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I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

 Negara Indonesia memiliki sumberdaya alam yang cukup melimpah yaitu 

sumberdaya yang terbaharukan dan sumberdaya tak terbaharukan. 

Sumberdaya yang terbaharukan meliputi perikanan, terumbu karang dan 

mangrove, sedangkan sumberdaya tak terbaharukan seperti minyak bumi, gas, 

mineral dan bahan tambang lainnya. Sektor perikanan merupakan salah satu 

sektor riil yang potensial di Indonesia. UU Nomor 45 Tahun 2009 

mendefinisikan bahwa perikanan merupakan  aktivitas yang berhubungan 

dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dalam bidang perikanan, 

aktivitas yang dilakukan didalamnya meliputi praproduksi, produksi, 

pengolahan sampai dengan proses pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu 

bisnis perikanan (Tompodung et al., 2016). 

Perekonomian yang termasuk dalam tata cara bermata pencaharian 

masyarakat dapat dibagi ke dalam tiga aspek pokok, yaitu produksi, distribusi 

(marketing) dan konsumsi (Hanafiah dan Saefuddin,1986). Indonesia 

merupakan negara yang sebagian besar dikelilingi oleh perairan. Negara 

Indonesia juga disebut sebagai negara agraris yang sebagian besar bermata 

pencaharian sebagai petani, dan negara yang memiliki perairan sangat luas. 

Sektor perikanan dalam hal ini masih memegang peranan penting dalam 

pengendalian dalam rantai perekonomian masyarakat Indonesia, sehingga 

sektor perikanan perlu perhatian yang khusus untuk meningkatkan    

perekonomian. 



Banyaknya penduduk dan tenaga kerja yang bekerja dalam sektor perikanan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Potensi perikanan pada budidaya di Kabupaten Malang terdiri dari 

budidaya ikan di air tawar dan budidaya ikan di tambak. Potensi budidaya ikan 

di air tawar telah menyebar luas hampir seluruh wilayah kecamatan di 

Kabupaten Malang. Komoditas utama yang dibudidayakan meliputi ikan nila, 

mujair, lele dan ikan mas. Tahun 2013 produksi perikanan budidaya mencapai 

17.070,16 ton, sedangkan pada tahun 2014 perikanan budidaya 

mencapai19.554,84 ton atau meningkat 14,56% dari produksi budidaya ikan 

pada tahun 2013. Tahun 2015 sampai dengan semester 1 mencapai 9.514,05 

(data sementara) atau 135,85% dari produksi budidaya pada semester 1 pada 

tahun 2014. Diperkirakan akhir tahun 2015 produksi mencapai 21.502,74 ton 

atau meningkat sebesar 4,7% (dinas perikanan,2017). 

Salah satu upaya yang akan dilakukan dalam perkembangan sektor 

perikanan yaitu fokus dalam upaya peningkatan pendapatan petani ikan 

dengan cara mengubah orientasi perikanan yang subsistem melalui pemasaran 

yang baik dan efisien. Pemasaran dapat dikatakan efisien baik apabila saluran 

pemasaran pendek terdapat pembagian keuntungan yang adil diantara setiap 

lembaga pemasaran. Petani ikan membudidayakan hasil perikanan yang 

produktif dan laku dijual dipasaran. Salah satu ikan yang dibudidayakan oleh 

masyarakat pedesaan adalah ikan mujair. Ikan mujair sangat diminati oleh 

kebanyakan masyarakat karena rasanya yang gurih dan memiliki nilai gizi 

yang tinggi, sehingga menjadi peluang besar masyarakat untuk memilih 

budidaya ikan mujair. Ikan mujair merupakan komoditas ikan yang hidup di 
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air tawar dan dibudidayakan oleh masyarakat yang dapat dikonsumsi dan 

sudah terkenal di kalangan masyarakat di Desa Jatiguwi Kecamatan 

Sumberpucung Kabupaten Malang. 

Desa Jatiguwi adalah desa yang memiliki produktifitas ikan mujair yang 

melimpah. Masyarakt di desa tersebut lebih memilih menjadi petani ikan 

karena peluang usaha tersebut sangat besar. Desa Jatiguwi menjadi sentra 

produksi ikan mujair sehingga harus memiliki kinerja yang baik dalam saluran 

pemasaran. Keadaan ini dapat menjadikan Desa Jatiguwi memiliki 

keunggulan dalam bersaing dengan daerah lain.  

Budidaya ikan mujair merupakan upaya mengatasi rendahnya 

perekonomian masyarakat melalui kegiatan pemasaran, karena daerah ini 

sangat cocok untuk pembudidayaan ikan mujair terutama didukung oleh 

ketersediaan tambak yang luasdan semakin banyaknya petani ikan 

yangmembudidayakan ikan mujair di Desa Jatiguwi, namun petani ikan 

membudidayakan ikan mujair belum menunjukkan penjualan dan pemasaran 

yang diperoleh dari kegiatan usaha perikanan ikan mujair efisien dengan baik, 

hal ini terlihat dari kehidupan sosial ekonomi petani tersebut yang masih 

tergolong menengah kebawah, sehingga dengan permasalahan yang ada di 

desa tersebut dilakukan penelitian melalui analisis pemasaran guna untuk 

mengetahui efisiensi pemasaran terutama pada komoditas ikan mujair.  

1.2 Perumusan masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana saluran pemasaran pada ikan mujair di Desa Jatiguwi 

Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang ? 
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2. Bagaimana margin, distribusi margin, share margin pada masing-masing 

lembaga pemasaran ikan mujair di Desa Jatiguwi Kecamatan 

Sumberpucung Kabupaten Malang ? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian pada analisis pemasaran ikan mujair adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis saluran pemasaran pada ikan mujair di Desa Jatiguwi 

Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang . 

