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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia atau bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet 

terpadat dan terbesar kelima dari delapan planet dalam tata surya yang digunakan 

sebagai tempat tinggal makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan. 

Sekitar 70,8% permukaan bumi ditutupi oleh air, luas permukaan bumi yang 

ditutupi oleh air setara dengan 361,132 km² (139,43 juta sq mi) sisanya 29,2% 

(148,94 km² atau 57,51 juta sq mi) permukaan bumi dilingkupi oleh daratan. 

Luasnya lautan di dunia menciptakan peluang dan potensi untuk Indonesia 

menjadi negara maju dalam sektor perikanan karena luas laut Indonesia tiga kali 

luas daratannya yaitu memiliki Luas Lautan = 3.544.743,9 km² terdiri dari: Luas 

Laut Teritorial = 284.210,90 km², Luas Zona Ekonomi Ekslusif = 2.981.211,00 

km², Luas Laut 12 Mil = 279.322,00 km² dan Luas Daratan = 1.910.931,32 km² 

(Kemendagri, Mei 2010). Perairan kepulauan, perairan teritorial maupun zona 

Ekonomi Eksklusif memiliki banyak kekayaan alam hayati maupun non hayati 

yang dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan suatu bangsa untuk mencapai 

kesejahteraan warga negaranya. 

Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, 

produksi, pengolahan sampai dengan proses pemasaran yang dilaksanakan dalam 

suatu sistem bisnis perikanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perikanan adalah 
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semua kegiatan yang berhubungan atau berkaitan dengan pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber daya laut untuk kegiatan produksi (UU Nomor 45 Tahun 

2009). 

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan 

yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk 

kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, 

mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya (UU Nomor 45 

Tahun 2009). 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari waktu ke waktu ekspor 

perikanan Indonesia terus mengalami peningkatan secara signifikan dibandingkan 

dengan impor perikanan. Pada tahun 2013 nilai ekspor perikanan Indonesia 

mencapai US$ 2,86 miliar kemudian pada tahun 2014 naik menjadi US$ 3,1 

miliar. Lalu pada kuartal I 2015 nilai ekspor perikanan sudah menembus US$ 

906,77 juta. Dapat disimpulkan ini merupakan peningkatan yang sangat 

signifikan, dari total ekspor kuartal I 2015 tersebut tercatat komoditas yang paling 

banyak menyumbang nilai ekspor adalah udang yakni sebesar US$ 449,95 juta, 

terbesar kedua yakni tuna dengan nilai US$ 89,41 juta dan terbesar ketiga 

disumbang oleh komoditas cumi-cumi yakni senilai US$29,51 juta. Sementara 

total impor perikanan pada kuartal I 2015 mencapai US$ 67,42 juta. Artinya 

terjadi surplus US$ 839,35 juta pada perdagangan sektor perikanan pada kuartal I 

2015. Apabila dihitung Indonesia surplus US$ 839,35 juta pada bulan Januari-

April. Surplus US$ 839,35 juta berasal dari sektor perikanan. 
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Tabel 1.1 

Produksi Ikan Menurut Tempat Penangkapan/Pemeliharaan 

di Jawa Barat, 2015 

No KABUPATEN 
Laut  

(ton) 

Perairan 

Umum  

(ton) 

Tambak 

(ton) 

Kolam 

(ton) 

Sawah 

(ton) 

01. Bogor - 88,76 - 106.397,76 229,19 

02. Sukabumi 10.827,19 108,05 639,42 19.695,34 405,77 

03. Cianjur 111,58 500,01 432,03 70.692,60 9.083,80 

04. Bandung - 134,49 - 9.092,30 2.896,83 

05. Garut 3.949,44 110,87 103,78 47.349,81 6.929,83 

06. Tasikmalaya 861,17 705,44 123,95 43.549,62 7.754,98 

07. Ciamis - 350,61 141,20 32.149,39 116,13 

08. Kuningan - 282,00 - 9.299,32 124,53 

09. Cirebon 27.139,46 52,48 22.017,00 6.106,00 2,68 

10. Majalengka - 1.042,78 - 7.485,33 125,38 

11. Sumedang - 92,31 - 5.262,83 446,76 

12. Indramayu 126.783,86 7.568,02 180.821,05 70.641,47 - 

13. Subang 18.912,03 359,26 28.756,93 9.291,82 3,00 

14. Purwakarta - 739,07 - 619,30 - 

15. Karawang 8.580,93 185,62 37.893,70 2.692,04 273,64 

16. Bekasi 1.864,51 5,70 39.467,04 2.715,95 6,91 

17. 
Bandung 
Barat 

- 181,92 - 1.631,58 11,74 

18. Pangandaran 2.351,92 - - - - 

KOTA      

19. Bogor - 5,58 - 3.856,26 21,58 

20. Sukabumi - 6,50 - 1.601,82 13,46 

21. Bandung - - - 1.337,00 1.427,08 

22. Cirebon 4.774,59 83,84 138,99 184,21 - 

23. Bekasi - 103,60 - 1.480,25 - 

24. Depok - 45,16 - 1.956,26 - 

25. Cimahi - 12,78 - 302,20 - 

26. Tasikmalaya - 100,02 - 9.295,24 658,38 

27. Banjar - 13,28 - 1.952,38 - 

Jawa Barat 206.156,68 12.848,15 310.481,09 466.638,06 30.531,67 
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Lanjutan Tabel 1.1 

