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MOTTO

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ( Q.S. An-Nisa – 4 : ayat
29 ).

v

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘ alamin
Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan
sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh sastra 1 (S1)
shalawat beserta salam tidak lupa pula ku kirimkan kepada junjunganku nabi
besar Muhammad Rasulullah saw. Yang telah membawa umatnya dari zaman
kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan
bapak dan ibu tercinta
Skripsi ini kupersembahkan terkhusus teruntuk bapak dan ibu tercinta, yang tiada
pernah hentinya selama ini memberi semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih
sayang serta pengorbanan yang tidak tergantikan dan tidak ternilai sehingga aku
selalu mempunyai kekuatan untuk menjalani serta melewati setiap rintangan yang
ada di depanku. Teruntuk bapak tercinta A.manaf dan ibu tercinta Biaina.
Terimalah bukti karya kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua
pengorbanan mu
Adik tercinta
Untuk adikku tercinta Ahmad Shodikin terimakasih atas doa dan semangat, tawa
dan dorongan, dukungan dan motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan tugas
akhir ini. Persembahan selanjutnya kuharapkan segera untuk menyelesaikan
pendidikan.

vi

ABSTRAK

Strategi pemasaran di dalam menjalankan usaha mikro kecil menengah ( UMKM ).
Tentun nya harus di lakukan dengan berbagai strategi agar produk yang di pasarkan
tetap di sukai dan di minati oleh para konsumen. Skripsi ini bertujuan untuk
mengungkap seperti apa dan bagaimana strategi pemasaran pada UMKM Gerai
Amanah di kelurahan pematang sulur kecamatan Telanai Pura KOTA JAMBI.
Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatfi deskriftif, dengan metode observasi,
wawancara dan dokumentasi untuk melihat strategi pemasaran dari hasil
pengolahan ikan yang di lakukan oleh UMKM Gerai Amanah. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang di lakukan adalah dengan cara
mengutamkan rasa yang khas ikan nya, dan dengan mengedepankan produk
ataupun kemasannya. Dan untuk pemasaran yang di lakukan menggunakan sistem
marketing mix (bauran pemasaran) yang menggunakan metode 4P yaitu Product,
promotion, place, dan price. Dimana produk gerai amanah mempunyai rasa yang
khas ikan, di sisi lain promotion yang di lakukan juga sangat sering di lakukan, di
lihat dari place gerai amanah Ini sudah mendsitribusikan produk nya ke swalayanswalayan dan sedangkan dari sisi harga gerai amanah juga mereka menerapkan
harga yang kompetitif dan bersaing.
Kata Kunci : Strategi Pemasaran, Hasil Pengolahan Ikan, UMKM
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional

yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi
tulang punggung perekonomian Nasional. UMKM juga merupakan kelompok
pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti
menjadi kunci pengaman perekonomian Nasional dalam masa krisis ekonomi serta
menjadi desiminator pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Didasarkan atas kondisi
tersebut, pemerintah pada tahun 2009 mencanangkan tahun industri kreatif yang
diyakini merupakan industri penggerak sektor rill ditengah ancaman melambatnya
perekonomian akibat krisis global. Melalui Inpres No. 6 tahun 2009 mengenai
pengembangan industri kreatif kepada 28 instansi pemerintah pusat dan daerah
untuk mendukung kebijakan pengembangan industri kreatif tahun 2009-2015 yakni
pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreatifitas, keterampilan, bakat
individu yang bernilai ekonomi dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat
Indonesia.1
Di Indonesia, UMKM adalah sektor yang jumlahnya fenomenal, lebih
dari 50 juta unit usaha di Indonesia ada di sektor ini. Sehingga, bisa dikatakan
hampir sebagian besar pelaku usaha di Indonesia sebenarnya adalah Usaha Mikro
Kecil dan Menengah. UMKM adalah representasi perekonomian rakyat dan kita
sadari tentu memiliki sejumlah keterbatasan untuk bersaing dengan badan usaha
dari pemodal besar.

1
Bachtiar Rifai, “Efiektivitas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)” Jurnal Sosio
Humaniora Vol. 3 No. 4, September 2012
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2

Untuk itulah intervensi negara dibutuhkan jangan sampai Usaha Mikro
Kecil dan Menengah terdesak oleh kehadiran pemodal besar yang tidak berpihak
pada kepentingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Cara untuk mendorong
kemajuan

UMKM

adalah

dengan

memberikan

perhatian

pada

hal-hal

seperti penguasaan teknologi, fasilitas pembiayaan, kelancaran arus informasi,
serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian
penting dari perekonomian suatu Negara, meskipun dilihat dari skala ekonominya
tidak seberapa namun jumlah UMKM sangat besar dan dominan serta sumbangan
yang diberikan selama ini baik untuk masyarakat maupun untuk Negara. Peran
penting tersebut telah mendorong banyak Negara termasuk Negara Indonesia untuk
terus berupaya mengembangkan UMKM. Terdapat tiga alasan yang mendasari
Negara berkembang memandang pentingnya keberadaan UMKM yaitu, Pertama
karena kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja
yang produktif, Kedua sebagai bagan dari dinamikanya, UMKM sering mencapai
peningkatan produktifitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi, Ketiga
adalah karena sering diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal
fleksibelitas dari pada usaha besar. 2
Pada era sekarang ini, pertumbuhan usaha-usaha kecil semakin meningkat
seiring dengan kebutuhan yang turut meningkat. Hampir kebanyakan orang lebih
memilih untuk membuka usaha walaupun masih usaha kecil disbanding dengan
melamar pekerjaan yang tentunya tidak mudah. Namun, tidak semua dari usaha
kecil tersebut dapat sukses menjadi sebuah usaha yang besar. Semua tergantung
2

syariah

Siti Maro’ah, pemasaran produk olahan ikan laut ukm kenjeran surabaya berbasis marketing mix
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pada pengusaha tersebut apakah bisa menjalankan usahanya terutama dalam hal
Pemasaran. Pemasaran merupakan hal penting dalam usaha, baik usaha kecil
maupun usaha yang sudah besar. Tanpa adanya pemasaran, usaha tersebut tidak
akan dikenal orang dan tidak akan menjadi usaha yang besar. Setiap orang yang
mendirikan usaha tentu harus melakukan pemasaran. Hanya kembali ke orang
tersebut, apakah berpotensi dalam melakukan pemasaran atau tidak. Karena jika
dalam pemasaran saja tidak berhasil, bagaimana usaha tersebut bisa berkembang
kedepannya. 3
Dalam pemasaran, tentu harus diperhatikan berbagai hal seperti target
konsumen, kemana barang tersebut akan dipasarkan, dan sebagainya. Penggunaan
dana dalam hal pemasaran juga sangat diperlukan. Sehubungan dengan usaha kecil,
tentu dana yang dimiliki terbatas karena tidak sebanyak dana yang dimiliki usaha
yang sudah maju. Untuk itu, strategi pemasaran bagi usaha kecil sangat diperlukan
dalam rangka perluasan usaha tersebut. Semakin baik pemasarannya, maka usaha
tersebut akan semakin meningkat. Jadi, semua tergantung pada orang yang
melakukan pemasaran tersebut.
Salah satu masalah yang dihadapi oleh usaha kecil adalah bagaimana dan
dimana produk itu dipasarkan. Konsentrasi pemasaran tidak

lagi sekedar

bagaimana produk itu sampai pada pelanggan, akan tetapi lebih fokus pada apakah
produk itu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang berujung pada tercapainya
kepuasan pelanggan. Strategi pemasaran yang efektif, salah satunya dapat dilihat

3

Yasri dan Bustari Muchtar , Strategi Pemasaran Dan Pengaruhnya Terhadapperkembangan Usaha

Umkm Makanan Ringan Di Kota Payakumbuh Sumatera Barat
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dari stabilitas tingkat penjualan dari tahun ke tahun sesuai dengan kuantitas produk
yang mampu diproduksi oleh pelaku umkm.4
Usaha Kecil dan Menengah (UKM)sebagai pelaku bisnis secara internal
masih mengalami berbagai hambatan.Terkait dengan pemasaran produk, masih
dijalankan secara konvensional; jangkauan pemasaran terbatas; lebih fokus pada
penetapan harga murah tanpa memperhatikan kualitas; pemasaran secara
spontan sehingga terkesan apa adanya dan belum terarah. Selain itu terbatasnya
kemampuan promosi dan berkompetisi di pasar.
Konsep pemasaran adalah konsep totalitas di bidang pemasaran, yang
mencakup sebelum barang diproduksi hingga diperdagangkan dan layanan pasca
penjualan yang akhirnya dapat memuaskan konsumen. Manajemen pemasaran
merupakan faktor penting perusahaan hingga mampu mencapai keunggulan
pemasaran.Terdapat 7 (tujuh) variabel pemasaran, dikenal dengan “Bauran
Pemasaran” atau “Marketing Mix”. Marketing Mix adalah serangkaian marketing
tool yang digunakan untuk menghasilkan suatu respon yang diinginkan dari
berbagai target pasar. Kombinasi variabel pemasaran yang terdiri dari Product,
Price,

Place

(distibution),

Promotion,

People,

Process,

dan

Physical

Evidence,merupakan inti dari sistem pemasaran untuk mencapai kepuasan
konsumen .5
Ada beberapa hal yang memudahkan UMKM gerai amanah untuk
melakukan pemasaran dengan berbagai faktor pendukung diantara nya Dukungan
pemerintah, Perkembangan teknologi yang semakin meningkat, Pasar tersedia,

4

Dimas Hendika, Wibowo Zainul dan Arifin Sunarti ( 2015 ) , Analisis strategi pemasaran
untuk meningkatkan daya saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo)
5

Kotler dan Keller, 2008, Manajemen Pemasaran, edisi kedua belas. Erlangga. Jakarta
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Tersedianya tenaga kerja dan juga UMKM Gerai Amanah ini termasuk dalam
binaan dari dinas perikanan dan kelautan sehingga produ-produk Gerai Amanah ini
sering di publikasikan dan di promosikan di Pameran-pameran yang di adakan di
Kota Jambi di bawah naungan dinas perikanan dan kelautan provinsi Jambi. Dan
juga dimana kegiatan-kegiatan produksi yang di lakukan oleh Gerai Amanah Sering
mendapat perhatian dari dinas perikanan dan kelautuan seperti Fasilitas-fasilitas
yang sangat membantu kegiatan produksi Gerai Amanah yg di berikan oleh Dinas
Perikanan Dan Kelautan salah satunya adalah bangunan atau tempat produksi yang
di berikan langsung kepada Gerai Amanah.
Produk - produk UMKM gerai amanah ini juga sudah sangat dikenal oleh
costumer ataupun kosnumen nya karena produk-produk pada umkm gerai amanah
ini sudah memasarkan ataupu mendistribusikan barang-barang nya ke swalayanswalayan yang ada di jambi seperti meranti, trona jelutung, mandala talang bakung,
dan bukan hanya di pasarkan swalayan saja tetapi juga melakukan menyalurkan
pendistribusian produk-produk nya ke asrama haji kota baru untuk jema’ah-jema’ah
yang mau berangkat pada tahun 2018 lalu. Dan setiap tahun nya UMKM gerai
amanah ini juga selalu mengikuti acara – acara pameran UMKM seperti pada acara
Jambi Expo, acara pameran di dinas perikanan, ataupaun acara HUT Provinsi
Jambi yang di lakukan setiap tahun nya. Dengan ke majuan teknologi yang sekarang
tentunya pelaku UMKM gerai amanah pun memanfaat kan media sosial sebagai
salah satu alat untuk menunjang dalam proses mejual ataupun memasrkan produkproduk nya.6 Pemasaran dengan melakukan penitipan barang di beberapa swalayan,
melalui acara pameran, dan melalu media sosial di tambah lagi dengan kemasan

6

Wawancara dengan pemilik umkm gerai amanah pematang sulur kota jambi
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yang menarik, dan kuliatas produk yang baik tentunya akan membuat produkproduk UMKM gerai amanah di minati dan di kenal oleh banyak kostumer.
Strategi pemasaran juga didukung oleh perencanaan pemasaran yang tepat
dalam meningkatkan produksi pengolahan ikan dengan memperhatikan bauran
pemasaran di antaranya yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Perencanaan
pemasaran yang strategis sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan dan
menghadapi persaingan yang semakin ketat di masa yang akan datang.
Tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap makanan ringan dan
cemilan membuat peluang usaha bagi pelaku UMKM gerai amanah kelurahan
pematang sulur kecamatan telanai pura Kota Jambi yang memproduksi hasil olahan
ikan untuk lebih melakukan startegi yang pas agar mendapatkan minat dan
kepuasan dari para konsumen.
Berikut data pemasaran yang di lakukan oleh UMKM gerai amanah yang
memproduksi hasil olahan ikan. 7
Tabel 1.1
Jumlah produk, produk yang di pasarkan, dan harga produk yang di pasarkan dari
hasil pengolahan ikan pada UMKM gerai amanah.

