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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

  Komoditi perikanan tambak yang sangat berpotensi untuk dikembangkan 

dalam industri olahan adalah ikan bandeng. Jawa Tengah merupakan provinsi 

penghasil bandeng menempati urutan ke-empat di Indonesia (Kementerian Perikanan 

dan Kelautan, 2015). Pada tahun 2013 produksi bandeng Jawa Tengah mencapai 

63.631 ton (Kementerian Perikanan dan Kelautan, 2015). Kota Semarang merupakan 

salah satu kota di Jawa Tengah yang mengembangkan industri ikan bandeng sebesar 

513, 12 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2015). Pada tahun 

2015 produksi ikan bandeng mengalami kenaikan sebesar 352,81 ton menjadi 865,93 

ton (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2016). Kota Semarang  merupakan kota 

yang memiliki nilai investasi dengan total produksi sebesar Rp. 5851,85 pengerajin 

sentra bandeng duri lunak (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, 

2015). 

 Ikan bandeng merupakan komoditas perikanan yang memiliki prospek baik 

untuk dikembangkan dan sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Selain dijadikan 

konsumsi, ikan bandeng juga dipakai sebagai ikan umpan hidup pada usaha 

penangkapan ikan tuna (Syamsuddin, 2010). Komposisi nilai gizi ikan bandeng setiap 

100 gram daging bandeng mengandung 129 kkal energi, 20 g protein, 4,8 g lemak, 

150 mg fosfor, 20 mg kalsium, 2 mg zat besi, 150 SI vitamin A, dan 0,05 mg viamin 

B. Berdasarkan komposisi gizi tersebut maka ikan bandeng digolongkan sebagai ikan 

berprotein tinggi dan berlemak rendah (Saparinto, 2006). 

Toko Bandeng Juwana (TBJ) adalah salah satu produsen penghasil bandeng duri 

lunak, juga menjadi riteil produk terletak di jalan Pandanaran, menjual bandeng duri 

lunak sejak tahun 1981. Berdasarkan Tabel 1. Rata-rata produksi olahan bandeng  
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dari bulan Mei sampai dengan bulan September di Tahun 2015 sebesar 7937 kg 

bandeng duri lunak, 1960,8 kg bandeng vacuum, dan 5914,8 kg varians jenis bandeng 

lainnya. Sedangkan rata-rata produksi olahan bandeng dari bulan Mei-September di 

Tahun 2016 sebesar 7791,2 kg, 2018,2 kg untuk bandeng vacuum, dan 5231,8 kg 

varians jenis bandeng lainnya. Berdasarkan rata-rata produksi penjualan bandeng duri 

lunak dari bulan Mei-September 2015-2016. rata-rata pemintaan akan bandeng duri 

lunak menurun sebesar 1,8%, bandeng vacuum sebesar 2,9%, sedangkan untuk 

bandeng olahan lainnya sebesar 11,55%. Hal ini disebabkan karena kurangnya lahan 

parkir di toko tersebut, sehingga konsumen menjadi kurang nyaman dalam 

berbelanja. Usia dan pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya 

(Yahya, 2011). Terdapat hubungan yang erat antara faktor pendapatan, pendidikan, 

dan harga produk dengan keputusan konsumen melakukan pembelian produk. 

Pendidikan secara langsung berkaitan dengan kemampuan membeli karena terdapat 

korelasi yang kuat antara pendidikan dan pendapatan. Pendidikan mempengaruhi 

konsumen dalam membuat keputusan. Konsumen yang pendidikannya tinggi 

mempunyai pandangan yang berbeda terhadap alternatif merek dan harga 

dibandingkan dengan konsumen berpendidikan yang lebih rendah. Penetapan harga 

oleh penjual akan berpengaruh terhadap sikap pembelian konsumen, sebab harga 

yang dapat dijangkau oleh konsumen akan cenderung membuat konsumen melakukan 

pembelian terhadap produk tersebut (Matital dan Parera, 2013).  
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Tabel 1. Penjualan Produk Olahan Bandeng Periode Bulan Mei-September di  

Tahun 2015 dan Tahun 2016 

 

 

 

Bulan  

  Tahun 2015  Tahun 2016 

Jenis Olahan Bandeng (Kg) Jenis Olahan Bandeng (Kg) 

Bandeng 

duri lunak 

Bandeng 

Vacuum 

Olahan 

bandeng 

lainnya 

Bandeng 

duri lunak 

Bandeng 

Vacuum 

Olahan 

bandeng 

lainnya 

Mei  7555 1253 4774 5902 1573 4456 

Juni  8221 1507 5105 7797 2000 5896 

Juli  9909 2400 6849 7918 1852 5010 

Agustus  7025 2544 5552 8177 2715 5033 

September  6975 2100 7294 9162 1951 5764 

Total  39685 9804 29574 38956 10091 20159 

Rata-rata 7937 1960,8 5914,8 7791,2 2018,2 5231,4 

Sumber: Data Toko Bandeng Juwana, 2016 (diolah) 