No KABUPATEN 
Laut 
(ton) 

Karamba 
(ton) 

Kolam Air 
Deras 
(ton) 

Jaring 
Apung 
(ton) 

Jumlah/ 
Total 
(ton) 

01. Bogor - 86,52 1.268,48 758,57 108.829,28 
02. Sukabumi 79,96 - - - 31.755,73 
03. Cianjur - 32,00 29,19 48.181,18 129.062,39 
04. Bandung - - - - 12.123,62 
05. Garut - - - 46,70 58.490,43 
06. Tasikmalaya - 33,68 246,74 8,77 53.284,35 
07. Ciamis - - 671,07 529,30 33.957,70 
08. Kuningan - 47,94 383,21 2.119,60 12.226,60 
09. Cirebon 408,70 - - - 55.726,32 
10. Majalengka - - 36,70 - 8.690,19 
11. Sumedang - - 499,24 - 6.301,14 
12. Indramayu - - - - 385.814,40 
13. Subang - 0,11 8.297,46 - 65.620,61 
14. Purwakarta - - - 92.165,00 93.523,37 
15. Karawang - - - 351,62 49.923,55 
16. Bekasi 526,18 - - 446,50 45.032,79 

17. 
Bandung 
Barat 

- - - 40.397,53 42.222,77 

18. Pangandaran - - - - 2.351,92 
KOTA      

19. Bogor - 26,66 660,31 - 4.570,39 
20. Sukabumi - - - - 1.621,76 
21. Bandung - - - - 2.764,08 
22. Cirebon - - - - 5.181,63 
23. Bekasi - - - - 1.583,85 
24. Depok - - 5,29 - 2.006,71 
25. Cimahi - - - - 314,98 
26. Tasikmalaya - - 21,95 - 10.075,59 
27. Banjar - - - - 1.965,66 

Jawa Barat 1.014,84 226,91 12.119,64 185.004,77 1.225.021,81 
Sumber : Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat (diskanlaut.jabarprov.go.id) 

 

Tabel 1.1 menunjukan produksi ikan menurut tempat penangkapan/ 

pemeliharaan pada tahun 2015, dapat dilihat kondisi ini merupakan kondisi yang 

sangat menguntungkan bagi para pengusaha sektor perikanan. Peningkatan ekspor 

yang terjadi dari waktu ke waktu yang signifikan apabila dibandingkan dengan 

impor memicu berkembangnya harga ikan di tingkat konsumen, pada umumnya 

perkembangan harga ikan sangat dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan 

penawaran di pasar. 
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Tabel 1.2 

Perkembangan Harga Ikan di Tingkat Eceran 

Januari - Februari 2015 (Rp/Kg) *) 

Komoditas 
Minggu 

1 
Minggu 

2 
Minggu 

3 
Minggu 

4 
Minggu 

5 
Rata-Rata 

Januari 
Bandeng 25.684 26.003 26.185 25.254 25.228 25.662 
Cakalang 27.557 28.297 30.364 28.232 26.520 28.288 
Gurami 38.872 38.340 37.352 38.550 38.536 38.226 
Kembung 28.648 28.766 28.156 27.947 28.034 28.244 
Layang 23.880 22.967 22.856 23.115 23.498 23.165 
Lele 20.895 22.467 21.339 21.370 21.399 21.600 
Nila 26.250 26.286 27.530 26.031 26.421 26.549 
Patin 22.385 22.578 22.330 22.637 22.758 22.557 
Tongkol 25.027 25.223 25.288 25.683 24.579 25.191 
Udang Putih 62.000 63.657 64.562 64.286 62.311 63.644 

 

Komoditas 
Minggu 

1 
Minggu 

2 
Minggu 

3 
Minggu 

4 
Rata-Rata Februari 

Bandeng 25.383 25.230 25.471 25.408 25.370 
Cakalang 27.599 27.353 27.575 27.636 27.539 
Gurami 39.899 40.194 39.380 40.255 39.942 
Kembung 28.573 28.372 28.202 27.827 28.258 
Layang 23.726 23.704 22.862 22.084 23.141 
Lele 21.540 21.643 21.765 21.599 21.632 
Nila 27.009 26.735 26.563 26.090 26.622 
Patin 23.167 22.528 23.060 22.174 22.764 
Tongkol 23.932 24.410 23.976 23.640 23.998 
Udang Putih 62.794 61.398 65.633 65.865 63.802 