Tahun

7

Nama produk

Volume/
bungkus

Harga

Wawancara dengan pemilik umkm gerai amanah pematang sulur kota jambi
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2017

1. Rengginang ikan

29.800 / pcs

Rp. 8.000

2. K.kulit ikan

12.000 / pcs

Rp. 8.000

3. Abon ikan

8.000 / pcs

Rp. 18.000

4. Sambal lingkung ikan

12.500 / pcs

Rp. 20.000

1. Rengginang ikan

30.000 / pcs

Rp. 8.000

2. K.kulit ikan

12.000 / pcs

Rp. 8.000

3. Abon ikan

8.000 / pcs

Rp.18.00

4. Sambal lingkung ikan

12.000 / pcs

Rp. 20.000

1. Rengginang ikan

30.200 / pcs

Rp. 8.000

2. K.kulit ikan

12.000 / pcs

Rp. 8.000

3. Abon ikan

8.500 / pcs

Rp. 18.000

4. Sambal lingkung ikan

13.200 / pcs

Rp. 20.000

2018

2019

Sumber : peneliti dan pelaku umkm gerai amanah
Dari data diatas,

8

yaitu data pemasaran pada umkm gerai amanah kota

jambi dapat di lihat bahwa pada tahun 2017 umkm gerai amanah melakukan
pendistribusian sebanyak 29.800 bungkus. untuk produk rengginang ikan, 12.000
bungkus untuk proudk krispi kulit ikan, 8.000 bungkus untuk produk abon ikan dan
12. 500 bungkus untuk produk

8
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sambal lingkung ikan. Dan pada tahun 2018 dan 2019 pendistribusian
semua produk olahan ikan menetap tidak naik dan tidak turun hanya saja pada
produk rengginang ikan produksi nya setiap tahun dari tahun 2017 samapi 2018
sedikti mengalami peningkatan produksinya walaupun tidak banyak.
B.
1.

Rumusan Masalah
Bagaimana strategi pemasaran UMKM Gerai Amanah Kelurahan pematang
sulur kecamatan telanai pura Kota Jambi ?

2.

Bagaimana penerapan marketing mix ( bauran pemasaran ) di UMKM Gerai
Amanah ?

3.

Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam
menjalankan strategi pemasaran pada UMKM Gerai Amanah kelurahan
pematang sulur kecamatan telanai pura Kota Jambi ?

C.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah di uraikan, maka
tujuan peneliti adalah :
1.

Untuk mengetahui bagaimana strategi bisnis yang digunakan Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) Gerai Amanah yang berlokasi di kelurahan
pematang sulur kecamatan telanai pura Kota Jambi untuk mengembangkan
usahanya.

2.

Untuk melihat bagaimana penerapan marketing mix (bauran pemasaran)
pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Gerai Amanah di kelurahan
pematang sulur kecamatan telanai pura Kota Jambi untuk mengembangkan
usahanya.

9

3.

Ingin melihat faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam
menjalankan strategi pemasaran Pada Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) di kelurahan pematang sulur kecamatan telanai pura Kota Jambi
untuk mengembangkan usahanya.

D.

Manfaat Penelitian
Setiap Penelitian di harapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalam nya. Adapun manfaat
dari penelitian ini adalah :
1. Bagi akademisi :
Penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan
pengetahuan bagi akademisi tentang strategi pemasaran hasil pengolahan ikan
pada UMKM gerai amanah Pematang Sulur kota jambi
2. Untuk Penulis :
Menambah wawasan bagi penulis untuk bisa melihat apa saja startegi
pemasaran yang di lakukan oleh pelaku UMKM gerai amanah untuk
mengembangkan usaha nya
E.

Batasan Masalah
Guna memperdalam kajian, penelitian ini akan di batasi hanya pada bentuk

bagaimana strategi pemasaran yang digunakan Usaha Mikro Kecil Menengah Gerai
Amanah yang berlokasi di kelurahan pematang sulur Kota Jambi untuk
mengembangkan usahanya tersebut.
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F.

Kerangka Teori

1.

Pengertian strategi
Pengertian Strategi Strategi berasal dari kata Yunani strategeai (staros =

militer dan ag = memimpin), yang artinya seni ilmu untuk menjadi seorang jendral.
Konsep ini relevan dengan situasi jaman dulu yang sering di warnai perang, dimana
jendral dibutuhkan untuk memimpin satu angkatan perang agar dapat selalu
memenangkan perang. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana
pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah
tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.9 Menurut Hamel dan Prahal, strategi
merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat incremental dan terus
menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan
oleh para pelanggan di masa yang akan datang. Jadi strategi sering kali dimulai dari
apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi2 Menurut Steiner
dan milner menyebutkan bahwa strategi adalah penetapan misi perusahaan,
penetapan saran organisasi dengan meningkatkan kekuatan eksternal dan internal,
perumusan kebijakan dan implementasinya secara tepat sehingga tujuan dan
sasaran utama organisasi akan tercapai.10
Menurut Didin Hafidudin dan Hanri Tanjung strategi adalah respon secara
terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman ekternal serta
kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Strategi
perusahaan adalah rencana jangka panjang yang telah disiapkan untuk mencapai
misi perusahaan dan menghadapi berbagai kendala yang akan dimasuki perusahaan.

9

Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 2002)
Thomas Sumarsan, Sistem Pengendalian Manajemen : Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran kinerja,
edisi 2, (Jakarta Barat: Indeks Permata Puri Media, 2013), hal.61-62
10

11

Strategi yang dimiliki oleh perusahaan harus konsisten dengan sasaran perusahaan
dan dapat dicapai dengan sumber daya yang ada atau yang diperkirakan akan ada
serta memperhitungkan masalah-masalah peluang yang mungkin ada pada
lingkungan.11
Dalam suatu perusahaan terdapat tiga level strategi, yaitu level korporat,
level unit bisnis atau lini bisnis, dan level fungsional .
1) Strategi level korporasi
Strategi korporasi dirumuskan oleh manajemen puncak yang mengatur kegiatan
dan operasi organisasi yang memiliki lini atau unit bisnis lebih dari satu.
Pertanyaan pokok yang muncul pada level korporasi adalah bisnis apa yang
seharusnya di gunakan perusahaan, apa harapan dan sasaran masing-masing
bisnis, bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mencapai
sasaran. Dalam mengembangkan sasaran level korporatif, setiap perusahaan
perlu menentukan salah satu dari beberapa alternatif diantaranya, kedudukan
dalam pasar, inovasi, produktivitas, sumber daya fisik dan finansial,
profitabilitas, prestasi dan pengembangan manajerial, prestasi dan sikap
karyawan, dan tanggung jawab sosial.
2) Strategi level unit bisnis
Strategi unit bisnis lebih di arahkan pada pengelolaan kegiatan dan operasi bisnis
tertentu. Pada dasarnya strategi level unit bisnis berupaya menentukan
pendekatan yang sebaik-baiknya oleh suatu bisnis terhadap pasarnya. Dan

11

George Stainer dan Jhon Minner, Manajemen Stratejik, (Jakarta: Erlangga), hlm. 70
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bagaimana melaksanakan pendekatan tersebut dengan memanfaatkan sumber
daya yang ada dalam kondisi pasar tertentu. 12
3) Strategi level fungsional
Strategi level fungsional merupakan strategi dalam kerangka fungsi manajemen
(secara tradisional terdisi dari riset dan pengembangan, keuangan, produksi dan
operasi, pemasaran, personalia/sumber daya manusia)yang dapat mendukung
strategi level unit bisnis.
Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe strategi,
yaitu strategi manajemen, strategi investasi, dan strategi bisnis.
a) Strategi manajemen
Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen
dengan orientasi pengembangan strategi secara makro misalnya, strategi
pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya.
b) Strategi Investasi
Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya
apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau
berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi
pembangun kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi dan sebagainya.
c) Strategi Bisnis
Strategi bisnis ini juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena
strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya
strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi,
strategi organisasi, dan strategistrategi yang berhubungan dengan keuangan.

12

Fandy Tjiptono, Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 8
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2.

Pengertian pemasaran
Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereke dengan menciptakan,
menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain.13
Pemasaran merupakan bagian yang penting dengan pasar, karena pasar yang
ada sekarang merupakan pasar pembeli dimana terjadinya transaksi jual beli
tergantung pada keputusan pembeli sendiri, sehingga pasar yang ada sangat di
pengaruhi oleh perilaku oleh para konsumen dan yang penting perusahaan sebagai
yang menawarkan barang hanya bisa mengikuti kehendak konsumen dan
bagaimana mengatasi pesaing – pesaing dari perusahaan yang menciptakan barang
sejenis. 14
Pemasaran dapat di hubungkan berbagai kegiatan perusahaan sebagai
penjualan, perdagangan, distribusi dan penetapan harga dan sebagainya. Karena
menyangkut berbagai hal inilah membuat fungsi pemasaran sangat penting bagi
kemajuan dan perkembangan perusahaan.
Pada dasarnya fungsi pemasaran itu merupakan suatu proses kegiatan yang
tidak sederhana dari barang sebelum produksi sampai bagaimana supaya sampai di
tangan konsumen yang dapat menghasilkan laba perusahaan atau paling tidak
sampai pada kembalinya modal perusahaan.15
Ada beberapa definisi mengenai pemasaran diantaranya adalah16:

13

Daryanto, 2011 ; manajemen pemasaran. Bandung satu nusa. hal. 23
Daryanto, 2011 ; manajemen pemasaran. Bandung satu nusa, hal. 83
15
Ibid. hal. 85
14

16

Kotler dan Keler. 2007. Manajemen Pemasaran, edisi kedua belas. Erlangga. Jakarta
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1) Menurut Philip kotler (marketing) pemasaran adalah kegiatan manusia yang
diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses
pertukaran.
2) Menurut W Staton pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha
yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan
dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan
pembeli maupun pembeli potensial.
Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran merupakan
usaha terpadu untuk menggabungkan rencana-rencana strategi yang diarahkan
kepada usaha pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen untuk memperoleh
keuntungan yang diharapkan melalui proses pertukaran atau transaksi. Kegiatan
pemasaran perusahaan harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen bila
ingin mendapatkan tanggapan yang baik dari konsumen. Perusahaan harus secara
penuh bertanggung jawab tentang kepuasan produk yang ditawarkan tersebut.
Dengan demikian, maka segala aktivitas perusahaan harusnya diarahkan untuk
dapat memuaskan konsumen yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh laba.
Dalam sebuah perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan utama, yaitu mencapai
tingkat keuntungan tertentu, pertumbuhan perusahaan atau peningkatan pangsa
pasar. Di dalam pandangan konsep pemasaran, tujuan perusahaan ini dicapai
melalui keputusan konsumen. Keputusan konsumen diperoleh setelah kebutuhan
dan keinginan konsumen dipenuhi melalui kegiatan pemasaran yang terpadu.
Kotler mengemukakan bahwa pemasaran mempunyai tujuan membangun
hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak yang
memiliki kepentingan utama pelanggan, pemasok, distributor dalam rangka
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mendapatkan serta mempertahankan referensi dan kelangsungan bisnis jangka
panjang mereka.17
Adapun tujuan pemasaran menurut Buchairi Alma :
1) Untuk mencari keseimbangan pasar, antara buyer's market dan seller's market,
mendistribusikan barang dan jasa dari daerah surplus ke daerah minus, dan
produsen ke konsumen, dari pemilik barang dan jasa ke calon konsumen.
2) Tujuan pemasaran yang utama ialah memberi kepuasan kepada konsumen.
Tujuan pemasaran bukan komersial atau mencari laba. Tapi tujuan pertama
ialah memberi kepuasan kepada konsumen, Dengan adanya tujuan memberi
kepuasan ini, maka kegiatan marketing meliputi berbagai lembaga produsen.
Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa
pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi
kelangsungan hidup perusahaan. Definisi tersebut mempunyai konsekuensi bahwa
semua kegiatan perusahaan dan pemasaran harus di arahkan pada usaha mengetahui
kebutuhan tersebut dengan mendapatkan laba yang layak dalam jangka panjang
Terdapat lima konsep pemasaran yang mendasari cara organisasi
melakukan kegiatan pemasarannya, yaitu18 :
1) Konsep berwawasan Produksi
Konsep berwawasan produksi berpendapat bahwa konsumen akan memilih
produk yang mudah didapat dan murah harganya. Manajer organisasi yang
berwawasan produksi memusatkan perhatiannya untuk mencapai efisiensi produksi
yang tinggi serta cakupan distribusi yang luas.

2013)

17

Alma, B. (2005). Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Bandung: CV Alfabeta.

