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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perikanan merupakan salah satu sub sektor dalam sistem perekonomian 

yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Bahkan pada 

saat ini telah mampu memberi andil dalam perluasan lapangan kerja, peningkatan 

pendapatan masyarakat dan devisa bagi Negara.  

 Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas 

wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2 yang memiliki 

keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Potensi 

lestari sumber daya ikan atau Maximum Sustainable Yield (MSY) di perairan laut 

Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang 

diperbolehkan sebesar 5,2 juta ton/tahun (80% dari MSY) sedangkan untuk 

besarnya potensi perikanan tangkap diperairan umum memiliki total luas sekitar 

54 juta Ha, meliputi danau, waduk, sungai, rawa, dan genangan air lainnya, 

diperkirakan mencapai 0,9 juta ton ikan/tahun. Sementara untuk perikanan 

budidaya, potensi yang dimilikinya adalah a) perikanan budidaya air laut seluas 

8,3 juta Ha (yang terdiri dari 20% untuk budidaya ikan, 10% untuk budidaya 

kekerangan, 60% untuk budidaya rumput laut, dan 10% untuk lainnya), b) 

perikanan budidaya air payau atau tambak seluas 1,3 juta Ha dan c) perikanan 

budidaya air tawar seluas 2,2 juta Ha (yang terdiri dari kolam seluas 526,40 ribu 

Ha, perairan umum (danau, waduk, sungai dan rawa) seluas 158,2 ribu Ha, dan 

sawah untuk mina padi seluas 1,55 juta Ha). Sumber Data (Kementrian 

PPN/Bappenas Direktor Perikanan & Kelautan 2014). 

 Profil Potensi Usaha dan Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Riau tahun 2018 mengungkapkan jumlah UPI (Unit Pengelola Ikan) berasal dari 

dinas kabupaten/kota berjumlah 347 UPI/UMKM se Provinsi Riau sebagai 

berikut:
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       Tabel 1.1 Potensi Usaha dan Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 

 No Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha 

1 Pekanbaru 74 

2 Kampar 33 

3 Pelalawan 58 

4 Siak 10 

5 Dumai 9 

6 Bengkalis 31 

7 Rokan Hilir 13 

8 Rokan Hulu 13 

9 Indragiri Hilir 66 

10 Indragiri Hulu 10 

11 Kuantan Singingi 10 

12 Kepulauan Meranti 20 

 Total 347 

Sumber: Data Kementrian Kelautan dan Perikanan 2018 

 

 Berdasarkan tabel Jumlah Unit Pengelolahaan Ikan (UPI) tersebut dapat 

terlihat bahwa Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten peringkat ke5 

terbanyak yang memiliki Unit Pengelolahaan Ikan yakni sebanyak 31, hal ini 

didukung dengan letak kabupaten Bengkalis pada bagian pesisir Timur Pulau 

Sumatera antara 2º7’37,2” -0º 55’33,6” Lintang Utara dan 100º57’57,6” -

102º30’25,2” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis 7.773,93 km2 

dengan garis pantai sepanjang +446 km yang berbatasan dengan : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupten Siak dan Kabupaten 

 Kepulauan Meranti; 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan 

Hulu dan Kota Dumai; 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka  dan Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 

 Letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis, berada di tepi jalur  pelayaran 

internasional paling sibuk di dunia, yakni Selat malaka serta berada pada Kawasan 

segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle 

(IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle (IMT-GT). 
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 Kecamatan Bantan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 

Bengkalis  tepatnya di pulau Bengk 

alis dengan luas wilayah 424.40 km2. Secara geografis terletak pada posisi 102 0 

.00 LU – 102 0 30’29 dan 1 0 .15 BT – 1 0 36’43 LU dengan memiliki 23 desa. 

Dimana desa Teluk pambang merupakan salah satu desa dari Kecamatan Bantan 

dengan luas wilayah paling besar yaitu 114 km2atau 26,89% dari luas wilayah 

Kecamatan Bantan.  Kecamatan Bantan merupakan daerah di Kabupaten 

Bengkalis yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka.  

 Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

Bengkalis Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang 

memuat realisasi dan tingkat capaiannya kinerja yang dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dengan realisasinya sebagai 

berikut : 

 

Tabel 1.2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Bengkalis 2017 

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya 1. Jumlah Produksi  
6.734 6.634,49 98,52% 

Produksi Usaha Perikanan Tangkap 

Perikanan 2. Jumlah Produksi 
432,5 332,24 76,82% 

(Ton) Perikanan Budidaya 

2. Meningkatnya  1. Jumlah Tingkat 

36,75 39,34 107,05 Tingkat Konsumsi Konsumsi Ikan 

Ikan (Kg/Orang/Tahun) 

3. Peningkatan 1. Jumlah Kelompok 

36 38 105,50% 
Cakupan Binaan Nelayan/Pokhlasar/ 

Kelompok Nelayan Pembudidaya Ikan Yang  

  Dibina (Kelompok/Tahun) 

Capaian Rata-Rata 96,67% 

Sumber: Data Bappenas 2014 

 

