor keandalan (reliability) memiliki atribut pengukuran: (X10) kesesuaian 

pelayanan terhadap janji yang ditawarkan, (X11) memberikan informasi 

mengenai aturan, jenis sistem sewa lapak, dan variasi ikan secara akurat, (X12) 

memberikan informasi mengenai harga secara tepat, (X13) penetapan harga 

sesuai pelayanan yang diberikan, (X14) sistem sewa lapak yang ditawarkan 

beragam, (X15) kejelasan dan ketepatan waktu buka dan tutup tempat 

pemancingan. 

d. Faktor ketanggapan (responsiveness) memiliki atribut pengukuran: (X16) 

kecepatan dan ketanggapan karyawan dalam mengatasi keluhan dan 

permasalahan, (X17) memberikan umpan balik positif saat menerima keluhan, 

(X18) karyawan mudah ditemui dalam situasi apapun, (X19) kecepatan dan 
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ketanggapan dalam menghadapi situasi tak terduga, (X20) prosedur 

administrasi yang mudah. 

e. Faktor jaminan dan kepastian (assurance) memiliki atribut pengukuran: (X21) 

keramahan dan kesopanan karyawan dalam melayani pengunjung, (X22) 

keramahan dan kesopanan karyawan dalam menerima dan mengatasi 

keluhan, (X23) pengetahuan dan kecakapan karyawan dalam memberikan 

informasi yang jelas, (X24) tercipta perasaan aman pada para pengunjung, 

(X25) citra objek wisata yang baik di mata masyarakat. 

f. Faktor empati (empathy) memiliki atribut pengukuran: (X26) keberadaan dan 

manfaat kotak saran, (X27) tersedia saluran telepon dan email dalam melayani 

dan menerima keluhan, (X28) terjalin hubungan komunikasi yang baik antara 

karyawan dan pengunjung, (X29) pihak pengelola berupaya mengetahui 

kebutuhan para pengunjung. 

 