18

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
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2) Konsep berwawasan Produk
Konsep berwawasan produk berpendapat bahwa konsumen akan memilih
produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, atau halhal inovatif lainnya.
Manajer dalam organisasi berwawasan produk memusatkan perhatian untuk
membuat produk yang lebih baik dan terus menyempurnakannya. Perusahaan yang
menganut konsep berwawasan produk sering merancang produk mereka tanpa
masukan dari pelanggan.
3) Konsep Berwawasan Menjual
Konsep berwawasan menjual berpendapat bahwa konsumen dibiarkan saja,
konsumen tidak membeli produk organisasi dalam jumlah cukup. Organisasi harus
melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Konsep ini berangggapan
bahwa konsumen enggan membeli dan harus didorong supaya membeli, serta
perusahaan mempunyai banyak cara promosi dan penjualan yang efektif untuk
merangsang pembeli.
4) Konsep berwawasan Pemasaran
Konsep berwawasan pemasaran berpendapat bahwa kunci untuk mencapai
tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pangsa sasaran
serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dari
pada saingannya Konsep berwawasan pemasaran bersandar pada empat pilar utama
yaitu pangsa sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran yang terkordinasi, serta
keuntungan.
5) Konsep berwawasan Pemasawan Masyarakat
Konsep

berwawasan

pemasaran

bermasyarakat

meminta

pemasar

menyeimbangkan tiga faktor dalam menentukan kebijakan pemasaran mereka,
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yaitu keuntungan perusahaan, kepuasan pelanggan, dan kepentingan umum.19 Pada
mulanya perusahaan mendasarkan pemasaran mereka pada memaksimalkan
keuntungan jangka pendek. Kemudian mereka menyadari pentingnya memenuhi
kebutuhan konsumen dalam jangka panjang yang memunculkan konsep
berwawasan pemasaran. Sekarang mereka mulai memperhatikan kepentingan
masyarakat dalam mengambil keputusan. Cukup banyak perusahaan yang berhasil
meningkatkan

penjualan

serta

keuntungan

melalui

pelaksanaan

konsep

berwawasan pemasaran bermasyarakat.
3.

Pengertian Strategi Pemasaran
Definisi marketing strategi atau strategi pemasaran adalah kegiatan yang

dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang
mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman
produk ke konsumen atau perusahaan lain.20
Dalam melakukan promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang
sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya mereka juga melibatkan selebriti,
selebgram atau siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produk
tersebut. Tak hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan
membuat kemasan atau desain yang menarik pada iklan sehingga akan banyak
orang yang tertarik. Selain itu, dengan adanya pemasaran juga sangat membantu
para konsumen. Jadi mereka akan lebih mudah menemukan produk yang sesuai
dengan apa yang mereka butuhkan. Ketika pemasaran sesuai dengan targetnya,

19

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,

2013)
20

Fandy Tjipytono, Perspektif manajemen dan pemasaran kontemporer, (Yogyakarta: andi
yogyakarta,2000), hlm. 43
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perusahaan akan mendapatkan banyak pembeli dan kefuntungan bisa didapatkan.
Secara sederhana, definisi pemasaran lebih diidentikan dengan proses pengenalan
produk atau servis kepada konsumen yang potensial. Aspek-aspek untuk pemasaran
ini meliputi periklanan, public relation, promosi dan penjualan.
Dalam perusahaan, tujuan utama pemasaran adalah untuk memaksimalkan
keuntungan

dengan

membuat

strategi

penjualan.

Di

perusahaan

atau

bisnis, marketing executives harus mampu melihat banyak aspek dalam beriklan,
termasuk juga memprediksi lifespan sebuah produk.
Setiap

perusahaan

mengarahkan

kegiatan

usahanya

untuk

dapat

menghasilkan produk yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen
sehingga dalam jangka waktu dan jumlah produk tertentu dapat diperoleh
keuntungan seperti yang diharapkan. Melalui produk yang dihasilkannya,
perusahaan menciptakan, membina dan mempertahankan kepercayaan langganan
akan produk tersebut. Keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh
ketepatan produsen dalam memberikan kepuasan kepada sasaran konsumen yang
ditentukannya, dimana usaha-usaha pemasaran diarahkan kepada konsumen yang
ditujukan sebagai sasaran pasarnya. 21
Dalam hal tersebut pemasaran menunjang perusahaan didasarkan pada
konsep pemasaran untuk dapat menentukan strategi pemasaran yang mengarahkan
kepada sasaran pasar yang sebenarnya. Pentingnya strategi pemasaran bagi suatu
perusahaan timbul dari luar, ketidakmampuan perusahaan dalam mengontrol semua
faktor yang dibatasi di luar lingkungan perusahaan. Demikian pula perubahanperubahan yang terjadi pada faktor-faktor tersebut tidak dapat diketahui
21
Fandy Tjipytono, Perspektif manajemen dan pemasaran kontemporer, (Yogyakarta: andi
yogyakarta,2000), hlm. 44
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sebelumnya secara pasti. Strategi pemasaran adalah rencana yang hendak diikuti
oleh manajer pemasaran. Rencana tindakan ini didasarkan atas analisa situasi dan
tujuan-tujuan perusahaan dan merupakan cara untuk pencapaian tujuan tersebut.
Dalam pengertian strategi seringkali terkandung perencanaan merupakan proses
yang berlangsung secara terus- menerus dalam suatu perusahaan. Oleh sebab itu
strategi pemasaran dari setiap perusahaan merupakan rencana yang menyeluruh
dimana perusahaan berharap mencapai sasaran yang telah ditentukan, yang pada
akhirnya untuk merealisasikan tujuan dari perusahaan yang bersangkutan.
Proses pemilihan Strategi pemasaran membutuhkan pertimbangan cermat
atas sejumlah tipe informasi. 22
1) Tujuan atau sasaran produk
Tujuan produk harus dijadikan pedoman dalam menentukan tipe dasar Strategi
yang dibutuhkan. Sebagai contoh, jika tujuan utama produk adalah meningkatkan
volume penjualan atau pertumbuhan pangsa pasar, maka biasanya alternatif utama
yang dipertimbangkan adalah Strategi permintaan selektif yang berfokus pada
upaya merebut pelanggan dari pesaing atau memperluas pasar yang dilayani. 23
2) Peluang Pasar
Karakteristik dan besarnya peluang pasar harus ditetapkan secara jelas
berdasarkan analisis pasar dan pengukuran pasar. Analisis pasar memberikan
informasi mengenai siapa yang membeli bentuk produk (dan siapa yang tidak
membelinya), berbagai situasi penggunaan produk (dan juga situasi yang tidak
menggunakan situasi).

22
23

Sofyan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 15
Ibid., hlm 16
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3) Kesuksesan Pasar (Market success)
Manajer pemasaran harus memahami jenis keunggulan bersaing dan tingkat
pengeluaran pemasaran yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan pasar. Melalui
analisis persaingan, perusahaan dapat memahami siapa pesaingnya, seberapa besar
tingkat intensitas persaingan yang ada, dan keunggulan apa yang harus
dikembangkan dalam rangka bersaing secara selektif menghadapi para pesaing
merek langsung atau para pesaing kelas produk yang tidak langsung.
Strategi pemasaran juga merupakan Serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan
dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari
waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya,
terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan
keadaan persaingan yang selalu berubah, Oleh karena itu, penentuan strategi
pemasaran harus didasarkan atas analisa lingkungan dan internal perusahaan
melalui analisa keunggulan dan kelemahan perusahaan, serta analisa kesempatan
dan ancaman yang dihadapi perusahaan dari lingkungannya.24
4.

Sifat Dasar Rencana Pemasaran
Terlebih dahulu di tentukan perencanaan volume penjualan untuk

memperoleh laba. Baru bagian yang lain menentukan jumlah produksi, keuangan,
dan lain – lain untuk mendukung rencana pemasarannya.25
Terdapat beberapa jenis rencana yang memerlukan masukan pemasaran :

24

Ibid., hal. 17
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M.mursyid, manajemen pemasaran ; Jakarta : Bumi Aksara, 2017, hal. 18
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a) Rencana perusahaan
Rencana ini memberi uraian tentang keseluruhan rencana usaha untuk
perusahaan yang bersangkutan.
b) Rencana devisi
Rencana sesuatu bagian mengenai pertumbuhan dan penghasilan laba
c) Rencana jajaran produksi
Rencana yang di buat oleh masing – masing jajaran produk tentang tujuan,
sasaran, strategi dan teknik berkenaan dengan jajaran produk tertentu.
d) Rencana merk
Rencana yang dibuat oleh masing – masing manajer tentang tujuan,
sasaran strategi, dan teknik mengenai suatu merk tertentu.
e) Rencana produk
Rencana yang di buat oleh masing – masing manajer produksi tentang
tujuan, sasaran strategi dan teknik berkenaan dengan suatu atau kelompok
produk.
f) Rencana pemasaran
Rencana yang di buat oleh masing – masing manajer pemasaran untuk
membina dan melayani suatu pasaran tertentu.
g) Rencana produk/pemasaran
Di maksudkan untuk memasarkan produk khusus di suatu pasaran industri
atau pasaran daerah tertentu.
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h) Rencana fungsional
Suatu rencana untuk salah satu fungsi utama. Misalnya dalam fungsi
pemasaran; rencana iklan, rencana promosi penjualan, rencana riset
pemasaran dan lain – lain. 26
5.

Segmentasi Pasar
Segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi

kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk
atau ramuan pemasaran tersendiri. Segmentasi diperlukan karena dalam suatu pasar
terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya. 27 Segmentasi
pasar adalah suatu cara untuk membedakan pasar menurut gelombang pembeli,
kebutuhan pemakai, motif, perilaku, dan kebiasaan pembelian, cara penggunaan
produk dan tujuan pembelian produk. Dengan segmentasi pasar sumber daya yang
terbatas dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan suatu produk yang
dapat memenuhi permintaan pasar, dapat mengalokasikannya kepada potensial
yang paling menguntungkan dan dapat ikut bersaing dalam segmentasi pasar
tertentu, serta dapat menentukan cara-cara promosi yang efektif.
6.

Target Pasar
Target pasar adalah memiliki salah satu lebih segmen pasar untuk dimasuki

dengan cara mengevaluasi beragam segmen, memutuskan beberapa banyak serta
massa yang akan dijadikan pasar. Dalam menentukan target pasar, perusahaan
dapat menempuh tiga strategi diantaranya:

26
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1) Strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar (Undiferentiated
Marketing). Pada strategi ini, perusahaan menganggap pasar sebagai suatu
keseluruhan, sehingga perusahaan hanya memperhatikan kebutuhan
konsumen secara umum, Oleh karena itu perusahaan hanya menghasilkan
dan memasarkan satu macam produk saja dan berusaha menarik semua
pembeli dan calon pembeli dengan suatu rencana pemasaran saja. 28
2) Strategi

pemasaran

yang

membeda-bedakan

pasar

(Differentiated

Marketin). Pada strategi ini, perusahaan hanya melayani kebutuhan
beberapa kelompok konsumen tertentu dengan jenis produk tertentu pula.
Jadi perusahaan atau produsen menghasilkan dan memasarkan produk yang
berbedabeda untuk tiap segmen pasar. Dengan perkataan lain, perusahaan
atau produsen menawarkan berbagai variasi produk
7.

