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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di

dunia, hal ini merupakan pasar yang potensial untuk produk perikanan. Pada saat

ini masyarakat Indonesia dalam tingkat konsumsi ikan perkapita masih sangat

rendah. Pada tahun 2011 konsumsi ikan masyarakat Indonnesia hanya berada di

angka 31,5 kg per tahun. Akan tetapi pertumbuhan rata- rata konsumsi ikan di

Indonesia cukup tinggi yaitu 5,04 % per tahun. Maka dari itu kesadaran

masyarakat akan konsumsi ikan semakin tinggi.

Pada tahun 2014 produksi perikanan nasional mencapai 20.843.475 juta ton.

Dari jumlah itu produksi perikanan tangkap 6.484.346 juta ton dan produksi

perikanan budidaya 14.359.129 juta ton. Dari jumlah total produksi perikanan

budidaya , jumlah budidaya ikan air tawar mencapai angka 2.893.984 juta ton.

Pada saat ini kenaikan budidaya ikan air tawar mengalami peningkatan yang

cukup pesat yaitu berkisar 11% setiap tahunnya. Jenis budidaya ikan air tawar

dalam kolam didominasi oleh ikan mas, lele, patin, nila dan guramih, lima jenis

ikan tersebut menyumbang lebih dari 80% dari total produksi. Pada tahun 2014

produksi benih ikan air tawar di indoensia mencapai 13,147,777 juta ton. Tentu

tidak hanya ikan yang siap konsumsi saja indonesia juga memiliki hasil produksi

benih ikan air tawar yang sangat besar. peningkatan ini mengacu pada permintaan

pasar yang terus meningkat.
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Provinsi Lampung memiliki potensi usaha budidaya ikan, hal ini dapat di

lihat dari peningkatan permintaan masyarakat terhadap ikan. Sehingga usaha

budidaya ikan menjadi alternatif untuk dijalankan oleh petani, karena memiliki

prospek yang cerah. Pada tahun 2014 hasil produksi budidaya ikan di provinsi

lampung mencapai 152.310 juta ton. Usaha budidaya ikan adalah kegiatan

budidaya yang paling banyak di lakukan oleh masyarakat Lampung. Pada tahun

2014 produksi benih ikan provinsi lampung mencapai 13.828 juta ton, hal ini

merupakan hasil produksi yang paling banyak dipulau Sumatra. Hal ini

merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar dari provinsi lampung

(KKP,2015).

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten sentra

budidaya ikan air tawar di provinsi Lampung. Dimana presentase budidaya ikan

air tawar mencapai 24,22%. Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi

budidaya ikan air tawar yang sangat baik. Sesuai dengan letak gografis kabupaten

Lampung Tengah yang sangat mendukung untuk kegiatan budidaya ikan air tawar

(BPS,2013).

Perkembangan Teknologi Informasi yang tiada henti menyebabkan sebuah

perusahaan dituntut agar dapat beradaptasi dengan cepat. Penerapan teknologi

yang tepat guna akan sangat berarti bagi perkembangan perusahaan dan

kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, hal ini menjadi salah satu faktor

pendorong dilakukannya penyesuaian serta perbaikan sistem kerja dari sistem

lama yang dilakukan secara manual menjadi sistem informasi terintegrasi

berbasiskan komputer. Begitu juga halnya dengan pemasaran yang merupakan hal

terpenting dari suatu kegiatan oraganisasi, Salah satu strategi pemasaran yang
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sedang berkembang saat ini adalah melalui media internet, khususnya website

dimana saat ini sedang berkembang pesat. Website telah menjadi media penyebar

informasi yang cepat, luas, dan mudah diakses dengan biaya yang cukup

terjangkau. Hampir seluruh perusahaan kecil maupun besar saat ini telah

menggunakan website untuk melakukan pemasaran atau yang lebih dikenal

dengan istilah internet marketing (Indyah Hartami, Adhisanan Qurnia Putra,2016).

E-Marketing adalah sebuah media yang mana sedang marak digunakan oleh

semua kalangan. Bahkan media ini banyak digunakan untuk berbagai kegiatan

dalam kehidupan sehari-hari.Salah satu kegunaan dari E-Marketing dalam

kehidupan sehari hari adalah maraknya penggunaannya dalam dunia bisnis.

Bahkan hampir disemua sektor bisnis menggunakan E-Marketing meningkatkan

penjualan. Sebuah bisnis yang menggunakan E-Marketing jelas memiliki target

bisnis dengan membidik konsumen yang menggunakan E-Marketing dalam

kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian konsumen bahkan dengan menggunakan E-

Marketing merupakan pilihan yang mudah, cepat tanpa harus berlama-lama untuk

berbelanja disebuah tempat perbelanjaan. Perilaku konsumen yang seperti inilah

yang menjadi salah satu faktor seorang pebisnis mengambil strategi dengan

menggunakan E-Marketing untuk kegiatan pemasaran produknya (Laily

Muzdalifah,2017).

GAPOKDAKAN (Gabungan Kelompok Budidaya Ikan) Mitra Jaya

merupakan kelompok usaha yang bergerak dibidang budidaya ikan air tawar yang

berada di desa Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.

