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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki prospek pertanian yang baik, 

salah satunya sub sektor dari pertanian yaitu perikanan. Sub sektor perikanan 

merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi hajat hidup 

masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (prime 

mover) ekonomi nasional (Kurniawati, Isfaeni., & Komala, 2015). Peranan sub 

sektor perikanan dalam pembangunan ekonomi adalah mendorong pertumbuhan 

agroindustri melalui penyediaan bahan baku, meningkatkan devisa melalui 

peningkatan ekspor hasil perikanan, menciptakan kesempatan kerja, peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan petani nelayan, serta menunjang pembangunan 

daerah. Sektor perikanan merupakan salah satu subsektor pertanian yang berperan 

penting dalam menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia. 

Produk-produk yang dihasilkan sektor perikanan juga dinilai memberikan manfaat 

dalam pemenuhan gizi masyarakat, khususnya pemenuhan gizi protein hewani. 

Sub sektor perikanan memiliki hasil yang didapatkan dari laut dan darat, 

hasil perikanan yang didapatkan dari darat contohnya budidaya ikan air tawar. 

Budidaya air tawar dapat dilakukan dengan cara membudidayakan ikan di tambak. 

Sebagian besar budidaya tambak bila dilakukan dengan teknik budidaya yang baik 

dan benar maka akan memberikan hasil yang menguntungkan. Budidaya tambak 

memiliki prospek yang yang baik. Potensi budidaya payau (tambak) di Indonesia 

mencapai 913.000 ha (Lasabuda, 2013). Kegiatan tambak biasanya ditandai dengn 

membudidayakan ikan, ikan yang di budidayakan di tambak sangat beraneka 
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macam jenisnya. Salah satu komoditas ikan yang biasanya dibudidayakan di 

tambak air tawar yaitu ikan bandeng. 

Ikan Bandeng (Chanos chanos) adalah ikan pangan populer di Asia 

Tenggara (Romadon & Subekti, 2011). Ikan bandeng merupakan jenis ikan 

budidaya air payau (tambak) maupun laut dimana ikan ini merupakan bahan 

konsumsi masayarakat luas, sehingga memiliki prospek yang baik bagi negara 

kita. Ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan segar yang banyak dijumpai di 

pasaran, ikan bandeng dapat dijual di pasar tradisional maupun pasar modern. 

Konsumen biasanya membeli ikan bandeng di pasar tradisional karena pasar 

tradisional merupakan pasar yang menyediakan produk-produk dengan harga 

yang murah serta dalam keadaan yang masih segar seperti ikan, sehingga banyak 

konsumen yang memilih membeli ikan bandeng pada pasar tradisional saja 

daripada pasar modern. Ikan bandeng banyak dijumpai di Kabupaten Lamongan. 

Kabupaten Lamongan merupakan Kabupaten yang memproduksi ikan 

bandeng budidaya tambak yang tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan 

Kabupaten Lamongan (2012), produksi ikan bandeng budidaya air tawar (tambak) 

yaitu 12.736,39 Ton. Ikan bandeng menempati urutan paling atas. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa produksi ikan bandeng Kabupaten Lamongan sangatlah 

tinggi. Besarnya potensi ini menjadikan Kabupaten Lamongan mendapatkan 

perhatian besar dalam rangka menggerakkan sektor perikanan. 

Tingginya produksi ikan bandeng di Kabupaten Lamongan menyebabkan 

banyak pedagang yang bersaing dalam menjual ikan bandeng. Persaingan dalam 

pemasaran ikan bandeng yang meliputi produk, harga, promosi dan tempat pada 
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Pasar Ikan Kabupaten Lamongan yang semakin ketat ini menuntut para pedagang 

ikan bandeng untuk menerapkan strategi secara tepat dan efisien. Kebutuhan ikan 

bandeng bagi masyarakat Kabupaten Lamongan menuntut pemasar untuk 

menyajikan produk sesuai dengan permintaan dan standar mutunya, tidak hanya 

itu pemasar juga dituntut harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Untuk mendapatkan respon yang baik dan memberikan kepuasan 

kepada konsumen, penting bagi pemasar untuk mengetahui hal apa yang 

mempengaruhi konsumen ikan bandeng di pasar ikan Lamongan dalam perilaku 

pembeliannya.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting dilakukan penelitian mengenai 

“Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Ikan Bandeng di Pasar Ikan 

Lamongan” agar  mengetahui bagaimana perilaku konsumen ikan bandeng yang 

ada di pasar ikan Lamongan serta mengetahui faktor faktor dominan yang 

mempengaruhi konsumen dalam pembelian ikan bandeng. Hal tersebut bertujuan 

supaya pemasar dapat menentukan strategi yang tepat dan efisien pada pemasaran 

ikan bandeng. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian tersebut akan dilaksanakan berdasarkan beberapa permasalahan 

yang ada, sehingga permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perilaku konsumen dalam pembelian ikan bandeng di pasar ikan 

Lamongan? 

2. Faktor apa yang dominan mempengaruhi konsumen dalam membeli ikan 

bandeng di pasar ikan Lamongan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka dapat dirumuskan tujuan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Menganalisis perilaku konsumen dalam pembelian ikan bandeng di pasar ikan 

Lamongan. 

2. Menganalisis faktor yang dominan mempengaruhi konsumen dalam membeli 

ikan bandeng di pasar ikan Lamongan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak pihak 

yang berkepentingan, diantaranya : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan yang berkaitan mengenai perilaku konsumen terhadap pembelian 

ikan bandeng, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
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di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Peternakan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi pemasar ikan bandeng, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan yang berkaitan dengan perilaku konsumen dan sebagai dasar 

pertimbangan untuk penentuan strategi pemasaran ikan bandeng di pasar 

tradisional Kabupaten Lamongan. 

3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

dalam pembinaan dan pembuatan kebijakan di sektor pertanian. 

 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ruang 

lingkup pembahasan dalam penelitian agar tidak melebar ke pembahasan lain 

yang menjauhi lingkup penelitian. Penulis akan memfokuskan pada : 

1. Ikan bandeng yang akan diteliti yaitu ikan bandeng segar dari hasil tambak 

yang dipasarkan melalui pasar ikan Lamongan. 

2. Lokasi penelitian yaitu pasar ikan Lamongan. Pasar ikan Lamongan 

merupakan sentra penjualan ikan bandeng terbesar di Kabupaten Lamongan, 

sehingga banyak konsumen yang membeli ikan bandeng untuk dikonsumsi 

pribadi dan keluarga. 

3. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen dalam 

melakukan pembelian seperti memilih, membeli dan memanfaatkan barang 

ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Hal yang diteliti 



6 
 

 

 

adalah perilaku konsumen dalam membeli ikan bandeng di pasar ikan 

Lamongan. 

4. Variabel yang dominan dipertimbangkan konsumen dalam membeli ikan 

bandeng yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. 

5. Produk merupakan ikan bandeng segar hasil tambak yang dijual melalui pasar 

ikan Lamongan. Pada variabel produk terdapat indikator diantaranya yaitu : 

rasa ikan, ukuran ikan warna ikan, dan kebersihan ikan. 

6. Harga merupakan nominal uang yang dikeluarkan konsumen untuk membeli 

ikan bandeng. Pada variabel harga terdapat indikator yaitu : keterjangkauan 

harga, potongan harga, dan kesesuaian harga dengan kualitas. 

7. Promosi adalah arus informasi yang dibuat untuk mengarahkan seseorang 

atau organisasi kepada suatu tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran. Pada variabel promosi terdapat indikator yaitu : informasi dari 

keluarga, informasi dari tetangga, informasi dari penjual. 

8. Tempat adalah lokasi pembelian ikan bandeng oleh konsumen yaitu di pasar 

ikan Lamongan. Penelitian ini dilaksanakan di  pasar ikan Lamongan, karena 

pasar tersebut merupakan sentral penjualan ikan terbesar di Kabupaten 

Lamongan. Pada variabel tempat terdapat indikator diantaranya yaitu : lokasi 

pasar, pelayanan penjual, kebersihan pasar. 