Bauran Pemasan
Bauran pemasaran merupakan suatu perangkat yang mampu memberikan

kepuasan kepada konsumen dengan cara menggabungkan beberapa elemen didalam
bauran pemasaran itu sendiri yang dilakukan secara terpadu.29 Sehingga dapat
mempengaruhi kepetusuan pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen. Berikut
unsur – unsur dari bauran pemasaran
a)

Harga (Price)
merupakan unsur yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi

perusahaan. Di sisi lain, harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang
diukur dengan sejumlah uang. Harga dikatakan mahal, murah atau biasa-biasa saja

28
29

Danang Sunyoto, Manajemen Pemasaran dan Perilaku Konsumen, (Yogyakarta: Buku Seru, 2014)
Hurriyati, ratih : bauran pemasaran dan loyalitas konsumen ( bandung : alfabeta, 2010 ), hlm 10
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dari setiap calon pembeli tidaklah harus sama. Hal ini tergantung dari persepsi
individu. yang dilatar-belakangi oleh lingkungan kehidupan dan kondisi individu.
Tujuan penetapan harga ada beberapa macam, yaitu: agar bertahan hidup;
memaksimalisasi laba jangka pendek; untuk mencapai dominasi bagian pasar dan
tingginya keuntungan jangka panjang dengan menurunkan harga serendah
mungkin; untuk mencapai keunggulan kualitas produk meskipun dengan penetapan
harga jual yang lebih tinggi.
b)

Promosi (Promotion)
merupakan salah satu variabel marketing mix yang dilakukan untuk

membuka pangsa pasar baru ataumemperluas jaringan pemasaran. Promosi
merupakan

aktivitas

pemasaran

yang berusaha menyebarkan informasi,

mempengaruhi/membujuk atau mengingatkan pasar sasaran atasperusahaan dan
produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal padaproduk yang
ditawarkan.Bauran promosi meliputi periklanan, personal selling, publisitas dan
promosi penjualan.
c)

Place (tempat/distribusi)
Place diartikan sebagai saluran distribusi produk ke tempat-tempat yang

dituju, sedangkan bagi perusahaan jasa diartikan sebagai tempat pelayanan. Saluran
distribusi dapat dilakukan secara langsung dari produsen ke konsumen, atau secara
tidak langsung yaitu melalui perantara. Beberapa perantara yang ada misalnya
distributor, pedagang besar, dan pengecer.
d)

Produk
Produk Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar (baik

berwujud atau tidak berwujud) untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan.
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Unsur-unsur yang termasuk dalam bauran produk antara lain adalah keragaman
produk, kualitas design, ciri, nama merk, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi dan
imbalan. produk dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok menurut daya tahan
dan wujudnya, yaitu30 :
1) Barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah barang-barang
berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali
penggunaan.
2) Barang tahan lama (durable goods) adalah barang berwujud yang biasanya
tetap bertahan walaupun sudah digunakan beberapa kali. Produk tahan lama
pada umumnya memerlukan penjualan dan pelayanan yang lebih pribadi,
mengenakan marjin yang lebih tinggi, dan memerlukan lebih banyak dari
penjual.
3) Jasa (services) adalah produk yang tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan,
dan mudah habis. Produk jenis ini, memerlukan pengendalian mutu,
kredibilitas pemasok, dan kemampuan penyesuaian yang lebih tinggi. Pada
perusahaan yang menghasilkan jasa khususnya pariwisata, produk-produk
yang ditawarkan meliputi kualitas atraksi wisata, pelayanan dari objek wisata
tersebut, kuantitas atau keragaman atraksi wisata, kemasan wisata yang
ditampilkan, dan merek atraksi wisata. Produk-produk jasa oleh perusahaan
haruslah disesuaikan dengan tujuan dari perusahaan, sehingga produk jasa
yang ditawarkan dapat memuaskan konsumen.

30
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8.

Dasar-Dasar Pengolahan Ikan
Pengolahan produk-produk perikanan terdapat dalam berbagai bentuk,

mulai dari yang tradisional, seperti ikan asin dan ikan asap, sampai pengolahan
produk modern, seperti ikan kaleng dan iradiasi. Tujuan dari pengolahan adalah
untuk 1) mengawetkan ikan, 2) mengubah bahan baku menjadi produk yang disukai
konsumen, 3) mempertahankan mutu ikan, 4) menjamin keselamatan konsumen
akibat mengonsumsi produk olahan ikan, dan 5) memanfaatkan bahan baku lebih
maksimal. Semua bentuk pengolahan adalah untuk membuat produk agar dapat
lebih diterima oleh konsumen atau untuk membuat produk agar memiliki konsumen
yang lebih besar yang terdiri dari berbagai golongan etnis, agama dan kalangan
lainnya. 31
Pengolahan juga dimaksudkan untuk memperpanjang daya simpan menjadi
berbulan-bulan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa pengolahan tidak dapat
memperbaiki mutu produk. Bahan baku yang jelek akan menghasilkan produk
dengan mutu yang jelek juga. Ikan harus dipanen pada saat mencapai mutu yang
paling prima dan setelah itu sedapat mungkin sepanjang rantai mulai dari panen
sampai konsumen dijaga mutunya setinggi mungkin. Kegagalan dalam melindungi
mutu ikan pada salah satu titik dalam rantai tersebut dapat menyebabkan produk
yang dihasilkan bermutu jelek. Pengolahan produk berbahan baku ikan telah
dilakukan sejak beribu tahun yang lalu. Kemungkinan pengolahan yang paling tua
adalah pengeringan ikan yang diletakkan dia atas batu di bawah terik matahari.
Sejak saat itu bahkan sampai sekarang perkembangan produk olahan perikanan
berlangsung sangat lambat. Hanya dalam kurun waktu 20 sampai 30 tahun
31
Anonimous. (2004). Direktorat Ikan Konsumsi dan Produk Olahan. Jakarta: Dit. Jen. Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan dan PemasaranDepartemen Kelautan dan Perikanan. hal. 82
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belakangan ini pengetahuan tentang proses-proses kimia, biologi dan fisika yang
mengendalikan pembusukan ikan telah diungkap. Pengetahuan ini dipakai sebagai
dasar di dalam mengembangkan teknologiteknologi pengawetan dan pengolahan
produk perikanan.
Pada dasarnya ikan dan produk olahannya dapat diawetkan dan menjadi
aman untuk dikonsumsi melalui proses-proses berikut. 32
1) Mengintroduksikan panas dengan cara memasak, pasteurisasi atau sterilisasi
2) Menghilangkan panas tubuh ikan sehingga menjadi dingin atau beku
3) Menambahkan bahan kimia
4) Menghilangkan sebagian air
5) Mengiradiasi untuk pasteurisasi dan sterilisasi
6) Kombinasi perlakuan-perlakuan di atas
Perlakuan-perlakuan tersebut berhubungan dengan pengendalian atau
destruksi mikroorganisme dan produk-produk metaboliknya serta mengurangi atau
meningkatkan reaksi-reaksi kimia dan fisika tertentu. Penerapan perlakuanperlakuan

tersebut

secara

memadai

dapat

mencegah

perkembangan

mikroorganisme berbahaya dan terbentuknya toksin. Selain itu juga dapat
membunuh

mikroorganisme

patogen

yang

berpotensial

membahayakan

keselamatan konsumen. Pengolahan seperti pengalengan, pengasinan, pengeringan,
dan metode-metode yang lain dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Sebaliknya,
apabila perlakuan-perlakuan tersebut diterapkan secara tidak memadai bahkan
dapat mengontaminasi produk yang sedang diolah.

32
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Banyak reaksi-reaksi kimia dan fisika yang tidak dikehendaki terjadi di
dalam produk, seperti ketengikan oksidatif, kerusakan vitamin, terlarutnya zat-zat
gizi larut air, dan perubahan tekstur yang sering disebabkan atau dirangsang oleh
teknik-teknik pengolahan yang digunakan. Tingkat kerusakan dan efisiensi
pengolahan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu33:
1. mutu bahan baku yang digunakan oleh pengolah
2. karakteristik fisik dari produk yang diproses dari bahan baku tersebut
3. keterampilan dari pekerja yang menerapkan prinsip-prinsip ilmu
pengetahuan dan rekayasa yang digunakan dalam disain, konstruksi, dan
kegiatan-kegiatan penanganan, penyimpanan, dan pengolahan.
Pengolahan juga dapat mengarah pada pemanfaatan bahan baku ikan secara
menyeluruh sehingga menghasilkan limbah sesedikit mungkin yang sekaligus
memaksimalkan nilai tambah yang diperoleh. Bahan-bahan yang pada awalnya
dipandang sebagai limbah, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
akhirnya dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai
ekonomi yang tinggi, seperti pemanfaatan cangkang kepiting dan kulit udang
menjadi produk khitin, khitosan, dan khitooligomer. Dengan demikian, akan dapat
diciptakan industri pengolahan perikanan yang ramah lingkungan dan mendekati
sebagai zero waste industry.
9.

Dasar Pertimbangan Pemilihan Metode Pengolahan
Untuk keberhasilan suatu industri pengolahan produk perikanan perlu untuk

mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pilihan metode atau

33
Anonimous. (2004). Direktorat Ikan Konsumsi dan Produk Olahan. Jakarta: Dit. Jen. Peningkatan
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teknologi yang akan digunakan. Faktor-faktor penting tersebut adalah sebagai
berikut. 34
1) Kebutuhan konsumen
2) Kesesuaian spesies ikan dengan pilihan metode pengolahan yang ada
3) Iklim
4) Biaya produksi
5) Fasilitas yang tersedia
6) Bahan baku yang tersedia
a.

Minat Konsumen
Ketika menyiapkan produk yang akan diproduksi, minat dari
konsumen harus benar-benar dipertimbangkan. Hal ini akan menjadi sangat
penting jika kelompok masyarakat berpenghasilan rendah terlibat. Minat
konsumen dapat menjadi pertimbangan ketika menentukan jenis atau tipe
produk (misalnya apakah ikan digarami dan dikeringkan atau hanya
dikeringkan), bentuk penyajian produk (utuh, disiangi, difillet, atau tanpa
kepala), spesies ikan (spesies yang paling disukai), dan bahkan pengemasan
(langsung kemas atau ada kemasan awal). Oleh karena itu, penting untuk
menentukan minat bagi konsumen baru sebelum memasarkan produk.
Biasanya konsumen hanya akan membeli produk yang disukai, dan bahkan
kadang-kadang mereka bersedia membayar lebih untuk produk yang benarbenar disukai. Oleh karena itu, untuk produk baru setelah dilakukan riset
pasar secara memadai, kemudian baru dilepas ke pasar secara perlahanlahan dengan diberi harga yang kompetitif.

34
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b.

Kesesuaian metode pengolahan
Ikan yang berbeda mungkin memerlukan metode pengolahan yang
berbeda pula. Sebagai contoh, ikan berukuran besar biasanya dibelah dahulu
sebelum digarami, dikeringkan, atau diasapi untuk memperbesar luas
permukaannya dan memperbaiki mutu produk akhir. Akan tetapi, ikan
berukuran kecil dapat diolah secara utuh. Biasanya disarankan bahwa ikan
berlemak sebaiknya digarami dengan cara pickle atau penggaraman di
dalam larutan garam untuk menghindarkan kontak dengan oksigen. Cara
tersebut dapat mengurangi risiko ketengikan lemak, sedangkan terhadap
ikan berdaging putih yang kandungan lemaknya rendah dapat digarami
dengan metode penggaraman kering.35

c.

Iklim
Iklim akan mempengaruhi pilihan metode pengolahan dan
kemungkinan kebutuhan es. Sebagai contoh, ikan di daerah beriklim tropis
akan membusuk dalam waktu yang sangat pendek jika tidak di-es, tetapi di
daerah beriklim sedang ikan mungkin tetap segar untuk waktu yang lebih
lama tanpa di-es. Iklim mungkin juga mempengaruhi kesesuaian dengan
teknologi pengolahan yang sebaiknya diterapkan untuk suatu daerah. Di
daerah yang beriklim sangat lembab sulit untuk mengeringkan ikan dan jika
ikan kering disimpan akan cepat menyerap air dari atmosfer dan kemudian
rusak. Jika banyak garam digunakan, pengeringan akan lebih sulit dan
penyerapan air dari udara selama penyimpanan mungkin lebih parah. Untuk

35
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hal ini, pengasapan lebih sesuai dibandingkan dengan pengeringan sinar
matahari.
d.

Biaya Produksi
Produk-produk olahan dibeli oleh kelompok konsumen yang
berbeda karena perbedaan daya belinya. Kelompok yang memiliki
pendapatan yang lebih tinggi kemungkinan lebih banyak mengonsumsi ikan
berukuran besar dalam keadaan segar (fillet) atau olahan (beku dan kaleng).
Akan tetapi, kelompok yang berpendapatan rendah cenderung membeli ikan
kering asin berukuran kecil karena lebih murah. Oleh karena itu, pengolah
harus mempertimbangkan kelompok konsumen yang akan dituju sebelum
memutuskan proses pengolahan yang akan dipilih. Pabrik pembekuan
membutuhkan biaya yang jauh lebih banyak untuk membangun dan
mengoperasikannya dibandingkan pengolahan ikan kering sehingga harga
ikan beku biasanya lebih mahal dibandingkan ikan kering.36

e.

Ketersediaan Fasilitas
Fasilitas yang diperlukan untuk memproduksi ikan kering asin
relatif lebih sederhana dan dapat menjangkau konsumen dengan kelompok
pendapatan yang lebih luas. Oleh karena membutuhkan biaya yang lebih
banyak untuk memproduksi ikan beku atau ikan kaleng maka jumlah
pengolahnya lebih terbatas. Akibat pengawasan mutu dan standar higiene
bagi produk berteknologi tinggi (high tech) lebih ketat, oleh karenanya
fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan tersebut harus
diperhitungkan. Selain itu, untuk memproduksi produk berteknologi tinggi

36
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diperlukan

keahlian

yang

canggih

dibandingkan

dengan

produk

berteknologi rendah.
f.

Ketersediaan bahan baku
Pilihan metode pengolahan juga tergantung kepada ketersediaan
ikan sebagai bahan baku pengolahan dengan mempertimbangkan jenis dan
kuantitas. Pabrik dengan volume produksi tinggi mungkin akan
memerlukan armada penangkapan sendiri atau memilih lokasi pabrik dekat
pelabuhan perikanan yang besar. Jika spesies ikan yang diinginkan
musiman, fasilitas penyimpanan mungkin diperlukan untuk menjamin
pasokan bahan baku selama musim paceklik atau pabrik mungkin
memproduksi jenis produk lainnya selama musim tersebut.

10.