Berdasarkan kompetitor harga, TBJ merupakan salah satu riteil yang tergolong 

menjual dengan harga yang cukup mahal di Jalan Pandanaran. Hal ini dapat dilihat 

pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Toko Bandeng Di Jalan Pandanaran Berdasarkan Klasifikasi Harga 

No Nama Toko Bandeng Jenis Produk Bandeng Harga  

1.  Djoe Bandeng Duri Lunak Rp. 89.000/kg 

  Bandeng Vacuum Rp. 109.000/kg 

  Pepes Rp. 45.000/kg 

2.  Juwana  Bandeng Duri Lunak Rp. 102.000/kg 

  Bandeng Vacuum Rp. 168.000/kg 

  Bandeng Dalam Sangkar Rp. 165.000/kg 

3.  Bonafide  Bandeng Duri Lunak Rp. 85.000/kg 

  Bandeng Vacuum Rp. 106.000/kg 

  Bandeng pepes Rp. 85.000/kg 

4.  Presto  Bandeng Duri Lunak Rp. 147.000/kg 

  Bandeng Vacuum Rp. 147.000/kg 

  Bandeng dalam sangkar Rp. 177.000/kg 

Sumber : Data www. google.com 

 

Sikap merupakan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang yang secara 

konsisten menyukai atau tidak menyukai suatu objek atau gagasan (Kotler dan 

Amstrong, 2008). Sikap (attitude) konsumen adalah  faktor penting yang akan 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan 

konsep kepercayaan (belief) dan perilaku (behavior). Kepercayaan konsumen adalah 

pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, atributnya, dan manfaatnya (Mowen 

dan Minor, 1998). Sikap konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan 

dalam pembelian mereka. Proses tersebut merupakan sebuah pendekatan 

penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli sebuah barang atau jasa 

dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya (Kotler, 2007). Pemasar perlu 

merancang strategi pemasaran berdasarkan sikap konsumen mulai dari bagaimana 

kebutuhan akan suatu produk dirasakan, apa yang dilakukan untuk memenuhi 
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kebutuhan tersebut, bagaimana konsumen memutuskan untuk membeli produk 

tersebut, bagaimana konsumen mengkonsumsi produk yang telah dibeli, sampai 

bagaimana konsumen menyingkirkan produk tersebut serta apa saja yang dilakukan 

setelah itu (Setiadi, 2003).  

   Menurut Schiffman dan Kanuk (2000), faktor yang mempengaruhi pembelian 

adalah demografi terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan 

pendapatan yang sering digunakan dalam menentukan segmentasi pasar. Faktor 

lokasi juga berpengaruh terhadap keputusan yang diambil konsumen untuk membeli 

suatu produk. Lokasi yang mudah dijangkau oleh pembeli dan dekat dengan pusat 

keramaian merupakan lokasi yang tepat untuk suatu usaha (Ghanimata, 2012). 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang tersebut, maka 

perumusan permasalah dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sikap konsumen terhadap atribut bandeng duri lunak? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sikap konsumen dalam 

pengambilan keputusan pembelian bandeng duri lunak? 

3. Bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap atribut bandeng duri lunak di 

Toko Bandeng Juwana Kota Semarang?  

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan  dalam penelitian ini yaitu : 

1. Menganalisis sikap konsumen terhadap atribut bandeng duri lunak. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap konsumen dalam 

pengambilan keputusan pembelian bandeng duri lunak. 

3. Mengkaji tingkat kepuasan konsumen terhadap atribut bandeng duri lunak di 

Toko Bandeng Juwana  Kota Semarang. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

 

1. Penulis, sebagai sarana yang efektif dalam menambah wawasan dan 

pengetahuan dengan menganalisis kasus dengan fakta yang ditemukan di 

lapangan. 

2. Pembaca, sebagai perluasan kajian agribisnis yang menyangkut bidang usaha 

kecil dan menengah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi 

penelitian lanjutan dan sejenisnya.  

3. Pemilik Toko Bandeng Juwana, bahan informasi dalam membuat strategi 

pemasaran yang tepat melalui pengetahuan tentang sikap konsumen, sehingga 

dapat menghasilkan bandeng duri lunak yang sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada: 

 

1) Konsumen yang hanya membeli bandeng duri lunak di Toko Bandeng 

Juwana  dijalan Pandanaran Kota Semarang. 

2) Pemberian saran dan masukan bagi pemilik Toko Bandeng Juwana tersebut. 