 

Komoditas Perubahan Harga Jan - Feb (%) 

Bandeng -1,14 

Cakalang -2,65 

Gurami 4,49 

Kembung 0,05 

Layang -0,10 

Lele 0,15 

Nila 0,28 

Patin 0,92 

Tongkol -4,73 

Udang Putih 0,25 

Sumber: Warta Pasar Ikan (www.wpi.kkp.go.id) 
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Berdasarkan Tabel 1.2 data harga ikan diperoleh gambaran rata-rata 

perkembangan harga ikan di tingkat konsumen yang terjadi pada bulan Januari – 

Februari. Dari 10 jenis ikan yang diamati pada periode tersebut, 4 jenis ikan 

mengalami penurunan harga yaitu Bandeng, Cakalang, Layang dan Tongkol. 

Persentase penurunan tertinggi diterima oleh jenis ikan Tongkol sebesar 4,73%, 

sedangkan 6 jenis ikan lainnya mengalami kenaikan harga dengan persentase 

kenaikan tertinggi diterima oleh Gurame sebesar 4,49%. 

Tabel 1.3 

Perkembangan Harga Ikan di Tingkat Eceran 

Februari - Maret 2015 

Sumber: Warta Pasar Ikan (www.wpi.kkp.go.id) 

 
Berdasarkan data harga ikan yang dikumpulkan oleh Petugas Informasi 

Pasar Kab/Kota – Direktorat Pemasaran Dalam Negeri diperoleh gambaran rata-

rata perkembangan harga ikan di tingkat konsumen yang terjadi pada bulan 

Februari – Maret. Pengamatan dilakukan pada 10 jenis ikan favorit digemari 

masyarakat yaitu Bandeng, Cakalang, Gurami, Kembung, Layang, Lele, Nila, 

Patin, Tongkol, dan Udang Putih. Dari 10 jenis ikan yang diamati pada periode 

tersebut, 4 jenis ikan mengalami kenaikan harga yaitu Bandeng, Cakalang, 



7 

Kembung dan Nila. Persentase kenaikan tertinggi diterima oleh jenis ikan 

Kembung sebesar 6,52%, sedangkan 6 jenis ikan lainnya mengalami penurunan 

harga dengan persentase penurunan tertinggi diterima oleh Patin sebesar 2,58% 

Tabel 1.4 

 Perkembangan Harga Ikan di Tingkat Eceran 

Maret – April 2015(Rp/Kg)*) 

Sumber: Warta Pasar Ikan (www.wpi.kkp.go.id) 

 

Tabel 1.4 menunjukan data harga ikan berupa gambaran rata-rata 

perkembangan harga ikan di tingkat konsumen yang terjadi pada bulan Maret – 

April. Dari 10 jenis ikan yang diamati pada periode tersebut, 3 jenis ikan 

mengalami kenaikan harga yaitu Lele, Patin, dan Udang Putih. Persentase 

kenaikan tertinggi diterima oleh jenis ikan Udang Putih sebesar 5,55%, sedangkan 

7 jenis ikan lainnya mengalami penurunan harga dengan persentase penurunan 

tertinggi diterima oleh Kembung sebesar 13,19%. 
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Tabel tersebut menunjukan penurunan harga ikan selama tiga bulan di 

awal tahun 2015. Hal ini disebabkan banyak faktor, diantaranya Kebijakan 

Penetapan Harga. Kebijakan Penetapan Harga yang baik sangat mempunyai peran 

yang penting terhadap perkembangan harga ikan, maka dari itu nelayan dan 

pengumpul tidak hanya bertugas mencari ikan saja tetapi harus lebih 

memperhatikan Kebijakan Penetapan Harga agar ikan hasil tangkapannya dapat 

terjual dan terdistribusikan. 

Perkembangan ekspor perikanan Indonesia yang terus mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan impor perikanan pada tahun 2013 sampai 

dengan 2015. Perkembangan/Peningkatan tersebut tidak signifikan apabila 

dibandingkan dengan 70 persen luas wilayah negara kita berupa lautan, potensi 

ekonomi mencapai US$1,2 triliun, atau setara 10 kali APBN. Tapi warga negara 

Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan ini masih banyak 

yang miskin dan belum sejahtera. 

Berdasarkan data statstik terdapat 16 juta warga yang hidup di pesisir 

pantai, namun 5,2 jiwa masih tergolong miskin. Rinciannya, 4 juta lebih 

berprofesi nelayan dan 2,6 juta pembudidaya ikan serta sisanya 9,7 juta berbagai 

profesi yang menggantungkan hidup di sektor kelautan dan perikanan. 