Konsep Pemasaran UMKM
Konsep pemasaran UMKM merupakan langkah yang mendasari proses

pengembangan pemasaran UMKM. terdapat 5 (lima) konsep pemasaran yang
mendasari UKM melakukan kegiatan pemasaranya,37 yaitu:
a) Konsep berwawasan produksi bahwa konsumen akan memilih produk yang
mudah didapat dan murah harganya sehingga fokus utamanya adalah
meningkatkan efesiensi produksi dan memperluas cakupan distribusi.
b) Konsep berwawasan produk berkualitas berpendapat bahwa konsumen akan
memilih produk yang menawarkan mutu
c) Konsep berwawasan penjualan dimana jika konsumen hanya dibiarkan saja
maka konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang
cukup.
37
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d) Konsep berwawasan pemasaran dimana konsep untuk mencapai tujuan
organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan kenginan pasar sasaran serta
memberikan kepuasaan yang diinginkan.
e) Konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat konsep ini berpendapat bahwa
tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan

kenginan serta

kepentingan pasar sasaran dan memenuhinya dengan lebih efektif dan efesien.
11.

Pengertian UMKM
Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.22 Pasal 1 dari UU terebut,
dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana
diatur dalam UU tersebut.38
Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak
perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian,
baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.39
Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil

38
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atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud
dalam UU tersebut.40
Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk
mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai
kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut : a. Usaha mikro
adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300
juta. b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling
banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00, dan.
c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan milai kekayaan bersih lebih dari
Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di
atasRp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.26 Selain menggunakan nilai
moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen
Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan
jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro,
usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Puat
Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga
4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai
dengan 99 orang. Perusahaanperusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang
masuk dalam kategori usaha besar. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan
pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan

40
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terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang
mandiri.41
12.

Karakeristik Usaha Mikro
Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk

dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta
sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan
dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring
perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti
dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan
meminimalkan kegagalan. penguasaan ilmu pengetahuaan akan menunjang
keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif,
serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing
merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.42
secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut :
a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan
cenderung tidak mengikuti kaidah admistrasi pembukuan standar. Kadangkala
pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
c. Modal terbatas
d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu
menekan biaya mencapai titik efisieni jangka panjang.

41
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f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat
keterbatasan salam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar
modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus
transparan. Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya
kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal
ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan
pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.
13.

Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro
UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan

yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah43 :
a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja
patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50%
tenaga kerja yang tersedia;
b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini
terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru;
c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana
dan fleksibel terhadap perubahan pasar;
d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar
memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang
lainnya:
e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang
dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil

43
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mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan
sektor lain yang terkait. 44
Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari
Usaha Mikro terdiri dari 2 fakor :
1.

Faktor Internal Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu
diantaranya :
a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
b) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih
memperioritaskan

pada

aspek

produksi

sedangkan

fungsi-fungsi

pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam
informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya
berfungsi sebagai tukang saja.
c) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri
Kecil.
d) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan
modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.
2.

Faktor eksternal, merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang
dam pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran
tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

14.

Klasifikasi Usaha Mikro
Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar.45 Selain

44
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itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisi ekonomi.
Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan
Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasiUsaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :
a) Livelhood Activities, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah,
yang labih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki
lima.
b) Micro Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
c) Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima
pekerjaan subkontrak dan ekspor.
d) Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan
transformasi menjadi usaha besar (UB).
G.

Tinjauan Pustaka

No. Peneliti

Judul peneletian

Metode

Hasil pembahasan

penelitian
1.

Siti

Pemasaran produk

deskriptif

Maro’ah (

olahan ikan laut ukm

kualitatif

2016 )

kenjeran surabaya

Kenjeran Surabaya

berbasis marketing mix

secara kuantitas

1.Produk olahan
ikan laut UKM
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syariah

maupun kualitas
tergantung pada
hasil tangkapan
nelayan. 2.
Penetapan harga
sesuai dengan
kesepakatan antara
penjual-pembeli,
dan tidak ada unsur
riba. 3. Distribusi
pemasaran produk
di pasar daerah
sekitar dan
melayani pesanan.
4. Promosi
dilaksanakan
melalui pameran
ketika di wilayah
kelurahan atau di
lingkungan RT/RW
menyelenggarakan
hajatan. 5. Layanan
pemasaran
sewajarnya, disertai
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salam, sapa,
senyum, sopan, dan
santun. 6. Proses
pemasaran secara
konvensional
belum
memperhatikan
kemasan produk
yang menarik dan
merek (br a nd)
yang dapat dikenal
masyarakat. 7.
Bukti fisik
pemasaran masih
menggunakan
pencatatan
sederhana dan
seadanya.
2.

Sesni

Deskriptif

1.Meningkatkan

kualitatif

kualitas dan harga

Strategi pemasaran
Hasnibar,
produk olahan ikan
Hamdi

dari produk olahan
patin (pangasius

Hamid, and

ikan patin untuk
sutchi) di desa koto

Lamun

menghindari adanya
mesjid kecamatan xiii

Bathara

persaingan dari
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( 2014 )

koto kampar kabupaten

pengolah lain. 2.

kampar provinsi riau

Adanya lembaga
pemasaran seperti
koperasi untuk
menampung hasil
olahan ikan patin. 3.
Mengupayakan
pengadaan alat
pengolahan ikan
yang lebih modern
untuk
meningkatkan
kualitas produk
olahan ikan patin.
Saran

3.

Yasri dan

Strategi Pemasaran Dan kuantitatif

1.) Pengusaha kecil

Bustari

Pengaruhnya

yang berusaha di

Muchtar (

Terhadapperkembangan

bidang makanan

2014 )

Usaha Umkm Makanan

belum mempunyai

Ringan Di Kota

strategi pemasaran

Payakumbuh Sumatera

yang berorientasi

Barat

pasar atau market
driven strategy.
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Mind set dan skill
set mereka masih
terfokus pada model
pemasaran
transaksional yang
memandang bahwa
tujuan akhir
program pemasaran
itu adalah transaksi
penjualan. 2)
Posisioning, strategi
produk, harga,
distribusi dan
promosi
berpengaruh
signifikan terhadap
perkembangan
UMKM makanan
ringan di Kota
Payakumbuh.

4.

Eviet Sri

deskriptif

Berdasarkan hasil

kualitatif

penelitian di Cindy

Strategi Pemasaran
Setiyorini,
Produk Olahan Hasil
Bambang

Group, dapat
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Pramudya

Perikanan pada UMKM

disimpulkan bahwa

Noorachmt

Cindy Group

analisis matriks IFE

dan

dan EFE

Muhammad

menggambarkan

Syamsun (

posisi perusahaan

2018 )

stabil dalam
merespons situasi
eksternal. Matriks
IFE sebesar 3,3436
mengindikasikan
Cindy Group
mempunyai posisi
internal diatas ratarata. Hal ini berarti
bahwa kekuatan
yang dimiliki Cindy
Group dapat
mengatasi
kelemahan dengan
sangat baik. Pada
Matriks EFE, skor
totalnya sebesar
2,5545,
menunjukkan
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bahwa Cindy Group
cukup baik dalam
merespon peluang
dan meminimalisasi
ancaman. Posisi
Cindy Group
berdasaran matriks
IE berada pada sel
IV, yaitu strategi
tumbuh dan
kembangkan (grow
and build). Strategi
yang cocok
diterapkan pada
Cindy Group adalah
strategi intensif
(penetrasi pasar,
pengembangan
pasar dan
pengembangan
produk) atau
strategi (integrase
ke belakang, ke
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depan dan
horizontal).
5.

Dimas

Analisis strategi

deskriptif

a). Segmentasi,

Hendika,

pemasaran untuk

kualitatif

dimana Batik

Wibowo

meningkatkan daya

Diajeng Solo

Zainul dan

saing UMKM (Studi

memiliki

Arifin

pada Batik Diajeng

segmentasi secara

Sunarti (

Solo)

khusus lebih

2015 )

memfokuskan
kepada konsumen
usia muda (16-30
tahun) yang
bertujuan untuk
meningkatkan batik
di kalangan kawula
muda. b. Target
pasar produk Batik
Diajeng Solo adalah
konsumen batik
seragam dan
kombinasi bagi
perusahaan, event
rganizer, pabrik,
hotel, instansi
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pemerintah maupun
sekolah. c. Posisi
pasar Batik Diajeng
tetap memfokuskan
menjadi allternatif
utama produk batik,
terutama batik
seragam dan
kombinasi dengan
memberikan
kualitas produk
yang baik.
Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang yang saya teliti
adalah pada subjek penelitian nya yaitu di mana pada subjek penelitian ini di
lakukan pada pelaku UMKM gerai amanah Pematang Sulur Kota Jambi serta fokus
nya pada strategi pemasaran.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

A.

Pendekatan Penelitian
Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan pendekatan

kualitatif. Pendekatan kualitatif yang di lakukan bermaksud untuk memahami
fenomena apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya modal usaha, strategi
pemasaran maupun inovasi produk dan lain sebagainya. Dan dengan cara deskripsi
dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah.46
Pendekatan penelitian yang di gunakan oleh penulis bermaksud untuk meneliti
lebih mendalam atas suatu yang di jadikan objek penelitian tersebut sesuai dengan
fakta yang terjadi di lapangan.
B.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data
sekunder.
1.

Data primer
Data primer adalah data pokok yang di perlukan dalam penelitian, yang di

peroleh secara langsung dari sumber pertamanya atau lokasi objek penelitian.
Data primer tidak di peroleh melalui perantara ataupun pihak kedua. Adapun data
primer yang di gunakan yaitu kuesioner dengan cara mengajukan daftar
pertanyaan atau wawancara, dan observasi langsung kepada pihak terkait.
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Lexy J. Moleong, metodologi penelitian kualitatif ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014 ), hal.

06.

47

48

2.

Data sekunder
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang di peroleh peneliti

secara tidak langsung ataupun informasi penunjang penelitian yang di dapat dari
media sosial, buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang membuat informasi atau
data – data yang berkaitan dengan penelitian berupa bukti, catatan, ataupun
laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang di publikasikan maupun
tidak di publikasikan.
C.
1.

Instrumen Pengumpulan Data
Pengamatan observasi
Tehnik ini dilakukan untuk menggali data tentang kriteria entrepreneurship

(wirausaha) pada umkm yang mendapatkan pembiayaan dari bank syrari’ah
mandiri kota jambi. dengan mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan
sesuai dengan apa yang didapat dilapangan secara sistematis terhadap fenomenafenomena yang merupakan permasalahan dalam penelitian ini. 47
2.

Wawancara
Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh

Informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur, dan individual. Dalam
wawancara, di mana pihak terkait akan di tanyakan langsung untuk mendapatkan
informasi secara fakta dan valid dalam sebuah penelitian ini.
3.

Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data

berupa fotofoto yang diambil pada saat kegiatan wawancara, teori-teori dan dasardasar yang diperoleh melalui referensi dari data dan teori bahanbahan tertulis
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Sabani Beni Ahmad, Metode Penelitian , ( Bandung ; Pustaka Setia, 2008 ), hal. 186
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seperti; jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya yang relevan untuk digunakan
dalam penelitian.
D.

Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistemastis data

yang di peroleh dari hasil wawancra, catatan lapangan dan bahan – bahan lain,
sehingga mudah dapat di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada
orang lain. Analisis data di lakukan dengan mengorganisasikan data, menjebarkan
ke dalam unit – unit, memilih mana yang penting dan yang dapat di pelajari dan
membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang lain.48
Setelah selesai mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian,
maka tahap selanjutnya analisis data, karena penelitian ini bersifat kualitatif maka
analisis data bersifat kualitaif.
1) Data Reduction ( Reduksi Data )
Mereduksi data bearti merangkum, memilih hal – hal yang pokok,
memfokuskan pada hal – hal yang penting, di cari tema dan pola nya. Dengan
demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya. Dalam hal ini peneliti mereduksi data dengan memfokuskan pada
rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.
2) Data Display ( Penyajian Data )
Dengan medisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami Apa yang
terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami
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Suhaimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta :
Rineka Cipta. Hal. 135
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tersebut.49 Data – data di kumpulkan dari lapangan melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Data – data yang di kumpulkan tersebut kemudian
setelah di pilih hal – hal pokok mengenai masalah penelitian, data tersebut bisa
di sajikan dalam bentuk – bentuk teks yang bersifat naratif dan jika di perlukan
penyajian data juga dapat berupa grafik, matrik, network ( jejaring kerja ) dan
chart.
3) Conclution Drawing/Verification
Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara dan akan
berubah bila tidak di temukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang di
kemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti – bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kseimpulan yang di ke mukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.50
Kesimpulan dalam penelitian ini di harapkan dapat menjawab masalah
penelitian yang telah di rumuskan sejak awal.
E.

