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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Kondisi geografis Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari gunung, rimba, 

lautan, pantai, dan sungai menjadikan Kabupaten Sukabumi memiliki potensi 

dalam sektor perikanan pada umumnya dan budidaya ikan perairan darat pada 

khususnya. Salah satu ikan yang dibudidayakan di perairan darat yaitu ikan koi. 

Ikan koi merupakan salah satu jenis ikan hias yang diperjual belikan 

berskala nasional hingga internasional dan juga menyumbang 26,80% dari total 

produksi ikan hias nasional (KKP, 2015). Salah satu sentra produksi budidaya 

ikan perairan darat di Kabupaten Sukabumi adalah Kecamatan Cisaat dibuktikan 

dengan adanya pasar ikan air tawar satu-satunya di Kabupaten Sukabumi yang 

bernama pasar ikan Cibaraja. Pasar ikan Cibaraja awalnya merupakan pasar 

tradisional yang khusus menjual ikan air tawar dan sudah ada sejak zaman 

kolonial Belanda, pada tahun 1960 pasar ikan Cibaraja diresmikan oleh 

pemerintah Indonesia, saat ini pasar ikan Cibaraja berada dibawah pengelolaan 

Dinas Kelautan dan Perikanan. 

Pasar ikan Cibaraja menawarkan berbagai macam ikan air tawar baik ikan 

konsumsi seperti ikan nila, ikan patin, ikan mas, ikan lele, dan ikan gurame dan 

juga ikan hias seperti ikan koi, ikan mas koki, ikan baster, dan ikan komet. 

Berdasarkan jumlah produksi ikan hias pada tahun 2018 sebagai berikut: 

Tabel 1 Data Produksi Budidaya Ikan Hias Tahun 2018 di Kabupaten Sukabumi 

Jenis Ikan Produksi (Ribuan ekor) 

  I II III November Desember 

Arwana 26,712 24,68 22,56 19,26 22,703 

Barbir 136,119 125,642 121,32 95,308 118,317 

Koi  5.719,00 5.276,62 5.150,18 4.280,55 4.691,05 

Manfish 47,044 43,409 40,51 38,263 35,543 

Moli 120,984 111,596 100,235 95,467 94,275 

Koki 103,935 95,891 90,75 98,28 64,759 

Plati 87,616 80,868 75,3 65,295 72,201 

Baster 15.615,46 14.407,49 13.560,87 10.389,39 14.107,04 

Sodager 99,65 91,891 90,59 75,485 80,753 

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi (2018). 
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Ikan koi menjadi salah satu ikan yang dibudidayakan oleh pembudidaya 

ikan air tawar dikarenakan harga dan pemasaran ikan koi relatif stabil dan banyak 

peminatnya. Berdasarkan survey dilapangan harga ikan koi dengan size 10 cm 

berkisar harga Rp. 5.000/ekor namun jika memenangkan satu ajang kontes 

harganya dapat mencapai harga Rp.1.000.000/ekor, hal ini yang membuat para 

pembudidaya ikan berusaha meningkatkan kualitas ikan koi peliharaannya. Harga 

ikan koi ditinjau dari kualitas ikan koi. Kualitas ikan koi tersebut berdasarkan 

beberapa indikator yaitu corak, warna, bentuk badan dan asal indukan. Strategi 

yang dilakukan pembudidaya ikan koi untuk menjaga kualitas produk ikan koi 

diantaranya adalah menggunakan indukan yang berkualitas, menjaga kualitas air 

serta memberikan pakan ikan berkualitas. Hal ini dimaksudkan guna 

menghasilkan produksi ikan koi yang baik dan berkualitas. 

Namun sebagai orang muslim hendaklah segala upaya yang dilakukan harus 

sesuai dengan Al-Quran dan Alhadist sebagaimana firman Allah dalam surat At-

Taubah ayat 119 yang berbunyi “ Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah 

kepada Allah SWT dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. 

Begitu pun hadist Rasullullah SAW yang berbunyi “ Dari Ibnu sa’id dari Nabi 

Saw bersabda : “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang 

orang yang jujur dan syuhada” ( HR At-tirmidzi). 

Pada survey awal yang dilakukan, sebelum tahun 2000  pasar ikan Cibaraja 

sangat ramai dikunjungi baik para pedagang lokal maupun nasional namun 

belakangan ini pasar ikan Cibaraja sangat sepi pengunjung bahkan seolah mati 

suri. Salah satu faktor sepinya pemasaran ikan di pasar ikan Cibaraja adalah 

banyaknya tindakan kecurangan yang dilakukan oknum pelaku usaha baik dalam 

segi kualitas maupun segi kuantitas ikan. faktor lain yang membuat Pasar Ikan 

Cibaraja sepi adalah banyaknya oknum pelaku usaha yang melakukan modifikasi 

pola dan corak ikan koi. Metode modifikasi corak dan pola yang dilakukan pada 

ikan koi mempunyai unsur kecurangan karena konsumen tidak mengetahui jika 

pola ikan koi yang dibelinya bukanlah terbentuk secara alami namun buatan yang 

dalam jarak 3 bulan pola bawaan genetikanya akan muncul kembali. Para 

pembudidaya dan pelaku usaha melakukan modifikasi pola pada ikan koi 

dilatarbelakangi sulitnya menemukan ikan koi yang mempunyai pola alami yang 
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sesuai dengan standar ikan koi berkualitas. Para pembudidaya harus ekstra sabar 