9. Responden merupakan konsumen akhir yang membeli ikan bandeng untuk 

dikonsumsi pribadi maupun keluarga. Responden yang dijadikan sampel 

yaitu responden yang telah melakukan pembelian ikan bandeng minimal 1 

kali.  
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10. Karakteristik responden adalah hal-hal yang berkaitan dengan keadaan 

responden yang terdiri atas: jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. 

11. Pernyataan konsumen dalam melakukan pembelian ikan bandeng diukur 

menggunakan bantuan berupa skala Likert. Terdapat lima pilihan yaitu sangat 

tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. 

12. Analisis Faktor adalah suatu teknik yang digunakan untuk mencari faktor-

faktor yang mampu menjelaskan hubungan antar berbagai indikator yang 

diteliti. Analisis faktor digunakan untuk mengurangi dan meringkas sejumlah 

variabel menjadi lebih sedikit. 

1.5.2 Pengukuran Variabel 

Adapun variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 
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Sumber : Data Primer diolah, 2019 

 

  

 

Tabel 1. Pengukuran Variabel 

Variabel Indikator Penjelasan 

Produk (X1) Rasa Ikan (X1.1) 

 

 

 

Ukuran Ikan 

(X1.2) 

 

 

 

 

 

 

Warna Ikan 

(X1.3) 

 

Kebersihan Ikan 

(X1.4) 

 

 

- Penilaian konsumen terhadap kepuasan 

yang didapat dari rasa ikan bandeng yang 

meliputi daging ikan yang halus, tebal, 

kenyal dan gurih. 

- Penilaian konsumen terhadap 

penampakan ikan bandeng berdasarkan 

ukurannya. Menurut pemasar ikan 

bandeng di pasar tradisional, ukuran ikan 

bandeng terdiri dari ukuran besar 

sebanyak 1-2 ekor per Kg, sedang 

sebanyak 3-4 ekor per Kg, dan kecil 

sebanyak ±5 ekor per Kg. 

- Penilaian konsumen terhadap warna dari 

sisik ikan bandeng. Warna ikan bandeng 

segar yang baik adalah putih mengkilat. 

- Penilaian konsumen terhadap karakteristik 

penampakan sisik yang meliputi keadaan 

sisik yang utuh atau tidak cacat, dan bebas 

dari kotoran atau lumpur yang menempel. 

Harga (X2) Keterjangkauan 

Harga (X2.1) 

Potongan Harga 

(X2.2) 

Kesesuaian 

dengan Kualitas 

(X2.3) 

- Penilaian konsumen terhadap harga ikan 

bandeng dibandingkan ikan lainnya. 

- Penilaian konsumen terhadap potongan 

harga yang diberikan penjual. 

- Penilaian konsumen terhadap kesesuaian 

harga terhadap kualitas ikan bandeng. 

Promosi (X3) Informasi dari 

keluarga (X3.1) 

Informasi dari 

tetangga(X3.2) 

Informasi dari 

penjual (X3.3) 

 

- Sumber informasi mengenai ikan bandeng 

didapatkan dari keluarga. 

- Sumber informasi mengenai ikan bandeng 

didapatkan dari tetangga. 

- Sumber informasi mengenai ikan bandeng 

didapatkan dari penjual. 

Tempat (X4) Lokasi Pasar 

(X4.1) 

Pelayanan 

penjual (X4.2) 

Kebersihan 

Pasar (X4.3) 

- Penilaian konsumen terhadap lokasi pasar 

 

- Penilaian konsumen terhadap pelayanan 

yang didapatkan dari penjual 

- Penilaian konsumen terhadap keadaan 

sekitar pasar 
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Keterangan : 

Seluruh variabel dan indikator dalam penelitian akan diukur menggunakan skala 

Likert dinyatakan sebagai berikut : 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3=  Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

 