Subyek Penelitian
istilah subjek penelitian menunjukkan pada individu atau kelompok yang di

jadikan unit atau satuan (kasus) yang di teliti. Subjek yang di teliti di ambil dengan
menggunakan tekhnik pusposive sampling. Teknik – teknik pengambilan sampel
sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang itu di anggap paling
tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia penguasa sehingga akan
memudahkan penelitian menjelajahi objek / situasi social yang di teliti.
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Secara keseluruhan subjek dalam penelitian ini meliputi aktifitas yang
berkenaan strategi pemasaran yang di lakukan oleh pelaku UMKM gerai amanah
pematang sulur KOTA JAMBI.
F.

Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan teridiri dari lima bab dan setiap bab nya terdiri

dari sub - sub. Masing – masing bab membahasa permasalahan tersendiri akan
tetatpi saling berkaitan antara satu bab dan bab lainnya.
Adapun sistematika pembahasan di setiap bab sebagai berikut :
BAB I

: Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah

BAB II

:

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian apa yang digunakan,
jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi
dan sampel, dan sistematika penulisan.

BAB III

: Bab ini membahas tentang subjek penelitian yaitu sejarah, fungsi ,
visi dan misi.

BAB IV :

Bab ini membahas tentang hasil dari penelitian sesuai ataupun
mengenai dari rumusan masalah

BAB V

:

Dalam bab terakhir berisi kesimpulan dan saran – saran yang perlu
untuk di sampaikan di sertai pula dengan daftar pustaka dan lampiran

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Provinsi jambi adalah provinsi yang ada di Indonesia yang ada di pantai

timur pulau Sumatra dengan adanya pemekaran provinsi jambi mempunyai 9
kabupaten dan 2 kota dengan potensi perikanan yang bervariasi. Adanya potensi
variasi perikanan di jambi membuat sejumlah masyarakat memanfaatkan potensi
perikanan tersebut salah satunya dengan mengelola ikan air tawar menjadi produk
cemilan khas daerah jambi.
Gerai Amanah adalah salah satu rumah produksi ikan di kelurahan
pematang sulur kecamatan telanai pura Kota Jambi Provinsi Jambi yang mengelola
ikan jenis air tawar seperti ikan patin gabus nila dan ikan air tawar lainnya untuk
jadikan berbagai jenis produk. Gerai Amanah Pertama merilisis usahanya pada
tahun 2005 berdiri KUB Amanah ( Kelompok Usaha Bersama) yang terdiri dari 7
orang yang mengelola ikan patin menjadi produk khas daerah jambi.51 Setelah itu
di tahun 2006 Gerai amah Mulai mgembangkan produk perikanan sendiri produk
pertama kali yang dihasilkan adalah Tik -tik ikan. Memulai inovasi ditahun 2008
mencoba membuat rengginang ikan jatuh bangun mengelola rengginang ikan dan
berhasil dengan resep yang pas di tahun 2009. Pada saat itu masih banyak sekali
kendala di tahun 2009 , kendala cuaca kendala mesin nya dahulu masih manual ,
belum ada karyawan , menggiling bahan baku di tempat penggilingan tidak mau.
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Umkm Gerai Amanah bermula dari owner mengikuti pelatihan dari Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi yang membuat pemilik UMKM Gerai
Amanah sangat terlatih dan bisa mengembangkan usahanya dari tahun ke tahun.
Sebagai penunjang dan penopang untuk kebersahilan untuk membangun Usaha
Gerai Amanah pemilik Gerai Amanah juga melibatkan beberapa pihak yaitu salah
satunya pihak Bank, untuk sebagai pinjaman modal untuk mendirikan usahanya
tersebut. Awal mula sebelum pemilik Gerai Amanah mendapat pinjaman modal
dari pihak Bank, usaha Gerai amanah juga sangat kesulitan untuk mendirikan
usahanya tersebut karena terkendala di modal seperti untuk membeli peralatan,
perlengkapan , tempat produksi/bangunan, dan bahan – bahan untuk produksi nya.
Bukan kendala di modal saja dari sisi pengembangan dan pemasaran pemilik Gerai
Amanah juga sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan ketertarikan konsumen
karena produk-produk nya kurang di kenal, tapi dari tahun ke tahun Gerai Amanah
melakukan inovasi-invasi terbaru dan memasarkan atau mendistribusikan produkproduk nya ke beberapa toko bahkan swalayan - swalayan yang ada di Kota Jambi
seperti Jamtos, Tropi, Meranti,dan Mandala, dan semakin tahun produk-produknya
sangat di minati dan dikenal oleh banyak konsumen karena ke khas san produknya
dengan rasa ikan. 52
mendirikan usaha

pengolahan ikan merupakan suatu hal yang biasa

dijadikan sebagai mata pencaharian dikarenan tempat usaha yang berdekatan
dengan kelautan dan perikanan provinsi jambi dan juga pemilik dari UMKM Gerai
Amanah ini adalah merupakan di bawah naungan dari dinas kelautan dan perikanan.
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Kemampuan mengelola ikan dan juga tidak pantang menyerah untuk
mencoba membuat gerai amanah berdiri sebagai umkm yang kokoh. Saat ini usaha
yang telah dijalankan oleh ibu ordiana selama 14 tahun menjadikan produk nya
sudah sangat terkenal bahkan produk-produk best seller yang sangat diminati
sampai di cari-cari oleh masyarakat. di mana produk – produk dari hasil olahan ikan
tersebut yaitu, rengginang ikan, abon ikan. Sambal lingkung ikan, dan krispi kulit
ikan.53
Dari sisi produksi pemilik Gerai Amanah ini mempunyai tiga karyawan
untuk bagian produksi di dalam produksi alat-alat sudah sangat mendukung dan
membantu agar lebih simple lebih mudah dalam melakukan produksi karena sudah
di lengkapi dengan alat pencetakan dan mesin untuk membuat produk-produk nya.
Dan dari sisi tempat produksi dan bangunan pemilik Gerai Amanah baru saja
mendapatkan bantuan dari pihak dinas kelautan dan perikanan dimana pihak dinas
kelautan dan perikan merenovasi ataupun memperbesar tempat produksi sehingga
para produksi ataupun karywan lebih leluasa dan lebih nyaman untuk memproduksi
produk-produk Gerai Amanah.
1.

Produk dan Harga Di Umkm Gerai Amanah
Berikut ini produk – produk hasil olahan ikan yang ada pada Umkm Gerai

Amanah dan daftar harga nya /pcs atau per bungkus nya.
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Tabel 3.1
Nama – nama produk dan harga dari produk – produk hasil olahan ikan UMKM
Gerai Amanah
No.

Nama produk

Harga /pcs

1.

Rengginang ikan

Rp. 8000

2.

K. kulit ikan

Rp. 8000

3.

Abon ikan

Rp. 18.000

4.

Sambal lingkung ikan

Rp. 20.000

Sumber : peneliti dan pelaku umkm gerai amanah

Struktur Organisasi

ICO ORDIANA
Pimpinan Ukm

AMIDHIA S.E
Marketing dan Pemasaran

Mira

Marlina

Produksi 1

Produksi 2

Fadhila
Packing
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Fungsi danTugas dari struktur organiasi
a. Pemimpin UMKM tugas adalah penyusunan pelaksanaan kebijakan dalam
pengembangan usaha, pendanaan, prasana, dan bimbingan bagi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM)
b.

Marketing dan pemasaran tugasnya adalah menghasilkan suatu pemasukan
bagi pemilik uaha dengan cara melakukan penjualan dan memperkenalkan
produk – produk yang di hasilkan oleh perusahaan agar dapat di kenal oleh
konsumen atau customer.

c. Produksit tugas nya adalah melakukan, melaksanakan dan proses pengerjaan
dalam membuat produk - produk yang akan d jual dan di pasarkan
d. Packing tugas nya adalah mengkemas hasil produksi serapi mungkin agar
bisa terlihat menarik dan di kenal oleh banyak kosumen.
3.

Visi dan Misi UMKM Gerai Amanah
a. Visi UMKM Gerai Amanah
1. Meraih rahmatan fiil alamin melalui pengembangan agroindustri.
b. Misi UMKM Gerai Amanah
1. Memperluas kesempatan kerja dan berusaha
2. Meningkatkan nilai tambah
3. Melaksanakan penelitian dan pengembangan guna peningkatan
kualitas dan produktivitas
4. Menjalin kerja sama/mitra kerja/kepada pihak terkait baik instansi
pemerintah maupun swasta.
5. Mengelola hasil olahan ikan dari bahan mentah menjadi makanan
ataupun snack yang siap untuk di konsumsi.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A.

Hasil penelitian

1) Pemasaran Yang Di Lakukan Oleh UMKM Gerai Amanah Di KOTA
JAMBI
Strategi pemasaran merupakan sebagai logika usaha pemasaran dengan
tujuan mencapai sasaran pemasaran nya. Jadi dapat di katakan bahwa startegi
pemasaran adalah cara yang di lakukan untuk mencapai banyak sasaran
pemasaran nya. Pemasaran merupakan bagian yang penting dengan pasar,
karena pasar yang ada sekarang merupakan pasar pembeli di mana di mana
terjadinya transaksi jual beli tergantung pada ke putusan pembeli sendiri,
sehingga pasar yang ada sangat di pengaruhi oleh perilaku para konsumen
dan yang penting perusahaan sebagai yang menawarkan barang hanya bisa
mengikuti kehendak konsumen dan bagaimana mengatasi pesaing – pesaing
dari umkm yang menciptakan barang sejenis.
Sebagaimana hasil wawanacra yang saya lakukan dengan mbak
amidha selaku bagian pemasaran produk sekaligus pemilik gerai amanah.
Berikut penjelasan mengenai pemasaran yang di lakukan oleh pemilik Gerai
Amanah untuk menjual produk – produk gerai amanah :
“ untuk pemasaran ada beberapa hal yang kami lakukan yaitu kami
menitipkan atau mendistribusikan barang – barang kami ke
swalayan – swalayan yang ada di kota jambi, truss kami juga
menjual produk kami di gerai kami sendiri jadi pembeli langsung
datang ke gerai kami untuk membeli produk kami, selain itu kami
juga memasarkan melalui media online, melalui aplikasi gojek,
media instagram dan wa . Sehingga jika ada orang yang ingin
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membeli produk – produk kami juga bisa melalui media online biar
lebih mudah.54”
Dari uraian di atas bahwa gerai amanah melakukan sebuah pemasaran
untuk produk – produk hasil olahan ikan nya, di antaranya mereka langsung
mendsistribusikan produk-produk olahan ikan mereka ke tempat-tempat
swalayan , seperti jamtos, trona, meranti, mandala dan media sosial, mereka
pun juga menjual produk-produk hasil olahan ikan nya di gerai nya sendiri.
Dengan ini pemilik gerai amanah melakukan banyak opsi untuk menjalankan
pemasaran yang di lakukan untuk menjual produk-produk hasil olahan ikan
nya.
Pernyataan diatas menyangkut dengan teori berikut ini. Pemasaran
merupakan bagian yang penting dengan pasar, karena pasar yang ada
sekarang merupakan pasar pembeli dimana terjadinya transaksi jual beli
tergantung pada keputusan pembeli sendiri, sehingga pasar yang ada sangat
di pengaruhi oleh perilaku oleh para konsumen dan yang penting perusahaan
sebagai yang menawarkan barang hanya bisa mengikuti kehendak konsumen
dan bagaimana mengatasi pesaing-pesaing dari perusahaan yang menciptakan
barang sejenis.
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Pemasaran dapat di hubungkan berbagai kegiatan

perusahaan sebagai penjualan, perdagangan, distribusi dan penetapan harga
dan sebagainya. Karena menyangkut berbagai hal inilah membuat fungsi
pemasaran sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan perusahaan.
Pada dasarnya fungsi pemasaran itu merupakan suatu proses kegiatan
yang tidak sederhana dari barang sebelum produksi sampai bagaimana supaya
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sampai di tangan konsumen yang dapat menghasilkan laba perusahaan atau
paling tidak sampai pada kembalinya modal perusahaan.
Berdasarkan wawancara yang di lakukan dengan bagian pemasaran
gerai amanai mengenai hal yang di pertimbangkan dalam menjalankan
strategi pemasaran, dan berikut jawaban yang di sampaikan oleh bagian
pemasaran Gerai Amanah :
“ untuk hal yang di pertimbangkan dalam melakukan pemasaran di
antarnya kami harus memperkuat mutu produk kami , selain mutu
tentunya kualitas produk akan kami tingkat kan juga dan pelayanan
tentunya agar consumen lebih nyaman dan mau membeli produk
kami.56 “
Dari pernyataan pemilik gerai amanah di atas bahwasannya mutu
ataupun kualitas produk dan pelayanan adalah hal yang sangat penting di
terapkan untuk melakukan penjualan ataupun suatu pemasaran. Dengan
produk-produk yang berkualitas dan pelayanan yang sangat ramah sehingga
para konsumen pun juga terkesan dengan apa yang telah di berikan oleh gerai
amanah baik dari segi produk maupun pelayanan agar para kosumen tetap
menyukai dari produk-produk gerai amanah yang di pasarkan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik gerai amanah
mengenai pemasaran yang di lakukan menerapkan prinsip yang ramah dan
jujur, berikut penjelasan yang di sampaikan oleh bagian pemasaran Gerai
amanah :
“ tentunya dong itu sangat penting, kami menerapkan prinsip yang
ramah dan jujur agar pandangan konsumen terhadap gerai amanah
ini di kenal baik dan pastinya bisa menarik perhatian konsumen dan
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selain itu juga jujur merupakan sautu hal yang penting karena biar
berkah dan mendapatkan ke ridho an dari ALLAH SWT.57 “
Dari pernyataan tersebut sesuai dengan hadist yang di bawah ini
yaitu ;