dalam mencarinya dari 1000 ekor anakan ikan koi kurang dari 10% yang 

mempunyai corak atau pola yang sesuai dengan minat pasar. Selain itu faktor 

sepinya pemasaran ikan di Pasar ikan Cibaraja adalah banyaknya makelar ikan 

yang menjual ikan koi dengan harga yang tinggi sehingga terjadi perbedaan/gap 

harga yang jauh antara produsen dan konsumen, hal tersebut menyebabkan para 

pembudidaya dan pelaku usaha ikan koi merasa dirugikan oleh adanya perbedaan 

harga yang terlampau jauh tersebut, yang akan berdampak pada prospek 

pemasaran dimasa depan. 

Beberapa faktor tersebut menyebabkan para pembudidaya dan pelaku usaha 

tidak lagi berjualan di Pasar ikan Cibaraja. Kini para pembudidaya dan pelaku 

usaha membuka lapak-lapak kecil disekitar tempat tinggalnya. Selain itu mereka 

juga membentuk komunitas pecinta ikan koi. Salah satu komunitas ikan koi yang 

ada di Kecamatan Cisaat yaitu komunitas Sugois koi. Komunitas Sugois koi 

merupakan salah satu komunitas pecinta ikan koi yang sudah berkiprah di Pasar 

ikan koi baik pasar lokal, nasional maupun internasional. Komunitas Sugois koi 

pun setiap tahun rutin menyelenggarakan kontes ikan koi berskala nasional. Even 

kontes tahunan ini diikuti oleh para komunitas lokal maupun nasional dan juga 

dikunjungi oleh para pecinta ikan koi baik lokal maupun nasional. Komunitas 

Sugois koi sudah banyak dikenal di masyarakat pada umumnya juga di kalangan 

para pecinta ikan koi pada khususnya. Maka oleh sebab itu kegiatan produksi, 

penetapan harga, saluran distribusi, kegiatan promosi dan juga peran sumber daya 

manusia sangat penting dilakukan guna memajukan serta meningkatkan kegiatan 

bisnis terutama kegiatan pemasaran baik untuk para pembudidaya maupun bagi 

pelaku usaha di komunitas Sugois koi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mengkaji bagaimana 

strategi pemasaran ikan koi yang dilakukan di komunitas ikan koi yaitu di 

komunitas Sugois koi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, ditinjau dari 

perspektif Islam dengan menggunakan konsep strategi bauran pemasaran 4P yaitu 

product, price, place,  dan promosi. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah bagaimana strategi pemasaran ikan koi yang dilakukan komunitas ikan koi 

yaitu komunitas Sugois koi di Kecamatan Cisaat dalam perspektif Islam dengan 

menggunakan konsep strategi bauran pemasaran.  

 

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi  

bauran pemasaran ikan koi yang dilakukan di komunitas Sugois koi di Kecamatan 

Cisaat Kabupaten Sukabumi ditinjau dalam perspektif Islam. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Aspek Guna Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain meninjau 

strategi bauran pemasaran ikan koi dalam perspektif Islam sebagai komoditas 

unggulan lokal. Disamping itu memberikan manfaat dalam peningkatan ekonomi 

dan religi masyarakat dalam usaha perikanan . 

Adapun aspek guna teoritis pada penelitian ini adalah 

a. Untuk pengembangan pengetahuan di lingkungan akademis, lingkungan 

penelitian dan  memperkaya ilmu pengertahuan khususnya didalam strategi 

pemasaran ikan koi. 

b. Sebagai bahan pengembangan pembangunan perikanan yang terkait dengan 

strategi pemasaran ikan koi.  

2. Aspek Guna Praktis  

Aspek guna praktis pada penelitian ini adalah 

a. Untuk peneliti yaitu berguna untuk menambah wawasan  ilmu pengetahuan 

dibidang pemasaran ikan koi, menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat 

selama masa studi, mengetahui pemasaran ikan koi dalam perspektif Islam, dan 

sebagai sarana pengembangan potensi diri. 
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b. Untuk komunitas ikan koi yaitu mengetahui pemasaran dalam perspektif Islam 

dan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan usahatani ikan koi 

kedepannya dan mengetahui strategi bauran pemasaran dalam perspektif Islam. 

c. Untuk pemerintah yaitu dapat menjadi bahan rujukan dan bahan masukan 

dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan perikanan air tawar 

dan strategi pengembangan komoditas ikan air tawar khususnya ikan koi. 

d. Untuk pihak lain pada umumnya semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

banyak pihak yang memerlukan informasi tentang pemasaran ikan koi dalam 

perspektif Islam yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

perbandingan untuk kasus-kasus yang serupa. 