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 3 (tiga) 

sasaran dan 4 (empat) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “sudah tercapai” 

dan dikatagori sangat baik yaitu capaiannya rata-rata ≥ 93,63 % dari target.  
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Berdasarkan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Bengkalis tahun 2017, bahwa potensi perikanan Kabupaten Bengkalis khususnya 

di Desa Teluk Pambang sangatlah tinggi selain memiliki kawasan pesisir dan laut 

yang luas serta lokasinya berbatasan dengan Selat Malaka. Dalam menjalankan 

usaha selain faktor produksi dan administrasi ada faktor yang tak jauh lebih 

penting yaitu faktor strategis pemasaran. Kotler & Amstrong (2014) Strategi 

Pemasaran merupakan logika pemasaran yang digunakan oleh perusahaan dengan 

harapan agar unit bisnis dapat mencapai tujuan perusahaan dengan harapan agar 

unit bisnis dapat mencapai tujuan perusahaan. Menurut Indriyo Gitosudarmo 

(2012) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pemasaran: Edisi Kedua” 

mengatakan bahwa strategis pemasaran merupakan strategis untuk melayani pasar 

atau segmen pasar yang dijadikan target seorang pengusaha. Oleh karena itu, 

Strategi Pemasaran merupakan kombinasi dari bauran pemasaran yang akan 

diterapkan oleh pengusaha untuk melayani pasarnya. 

 Strategi pemasaran memainkan peran yang sangat penting untuk membantu 

kesuksesan suatu usaha dalam berbagai kegiatan industri diseluruh dunia. 

Meningkatnya kepentingan tentang kepuasaan konsumen, perubahan dunia bisnis, 

perubahan teknologi yang cepat dan tantangan persaingan global menuntut 

efektifitas strategis pemasaran untuk mempertahankan dan mengembangkan 

keunggulan bersaing suatu pasar. Strategi pemasaran menjadi begitu penting 

dalam dunia usaha karena jika dapat menciptakan keunggulan berkesinambungan, 

sulit ditiru pesaing dan kesuksesan sebuah usaha dapat bertahan lebih lama karena 

adanya kemampuan menciptakan kompetisi khusus, kemampuan menciptakan 

persaingan yang tidak sempurna, kemampuan melakukan penyesuaian dengan 

lingkungan eksternal. Berdasarkan fenomena ini maka penulis tertarik untuk 

meneliti dengan judul Strategi Pemasaran Usaha Tambak Udang Desa Teluk 

Pambang. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah “Bagaiamana Strategi Pemasaran yang Digunakan 
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Usaha Tambak Udang Desa Teluk Pambang (Studi Kasus Koperasi Produksi 

Generasi Mandiri) ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui saluran pemasaran yang telah digunakan oleh Koperasi 

Produksi Generasi Mandiri desa Teluk Pambang 

2. Untuk mengidentifikasi analisis SWOT pada Koperasi Produksi Generasi 

Mandiri desa Teluk Pambang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil peneltian ini dapat 

memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

 

1.4.1 Bagi Koperasi Generasi Mandiri desa Teluk Pambang 

Sebagai masukkan dan pertimbangan bagi Koperasi Generasi Mandiri desa 

Teluk Pambang untuk mengembangkan usahanya dan membuka lowongan 

pekerjaan bagi masyarakat sekitar. 

 

1.4.2 Bagi Penulis 

Adapun manfaat penelitian untuk peneliti sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dalam memperdalam ilmu 

pengetahuan dalam bidang pemasaran dalam mengembangkan usaha. 

b. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

strategis pemasaran dalam upaya mengembangkan usaha tambak udang. 

c. Untuk menyelesaikan jenjang perkuliahaan di Politeknik Negeri Bengkalis 

jurusan Administrasi Niaga prodi DIII Administrasi Bisnis. 
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1.4.3 Bagi Pembaca 

 Penulis berharap dalam penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada 

Pembaca /Pihak Lain sebagai berikut: 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai usaha tambak udang 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai strategis pemasaran 

c. Meningkatkan cara berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

 Agar penulisan laporan TA ini dapat sistematis dan tersusun rapi maka 

diperlukan sistematika penulisan laporan. Berikut ini sistematika penulisan 

laporan Tugas Akhir. 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada Bab ini berisi tentang urutan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini akan diurutkan tentang penelitian terdahulu dan teori-teori 

relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian TA ini, khususnya yang 

berkaitan dengan strategis pemasaran terhadap pengembangan usaha 

tambak udang di desa Teluk Pambang (studi kasus Koperasi Produksi 

Generasi Mandiri). 

BAB 3 : METODELOGI PENELITIAN 

Pada Bab ini menguraikan secara khusus berkaitan dengan tata cara 

penulisan yang dilakukan meliputi lokasi dan waktu, objek penelitian, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, 

jenis penelitian. 

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini berisikan hasil penelitian. Hasil penelitian TA berisikan 

data yang mencakup seperti untuk mengetahui strategis pemasaran 
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terhadap usaha tambak udang desa Teluk Pambang (studi kasus Koperasi 

Produksi Generasi Mandiri). 

BAB 5 : PENUTUP 

Pada Bab ini merupakan bab terakhir, yang mana akan ditemukkan 

kesimpulan dan hasil penelitian yang dilakukan kemudian penulis 

memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat. 

 

 

 