Artinya : Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga)
dengan para Nabi, Shiddiqin, dan Syuhada’. (Al-Tirmidzi, 2002: 99).58

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku pemilik gerai
amanah Berikut penjelasan yang di sampaikan oleh pemilik gerai amanah saat
di wawancara mengenai di mana saja produk-produk gerai amanah di
tempatkan atau di distribusikan :
“ untuk tempat yang kami pasarkan atau distribusikan kami
menitipkan produk-produk kami di swalayan - swalayan dan tokotoko oleh di kota jambi. Untuk swalayan kami distribusikan di jamtos,
trona jelutung , mandala talang bakung , dan meranti talang banjar. 59“
Di dalam pendistribusian ataupun menempatkan produk-produk Gerai
Amanah tentu nya harus bisa memilah dan memilih , dimana kira-kira
produk-produk yang di hasilkan oleh UMKM gerai amanah sendiri bisa di
terima oleh swalayan ataupun toko untuk menitipkan produk-produk hasil
olahan ikan dari Gerai Amanah tentunya melalui negosiasi ataupun menjalin
kerja sama yang sama-sama saling menguntungkan. dan pasti nya juga di lihat
dari sisi pasaran apakah lebih ramai pengunjung untuk yang lebih suka dari
produk-produk hasil olahan ikan dari gerai amanah.
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Pernyataan di atas Sesuai pula dengan toeri berikut ini. Saluran
distribusi terkait dengan berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan
agar produk dapat disalurkan ke konsumen. Sebagian besar produk dijual
secara pre-order sehingga produk langsung dikirim ke konsumen, hal ini
dikarenakan saat ini Batik Diajeng Solo belum memiliki gerai untuk menjual
produk secara langsung ke konsumen.60
Untuk tetap menjaga konsistensi suatu produk dan selalu di ingat
oleh konsumen maka para wirausaha harus ada produk yang menjadi andalan.
Beriktu hasil wawamcara yang di sampaikan oleh pemilik Gerai Amanah
mengenai hal tersebut :
“ kalau untuk produk andalan, kami mempunyai produk rengginang
ikan , abon ikan , dan sambal lingkung ikan yang menjadi produk
best seller kami, Karena di pasaran produk-produk tersebut lebih
banyak di minati oleh konsumen Dengan adanya produk best seller
seperti abon ikan, rengginang ikan, dan sambal lingkung ikan
membuat Gerai Amanah lebih di kenal banyak konsumen.61 “
Dari hasil wawancara di atas mengenai produk andalan dari gerai
amanah, mereka mempunyai beberapa produk atau brand andalan yaitu
rengginang ikan, abon ikan, dan sambal lingkung ikan. Dengan ada nya
produk atau brand andalan tersebut maka sebagian banyak dari konsumen
akan tetap menginginkan dari produk atau brand andalan tersebut karena para
konsumen sudah percaya betul pada produk – produk hasil olahan ikan dari
gerai amanah mempunyai citra yang sudah sangat bagus dan di kenal
sehingga para konsumen tidak ragu untuk membeli produk dari gerai manah.
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Berikut hasil wawancara yang di lakukan dengan bagian pemasaran
Gerai Amanah mengenai Promosi yang di lakukan :
“ untuk promosi kami melakukan berupa give away dan berupa
diskon, dan kebetulan juga umkm kami ini di bawah naungan dinas
perikanan dan kelautan, dengan begitu kami sering mengikuti
pameran-pemarean yang di adakan di kota jambi.62 “
Dari uraian hasi wawancara di atas bahwasan nya promosi sudah
sangat sering di lakukan dan gerai amanah melakukan suatu give away ke
pada konsumen, dan dengan di dukung oleh dinas ke lautan dan perikanan
gerai amanah pun lebih sangat mudah untuk melakukan suatu promosi di
antara nya gerai amanah megikuti pameran-pameran UMKM yang sering di
adakn baik itu oleh pemerintah kota atau pun provinsi. Dan gerai amanah pun
sangat di dukung dan bantu oleh dinas kelautan dan perikanan dalam hal
promosi.
Sesuai juga dengan teori berikut ini mengenai promosi. Promosi
adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dapat mengarahkan
organisasi atau seseorang untuk menciptakan transaksi antara pembeli dan
penjual. Promosi merupakan kegiatan terakhir dari marketing Mix yang
sangat penting karena sekarang ini kebanyakan pasar lebih banyak bersifat
pasar pembeli di mana keputusan terakhir terjadinya transaksi jual beli sangat
di pengaruhi oleh konsumen. Oleh karena itu, pembeli adalah raja. Para
produsen berbagai barang bersaing untuk merebut hati para pembeli agar
tertarik dan mau membeli barang yang di jualnya.63
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Berdasarkan hasil wawancara penliti dengan bagian pemasaran
gerai amanah mengenai terobosan yang di lakukan gerai amanah sejak berdiri
sampai saat ini, dan berikut penjelasan yang di paparkan oleh pihak pelaku
Gerai Amanah :
“ kami selalu berusaha untuk mengembangkan produk - produk baru
tiap tahun, selain itu juga kami melakukan inovasi – inovasi baik
dari kemasan harga dan rasa nya. Dan selain itu juga kami akan
mencoba dan berusaha produk – produk kami eskpansi ke luar kota
lebih merata dan bisa ekspor.64 “
Dari hasil wawancara yang di lakukan di atas bahwa gerai amanah
akan selalu mengembang kan produk-produk nya dan juga gerai amanah akan
melakukan inovasi-inovasi, dan inovasi itu meliptui rasa dam kemasan
sehingga konsumen selalu ingin mencoba produk-produk dari gerai amanah.
ataupun mereka juga mempunyai rasa penasaran terhadap inovasi-inovasi
yang di lakukan. Dan juga gerai amanah akan mencoba untuk melakukan
pendistribusian produk-produk dari gerai amanah ke luar kota tentunya agar
bisa membesarka nama umkm nya dan juga mengembangkan usahanya.
Berdasrkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku bagian
pemasaran gerai amanah, mengenai peran teknologi dalam melakukan
pemasaran pada produk-produk gerai amanah , berikut penjelasan yang di
sampaikan oleh pelaku Gerai Amanah :
“ sangat penting salah satunya menggunakan mesin untuk
membantu kami proses produksi sehingga sangat mudah dan
cepat.walaupaun kami memproduksi banyak hasil olahan kami tidak
akan kualahan dan tidak membutuhkan tenaga yang ekstra karena di
bantu dengan beberapa alat ataupun teknologi yang kami pakai dan
yang kami miliki.65 “
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Di lihat berdarkan hasil wawancra di atas dapat di jelaskan bahwa
teknologi sangat berperan penting bagi gerai amanah karena dengn adanya
teknologi gerai amanah tentunya lebih sangat mudah dan cepat dan pastinya
lebih menghemat tenaga untuk melaukan suatu produksi dan dampak di
gunakan nya teknologi tersebut maka suatu produksi dari gerai amanah
sendiri lancar dan tidak ada kendala. Dari pada itu bagi gerai amanah pun
untuk melakukan suatu penjulana atau pemasaran juga akan lancar dan tidak
akan mengalami ke macetan peasaran atau kendala begitu fatal.
Berikut hasil wawancara peneliti dengan pelaku bagian pemasaran
gerai amanah mengenai langkah kedepan untuk menghadapi pesaing bagi
usahanya , berikut penjelasan yang di sampaikan oleh pelaku Gerai Amanah
:
“ tentu kalau menjalankan usaha seperti kami ini pasti ada, langkah
dan caranya tentunya kami tetap menjaga kualitas produk kami, baik
itu rasa yang memuaskan konsumen, harga yang tidak terlalu mahal
dan pasti pelayanan konsumen yang ramah dan baik akan kami
terapkan.66 “
Dari hasil uraian wawancara di atas bahwasannya gerai amanah
tentunya mempunyai pesaing karean di dalam usaha atau pun berjualan pasti
selalu ada nya pesaing. yang harus di lakukan adalah menghadapi pesaing
ataupu bersaing secara sehat dengan pengusaha lain nya sehingga tidak
menjatuhkan ataupun menjelkkan pengusaha satu dengn penguisaha lainnya.
Sehingga tetap menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan baik agar citra
nama usaha tetap bagus di mata para konsumen.
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku bagian
pemasaran gerai amanah mengenai hal yang di dapat dan di peroleh gerai
amanah setelah menjalankan strategi pemasaran yang ada, berikut penjelasan
yang di sampaikan oleh bagian pemasaran Gerai Amanah :
“ dari pemasaran yang kami terapkan selama ini, Alhamdulillah
yang kami peroleh itu penjualan tetap stabil dan cenderung
meningkat secara bertahap, dan dari pemasaran yang kami lakukan
ini kami bisa menentukan dan mengetahui produk-produk apa saja
yang di sukai dan di minati banyak konsumen.67 “
Di lihat dari hasil penjelasan wawancara di atas dengan pelaku
umkm gerai amanah bahwasan nya gerai amanah di dalam penjualan dari
produk-produk hasil olahan ikan nya tetap stabil bahkan meningkat secara
perlahan. Itupun karena gerai amanah sendiri pun mempunyai kreasi untuk
melakukan pemasaran produk-produk nya. Bukan hanya kreasi dari
pemasaran nya tapi dari segi produk nya pun gerai amanah mempunyai
inovasi-inovasi terbaru sehingga pemasaran yang di lakukan di upayakan
akan mendapatkan peningkatan dan ke untungan secara bertahap.
2) Penerapan Marketing Mix (Bauran Pemasaran) Pada UMKM Gerai
Amanah
Di dalam strategi marketing ada yang namanya Marketing Mix
(Bauran Pemasaran) yang mana di dalam nya terdapat metode 4P yaitu
meliputi Product, promotion, place dan price. dan di Gerai Amanah ini juga
menggunakan metode tersebut untuk menjalankan strategi pemasaran di
dalam memasarkan produk-produk Gerai Amanah.
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Sebagimana yang di sampaikan oleh mbak amidha selaku bagian pemasaran
di Gerai Amanah mengenai strategi yang di gunakan :
“ kalau untuk bauran pemasaran kami juga terapkan yang namanya
strategi pemasaran 4P yang meliputi poduct, place, promotion. Dan
price.dari sisi produk kami mempunyai produk andalan, dan brand
name atau best seller yaitu rengginang ikan. Rengginang ikan juga
merupakan oleh-oleh khas jambi dan juga dengan rasa khas ikan nya
yang sangat terasa. Untuk promosi yang kami lakukan langsung dari
mulut ke mulut untuk mendatangi bebarapa tempat untuk
menawarkan produk kami tersebut mulai dari rasa, kemasan produk
dan juga kami melakukan menggunakan media sosial untuk
menawarkan produk kami. Dan untuk harga produk kami memang
mematok harga yang cukup mahal ya karena memang rasa ikan nya
yang sangat khas di sisi lain kami juga menjaga cita rasa produk dan
selalu mempertahankan kualitas produk. 68“
Dari hasil wawancara di atas dengan pelaku gerai amanah
bahwasannya gerai amanah menggunakan srategi pemasaran atau metode
pemasaran 4P yang meliputi product, place, promotion, dan price. Untuk dari
sisi produk gerai amanah menonjolkan citra rasa khas ikan nya, dan juga
mengedepankan kemasan produk tersebut di mana harus membuat kemasan
lebih bagus agar terlihat menarik di mata konsumen. Dari sisi tempat gerai
amanah melakukan pemasaran ataupun pendistribusian produk nya ke
swalayan-swalayan yang ada di kota jambi yang tentunya di lihat dari banyak
atau tidak nya yang ingin atau suka dengan produk-produk hasil olahan ikan
gerai amanah. Dan kalau dari sisi promotion gerai amanah pun melakukan
promotin melalui give away ke konsumen nya, bukan itu saja untuk promsosi
gerai amanah melakukan ataupun mengikuti pameran-pameran umkm di kota
jambi yang sering di adakan berhubung karena gerai amanah merupakan di
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bawah naungan dinas ke lautan dan perikanan sehingga membuat usahanya
lebih mudah untuk melakukan promosi melaui pameran-pameran yang sering
di adakan di Kota Jambi.
Pernyataan di atas sesuai pula dengan teori berikut ini. Manajemen
pemasaran dikelompokkan dalam empat aspek yang sering dikenal dengan
marketing mix atau bauran pemasaran bauran pemasaran (marketing mix)
adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan
untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Bauran
pemasaran terdiri dari empat kelompok variabel yang disebut empat P yaitu
yang pertama Product/Produk Produk berarti kombinasi barang dan jasa yang
ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran, yang ke dua Price/Harga Harga
adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh
produk, yang ketiga Place/Tempat Tempat atau saluran pemasaran meliputi
kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran
dan yang ke empat