GAPOKDAKAN Mitra Jaya tidak hanya menjual ikan konsumsi, akan tetapi juga

menjual benih ikan. Benih ikan yang di budidayakan GAPOKDAKAN Mitra jaya
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ada banyak jenisnya yaitu gurami, lele, mas, patin, nila akan tetapi untuk didesa

Sukosari khusus budidaya ikan gurami. dimana awal terbentuknya

GAPOKDAKAN ini adanya intruksi dari pemerintah Kabupaten Lampung

Tengah. GAPOKDAKAN Mitra Jaya terdiri dari 33 kelompok petani budidaya

ikan air tawar yang berada di kecamatan Kalirejo. GAPOKDAKAN Mitra Jaya

merupakan jenis kelompok budidaya swakelola, dimana kegiatan produksinya

dilakukan oleh masyarakat sekitar yang dikelola secara bersama-sama.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh GAPOKDAKAN Mitra Jaya

melakukan pembagian jenis ikan yang akan dibudidayakan oleh kelompok

budidaya. Melakukan pemasaran benih ikan, serta melakukan pengemasan benih

ikan biasanya menggunkan plastik dengan oksigen jika jaraknya pengiriman

dekat, jika jarak pengiriman jauh menggunakan drum. Pada saat ini

GAPOKDAKAN Mitra Jaya dapat memproduksi pakan ikan sendiri, hal ini di

tunjang dengan adanya mesin pengolahan pakan ikan sendiri, sehingga kandungan

yang terdapat pakan ikan dapat di atur oleh para pembudidaya, serta melakukan

pendataan hasil produksi benih ikan dari masing-masing kelompok budidaya

sehingga nantinya dari laporan tersebut akan menjadi stok benih ikan pada

GAPOKDAKAN Mitra Jaya. Ada pun untuk  produksi benih ikan paling banyak

terdapat pada bulan Maret – April.

Akan tetapi GAPOKDAKAN Mitra Jaya memiliki permasalahan dimana

pada proses kegiatanya masih dilakukan secara manual, hal ini menyebabkan

proses kegiatan diorganisasi sering terjadi kesalahan, begitu juga pada proses

pemasaran dan penjualanya masih banyak kendala yang dihadapi, yaitu

pemasaran dan penjualan benih ikan yang hanya terpusat pada daerah kalirejo,
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sedangkan benih ikan yang terdapat di kecamatan Kalirejo banyak, maka hal ini

sangat merugikan para pembudidaya. Serta informasi yang didapat mengenai stok

benih ikan yang hanya diperoleh dari perorangan ataupun datang langsung

ketempat budidaya, hal ini sangat menyulitkan para pelanggan.

Berdasarkan uraian diatas, GAPOKDAKAN Mitra Jaya dalam

melakukan proses kegiatanya masih banyak kendala yang di hadapi, maka perlu

dibutuhkan sebuah aplikasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Aplikasi E-

Marketing dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut serta dibutuhkan

untuk meningkatkan proses pemasaran dan penjualan benih ikan pada

GAPOKDAKAN Mitra Jaya. Rancang bangun aplikasi E-Marketing yang dibuat

pada tugas akhir ini dirancang untuk membantu dalam hal pemasaran dan

penjualan benih ikan agar nantinya wilayah pasar lebih luas serta dapat

meningkatkan pemasaran dan penjualan. Maka penulis akan mengangkat sebuah

judul proposal skripsi yang berjudul “ Rancang Bangun Aplikasi E-Marketing

untuk Pemasaran Benih Ikan Berbasis Web (Studi Kasus : GAPOKDAKAN

Mitra Jaya)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat

penulis adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi E-Marketing untuk

meningkatkan pemasaran benih ikan pada GAPOKDAKAN Mitra Jaya

berbasis web?

2. Bagaimana mengetahui tingkat kelayakan penggunaan aplikasi yang

dikembangkan?
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1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas tentang:

1. Wilayah pemasaran hanya pada daerah Kabupaten Lampung Tengah dan

Kabupaten Pringsewu.

2. Metode pembayaran menggunakan bayar di tempat dan transfer.

3. Pengiriman dilakukan oleh GAPOKDAKAN secara langsung.

4. Benih ikan yang dibahas benih ikan air tawar.

5. Jenis benih ikan yang dibahas adalah

a. Benih ikan gurami dengan ukuran gabah, kelingking, kuku jari tengah,

kuku jari jempol, jempol, silet, ngorek, jinggo dan benih gurami super.

b. Benih ikan patin dengan ukuran 2-3 cm, 3-4 cm.

c. Benih ikan lele dengan ukuran 2-3 cm, 3-4 cm.

d. Benih ikan mas dengan ukuran 2-3 cm, 3-4 cm, 3-5 cm, 4-6 cm.

e. benih ikan nila 2-3 cm, 3-4 cm.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan sistem pemasaran dan meningkatkan penjualan

produk.

2. Untuk menyediakan informasi tentang ketersediaan barang yang akan

dipesan.

3. Untuk mengetahui model yang digunakan dalam melakukan pengujian

terhadap aplikasi E-Marketing.
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1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

A. Bagi GAPOKDAKAN Mitra Jaya

1. Sistem E-Marketing yang baik dapat digunakan sebagai salah satu

cara perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan.

2. Memudahkan GAPOKDAKAN dalam melakukan transakasi

penjualan dan pemesanan secara online.

3. Sistem E-Marketing ini dibuat sebagai salah satu cara perusahaan

untuk meningkatkan penjualan produk.

4. Sebagai cara perusahaan untuk menghemat biaya ATK.

5. Kegiatan perusahaan menjadi terstruktur dan lebih mudah

dikontrol.

6. Menggunakan jaringan internet yang lebih luas.

B. Bagi Pelanggan

1. Mempermudah pelanggan dalam proses pemesanan bibit ikan.

2. Mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi bibit ikan

yang tersedia.

3. Mempermudah pelanggan dalam proses pembayaran.

4. Mempermudah pelanggan dalam mendapatkan benih ikan yang

diinginkan.

C. Bagi Pembudidaya

1. Memudahkan pembudidaya dalam menjual hasil benih ikan.

2. Meningkatkan pemasukan bagi pembudidaya.

3. Mengurangi biaya pemasaran bagi para pembudidaya.