2. Untuk menganalisis distribusi margin pemasaran, distribusi margin, 

share pada masing-masing lembaga pemasaran ikan mujair di Desa 

Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari analisis pemasaran ikan mujair diharapkan dapat memberi 

manfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai informasi bagi peneliti dan pembaca untuk menambah ilmu 

pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan analisisrantai 

pasok ikan mujair. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang 

tepatuntuk rantai pasok ikan mujair agar lebih baik lagi kedepannya  

bagi pemerintah. 

3. Sebagai informasi dan pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan analisis rantai pasok ikan mujair. 
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4. Sebagai informasi dan pertimbangan agar petani tambak ikan mujair 

lebih berani memasarkan ikan mujair dengan menetapkan harga sendiri. 

1.4 Batasan istilah dan pengukuran variabel 

Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.Ikan mujair adalah jenis ikan yang hidup di perairan air tawar, dapat 

dikonsumsi dan dibudidayakan oleh masyrakat untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Umur ikan mujair untuk dipanen pada usia 6 bulan. 

2.Penelitian hanya dilakukan di Tambak ikan mujair Desa Jatiguwi 

Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. 

3.Penelitian hanya dilakukan pada luas tambak seluas 600 – 5000 𝑚2 

4.Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk 

melakukan kegiatan jual beli dan tawar menawar suatu barang maupun 

produk. 

5.Pemasaran merupakan sebuah rangkaian kegiatan dan proses komunikasi 

dalam jual beli produk maupun jasa serta mempertukarkan tawaran antar 

saluran pemasaran satu dengan saluran pemasaran yang lain. 

6.Lembaga pemasaran adalah sebuah badan usaha atau individu yang terlibat 

dalam pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen ke 

konsumen akhir, serta memiliki hubungan dengan badan usaha atau 

individu lainnya. 

7.Pedagang pengumpul adalah orang yang membeli dan mengambil barang 

dari produsen ( petani maupun nelayan ) dan menjualnya kepada pedagang 

perantara maupun pedagang pengecer. 
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8.Pedagang pengecer adalah orang yang mendapat produk dari pedagang 

pengumpul maupun tengkulak untuk dilanjutkan ke konsumen akhir untuk 

diperjualkan. 

9.Harga jual merupakan harga yang dibayarkan oleh produsen maupun 

lembaga pemasaran antara produsen dengan pedagang, pedagang dengan 

pedagang, pedagang dengan pembeli diukur dalam satuan Rp/Kg 

10. Harga beli merupakan harga yang dibayarkan oleh konsumen yaitu antara 

pedagang dengan pembeli diukur dalam satuan Rp/Kg 

11. Margin pemasaran merupakan selisih harga yang dibayar konsumen akhir 

dan harga yang diterima oleh petani produsen diukur dalam satuan Rupiah 

(Rp), secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

   

 Keterangan : 

M : Margin Pemasaran 

Pr : Harga di tingkat pengecer 

Pf : harga di tingkat petani 

12. Distribusi Margin 

Distribusi margin merupakan pembagian besarnya margin pada 

masing-masing tingkat suatu lembaga pemasaran yang dibandingkan 

dengan total margin pemasaran yang telah dinyatakan dalam presentase. 

Distribusi margin dapat dirumuskan sebagai berikut dibawah ini : 

 

 

M = Pr – Pf 

DM= 
𝑀𝑖

𝑀 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
x 100% 
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Keterangan : 

DM : Distribusi Margin 

Mi : Margin dari lembaga ke-I (I pertama merupakan pedagang  

pengepul I kedua pedagang pengumpul, I ketiga merupakan 

pedagang pengecer ) Distribusi margin diukur dalam satuan rupiah 

(Rp). 

13. Share Margin 

Share margin merupakan bagian dari harga yang diukur dengan melihat 

hasil pembagian antara komponen dengan biaya total kedalam satuan 

yang dikali 100% dan diukur dalam satuan persentase (%) 

14. Biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan oleh produsen 

dalam proses produksi atau distribusi yang meliputi biaya transportasi, 

biaya sortasi, biaya pengepakan, dan biaya tenaga kerja. 

15. Saluran pemasaran dilihat dari jumlah lembaga pemasaran yang terlibat 

dari produsen hingga ke konsumen akhir dalam proses pemasaran 

16. Keuntungan merupakan laba bersih yang didapatkan produsen dalam 

melakukan proses pemasaran pada hasil produk atau barangnya 

17. Keuntungan Pemasaran adalah keuntungan yang diperoleh masing-

masing lembaga pemasaran sebagai balas jasa. 

18. Biaya pemasaran ikan mujair dapat dihitung dalam satu kali pengiriman 

dengan menjumlahkan total biaya yang dikeluarkan lembaga pemasaran 

dari produsen hingga ke konsumen. Biaya pemasaran sebagai berikut : 

1. Biaya transportasi (Rp/Kg) 
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Biaya transportasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga 

pemasaran pada saat proses distribusi produk hingga ke lembaga 

pemasaran berikutnya. 

2. Biaya Sortasi (Rp/Kg). 

Biaya sortasi merupakan biaya yang dikeluarkan saat proses produksi 

misalnya pada saat proses pemilihan atau disebut dengan gradingyang 

dilakukan oleh pelaksana kegiatan pemasaran. 

3. Biaya pengepakan(Rp/Kg) 

Biaya pengepakan merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat produk 

akan disalurkan kepada lembaga pemasaran selanjutnya dengan cara 

dilakukan tahap pengepakan guna untuk meningkatkan nilai jual produk 

tersebut. 

4. Biaya tenaga kerja(Rp/Kg) 

Biaya tenaga kerja merupakan upah yang diberikan oleh produsen 

kepada tenaga kerja dalam proses produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

  