Promotion/Promosi Promosi berarti aktivitas yang

menyampaikan produk dan membujuk pelanggan untuk membelinya.69
3) Faktor Pendukung Dan Penghambat Di Dalam Menjalankan Strategi
Pemasaran Pada UMKM Gerai Amanah
Di dalam menjalankan strategi pemasaran yang di lakukan tentu kita
bisa mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung
udi dalam melakukan pemasaran, tinggal bagaimana pelaku UMKM untuk
mengatasi fakor penghambat terssbut agar bisa tidak gagal dalam
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menjalankan suatu strategi pemasaran yang di lakukan. Dan untuk faktor
pendukung pelaku UMKM juga harus bisa memaksimalkan faktor
pendukung tersebut untuk menjadikan sebuah keuntungan bagi pelaku
UMKM untuk mejalankan strategi pemasaran nya. Untuk jaman sekarang
strategi pemasaran tidak mesti melalui dari mulut ke mulut tapi bisa
memanfaatkan media sosial seperti, instagram, wa, facebook, dan Go-jek
sehingga lebih memudahkan untuk melakukan pemasaran.
Berdasrkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku bagian
pemasaran gerai amanah mengenai faktor yang menjadi pendukung di dalam
menjalankan strategi pemasaran pada gerai amanah. Berikut penjelasan yang
di sampaikan oleh pelaku gerai amanah :
“ faktor pendukung untuk kami menjalankan pemasaran yaitu yang
pertama perijinan dimana kami sudah sangat di dukung oleh
pemerintah terumata dinas perikanan dan kelautan, yang kedua
pelatihan, dimana kami juga mendapatkan pelatihan dari dina
perikanan dan kelautan sesuai yang di inginkan dan tanpa biaya.70 “
Dari uraian hasil wawancara dengan pelaku gerai amanah di atas
bahwasannya ada faktor yang membantu usaha nya untuk berkembang dan
menguntungkan bagi usahanya. Di antaranya perijinan yang cukup karena
mereka sudah bebas dan untuk memasarkan produk nya kepada masyarkat
luas agar pemasara nya lancar, dan di dukung dengan faktor lain nya yaitu
pelatihan, dengan sering melakukan pelatihan atau binaan dari dinas UMKM
dan Koperasi tentunya mereka memmpunyai skil dan wawasan agar bisa di
praktekkan ke usahanya yang sangat membantu usaha nya tersebut untuk
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lebih bisa menguntungkan dan berkembang. Dan mereka di bantu dengan
teknologi berupa mesin untuk pengolahan sehingga produksi nya lebih lancar
dan cepat sehingga pemasaran nya pun lebih lancar dan tidak mengalami
penurunan drastis di dalam penjualan produk-produk nya.
Pernyataan dan penjelasan diatas sesuai pula dengan teori berikut ini.
Pelaksanaan strategi pengembangan UMKM kuliner ada yang namanya
faktor pendukung. Faktor pendukung dalam strategi pengembangan UMKM
kuliner yaitu perijinan, pelatihan, pemasaran dan paguyuban. Faktor
pendukung pertama yaitu perijinan, hasil penelitian ini melihat bahwa
perijinan yang diberikan oleh pemerintah kota sangat membantu pelaku UKM
kuliner dalam mengedarkan produknya ke masyarakat. Selain itu perijinan
yang sifatnya gratis ini memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM kuliner
dalam memasarkan produknya ke pasaran. Kedua faktor pendukungnya yaitu
pelatihan. Hasil penelitian ini melihat bahwa pelatihan yang diadakan oleh
pemerintah kota tidak hanya berisi tentang bidang kuliner saja tetapi juga
menjelaskan tentang bidang di luar kuliner. Hal itu dilakukan agar pelaku
UMKM kuliner dapat mencoba usaha lainnya di luar bidang kuliner. Faktor
pendukung ketiga yaitu pemasaran, hasil penelitian ini melihat bahwa
pameran dan media sosial merupakan teknik pemasaran yang sangat
membantu pelaku UMKM kuliner dalam memperkenalkan produknya ke
masyarakat. Keempat faktor pendukungnya yaitu paguyuban. Hasil penelitian
ini melihat bahwa dengan mengikuti paguyuban ini maka pelaku UMKM
kuliner tersebut dapat bertukar informasi dengan teman satu paguyubannya
tersebut. Hal itu dikarenakan didalam paguyuban tidak hanya terdiri dari satu
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bidang usaha saja tetapi juga dari bidang usaha lainnya sehingga sangat
membantu UMKM kuliner dalam memperkenalkan produknya ke konsumen
yang berada di luar Kota Malang. Selain itu dengan adanya paguyuban
memudahkan pelaku UMKM kuliner untuk mendapatkan bantuan-bantuan
yang dibutuhkan untuk memajukan usahanya.
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Berdasrkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku bagian
pemasaran gerai amanah mengenai faktor yang menjadi penghambat di dalam
menjalankan strategi pemasaran pada gerai amanah. Berikut penjelasan yang
di sampaikan oleh pelaku gerai amanah :
“ untuk faktor penghambat kami yaitu di antaranya tempat atau
lahan karena kami sendiri memproduksi di rumah sendiri, jadi belum
bisa untuk memproduksi besar-besaran, setelah itu sdm nya yang
kurang karena terlalu sedikit karyawan yang bekerja karena butuh
modal yang besar untuk menggaji karywan, dan juga itu seperti
kehabisan bahan baku ikan juga sering terjadi pada kami.72 “
Dari pernyataan di atas bahwa ada faktor penghambat untuk
menjalankan strategi pemasaran yaitu temapat atau lahan karean merka
sendiri meproduksi di rumah sendiri jadi belum sangat leluasa dan belum bisa
untuk memproduksi dan melakukan pemasaran secara besar besaran. Selain
itu gerai amanah juga kekurangan SDM nya karean karyawan yang bekerja
di gerai amanah cukup sedikit itupun di sebabkan kurang nya modal untuk
menggaji karywan yang cukup banyak.. dari faktor pengahambat lain juga
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karena cuaca ekonomi yang tidak menentu seperti mahal nya bahan – bahan
untuk produksi hasil olahan ikan tersebut dan juga kehabisan stok bahan baku.
Pernyataan di atas sesuai dengan teori berikut ini. Suatu strategi
pengembangan UMKM berbasis kuliner pasti ada yang namanya faktor
penghambat didalam pelaksanaan strateginya tersebut. Berdasarkan data
yang diperoleh faktor penghambat dalam strategi pengembangan UMKM
berbasis kuliner yaitu permodalan, bahan baku, peralatan, sumber daya
manusia dan lahan tempat. Faktor penghambat yang pertama yaitu
permodalan, hasil penelitian ini melihat bahwa pelaku UMKM kuliner di
Kota Malang hanya memiliki modal yang jumlahnya masih kecil sehingga
sulit untuk mengembangkan usahanya secara lebih maju. Kedua faktor
penghambatnya yaitu bahan baku. Hasil penelitian ini melihat bahwa pelaku
UMKM kuliner sulit untuk mendapatkan bahan baku dari produknya tersebut
dikarenakan faktor musim yang tidak menentu yang mengakibatkan harga
jual bahan baku di pasaran menjadi tidak stabil serta kualitas yang dijual di
pasar tidak semuanya memiliki kriteria yang sesuai standarisasi. Oleh karena
itu pelaku UMKM kuliner bekerjasam dengan pedagang yang ada di pasar
untuk menyediakan bahan baku dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan
standarisasi yang telah ditentukan.73
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A.

Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka ke
simpulan dalam penelitian ini adalah :

1.

Strategi pemasaran yang di lakukan oleh pelaku UMKM Gerai Amanah untuk
menjual produk-produk nya seperti mendistribusikan produk olahan ikan nya
ke swalayan-swalayan dan juga melalui media online seperti instagram,
whastshaap dan gojek atau grab, selain itu strategi yang di lakukan adalah
dengan mengedepan rasa, dan kemasan yang bagus dan bukan itu saja tapi
gerai amanah ini juga melakukan pemasaran dari mulut ke mulut ke
pelanggan dan gerai amanah ini juga menjual produk-produk nya di gerai atau
rumah nya sendiri.

2.

Penerapan marketing mix (bauran pemasaran) yang di guanakn UMKM Gerai
Amanah adalah meliputi 4P, yaitu Produk, promosi,price, dan place. Di mana
pelaku gerai amanah juga sering melakukan promosi terhadap produk-produk
nya seperti mengikuti pameran yang sering di adakan oleh pemerintah kota
dan provinsi dan media sosial sehingga produk nya banyak di kenal oleh
masyarakat. dan dari segi harga memang pihak gerai amanah menaruh harga
produk nya agak lumayan mahal, tapi itu di imbangi dengan produk dan
kemasan yang menarik dan rasa yang sangat enak begitupun dengan rasa
khas ikan nya. Dan dari segi tempat atau distribusi produk Gerai Amanah juga
sangat pas karena temapat yang strategis karena di tengah kota di padati
penduduk sehingga sangat menguntungkan bagi usahanya.
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3.

Faktor pendukung dan penghamabat untuk menjalankan strategi pemasaran ,
pada Gerai Amanah di lihat peralatan mesin untuk membuat produk-produk
hasil olahan ikan nya , dan juga di lengkapi dengan peralatan-perlatan lain
seperti seperti alat pencetekan untuk membuat olahan ikan tersebut agar
menciptakn hasil produksi yang maksimal. Dan

di lihat dari faktor

penghambat yaitu keadaan ekonomi yang tidak stabil dan juga keadaan cuaca
yang tidak menentu karena salah satu produk gerai amanah ini butuh proses
pengeringan di bawah terik matahari agar menghasilkan produk yang baik
dan maksimal.
B.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dari data-data maupun hasil
wawancara, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik. Namun bukan
suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang
mudah-mudahan bermanfaat bagi ke majuan pendidikan pada umumnya.
Saran bagi pelaku UMKM Gerai Amanah :
4. Bagi UMKM Gerai Amanah
a. UMKM Gerai Amanah agar kedepannya tetap menjaga hubungan baik
dengan mitra/rekan kerja dan dengan pelanggan.
b. UMKM Gerai Amanah harus selalu meningkatkan mutu dan kualitas
produk nya.
c. UMKM Gerai Amanah harus mengembangkan strategi pemasaran nya
ke jangkauan yang lebih luas (eskpor keluarkota )
d. UMKM Gerai Amanah harus mengutamakan kesehatan para
konsumen dan para pekerja / karyawan.
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5. Bagi penelitian selanjtunya :
Di harapkan penelitian selanjutnya dapat lebih memperdalam penelitian
nya, sehingga hasil yang di dapat lebih akurat.
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Judul :

Strategi Pemasaran Hasil Pengolahan Ikan Pada UMKM
Gerai Amanah Kota Jambi

1. Bagaimana strategi pemasaran yang di lakukan gerai amanah ?
2. Apa saja hal yang di pertimbangkan dalam menjalankan strategi
pemasaran gerai amanah ?
3. Apakah pemasaran gerai amanah menerapkan prinsip yang ramah ?
4. Di mana saja produk – produk gerai amanah di pasarkan atau di
distribusikan ?
5. Apakah ada target pasar khusus untuk menjual produk – produk gerai
amanah ?
6. Produk – produk apa saja yang menjadi andalan di gerai amanah ? kenapa
?
7. Apakah gerai amanah sering melakukan promosi ? jika iya promosi seperti
apa yang di lakukan ?
8. Dalam melakukan pemasaran, terobosan apa saja yang di lakukan gerai
amanah sejak berdiri sampai saat ini ?
9. Bagaimana peran teknologi dalam melakukan pemasaran pada produk –
produk gerai amanah ?
10. Apakah ada yang menjadi pesaing gerai amanah ? jika ada , apa langkah
ke depan untuk menghadapi pesaing ?
11. Apa saja yang di dapat / di peroleh gerai amanah setelah menjelankan
strategi pemasaran yang ada ?
12. Faktor apa saja yang mendukung dalam menjalankan strategi pemasaran
pada gerai amanah ?
13. Faktor apa saja yang menghambat dalam menjalankan strategi pemasaran
pada gerai amanah ?