(dev.radarbangka.co.id) 

Pangandaran merupakan pusat transaksi jual beli ikan yang 

mempertemukan antara penjual dan pembeli sehingga terjadi tawar-menawar 

harga ikan yang mereka sepakati bersama yang dapat menguntungkan nelayan 

dari segi nilai jual ikan. Sehingga nelayan mengharapkan hasil tangkapannya akan 
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dijual dengan mudah dan cepat dengan harga jual ikan yang diharapkan dan 

ditetapkan nelayan. 

Penjualan ikan dengan cara dilelang diharapkan dapat meningkatkan nilai 

tawar ikan yang diperoleh nelayan di depan para pedagang ikan, dan diharapkan 

dapat memberikan perlindungan terhadap nelayan dari manipulasi harga yang 

dapat menjatuhkan harga ikan di wilayah Pangandaran. Namun dalam 

kenyataannya para nelayan mengeluhkan Kualitas Pelayanan dari pengelola TPI 

(Tempat Pelelangan Ikan) yang lamban. Para nelayan harus menjual hasil 

tangkapan ikan sampai mencapai jumlah yang ditentukan. Padahal dalam 

kenyataannya, hasil tangkapan nelayan tidak menentu. Sehingga untuk memenuhi 

syarat itu sangat sulit, usaha nelayan pantai Pangandaran sangat bergantung 

kepada keberadaan pasar atau konsumen. Keberadaan pasar yang tetap untuk 

menjual hasil tangkapan menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi oleh nelayan, 

sehingga banyak nelayan yang memilih untuk melakukan sistem patron-klien agar 

hasil tangkapan mereka dapat memiliki pasar yang tetap. Namun sistem ini 

dianggap merugikan nelayan karena penetapan harga cenderung bersifat sepihak, 

yaitu oleh pihak patron (tengkulak). Tidak jarang harga yang didapatkan nelayan 

lebih rendah dari harga pasar. 

Transaksi penjualan ikan antara nelayan dengan pedagang ikan/pengumpul 

pada umumnya posisi nelayan lemah dan harga ikan biasanya ditentukan oleh 

pedagang/pengumpul ikan sehingga harga ikan menjadi lebih rendah atau murah. 

Situasi tersebut menunjukan terjadinya kegagalan pasar dikarenakan transaksi 

penjualan ikan hanya menguntungkan pedagang ikan dan merugikan nelayan 

(Rachbini DJ, 1996). 
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Menurut Kotler dan Keller (2007:84), kebijakan penetapan harga sangat 

menentukan dalam pemasaran sebuah produk/jasa, karena harga satu-satunya 

unsur bauran pemasaran yang memberikan pendapatan bagi organisasi atau 

perusahaan. Kebijakan penetapan harga oleh perusahaan harus disesuaikan dengan 

situasi lingkungan dan perubahan yang terjadi terutama pada saat persaingan yang 

semakin ketat. Dalam iklim persaingan yang ketat seperti sekarang ini, perusahaan 

harus memperhatikan faktor harga, karena besar kecilnya harga yang ditetapkan 

akan sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam bersaing dan juga 

mampu mempengaruhi konsumen untuk membeli produk/jasanya. Agar lebih 

kompetitif di pasar, perusahaan dapat mempertimbangkan harga pesaing sebagai 

pedoman untuk menentukan harga jual produknya. 

Hal ini dibuktikan dalam penelitian Selvina Gusdianti. (2014)  “Pengaruh 

Kebijakan Penetapan Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Proses Keputusan 

Pembelian Konsumen Cipaganti Shuttle”, dalam hasil penelitiannya menyebutkan 

bahwa pengaruh kebijakan penetapan harga (X1) terhadap proses keputusan 

pembelian konsumen (Y), berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan 

 >  adalah Ho ditolak, karena   (3,071)   (1,980). Dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan penetapan harga berpengaruh secara parsial 

terhadap proses keputusan pembelian. 

Secara teknis, pendapatan nelayan bergantung pada nilai jual ikan hasil 

tangkap dan ongkos (biaya) melaut. Selanjutnya, nilai jual ikan hasil tangkapan 

ditentukan oleh ketersediaan stok ikan di laut, efisiensi tekonologi penangkapan 

ikan, dan harga jual ikan. Sedangkan, biaya melaut bergantung pada kuantitas dan 
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harga dari BBM, perbekalan serta logistik yang dibutuhkan untuk melaut yang 

bergantung pula pada ukuran (berat) kapal dan jumlah awak kapal ikan. Selain itu, 

nilai investasi kapal ikan, alat penangkapan, dan peralatan pendukungnya sudah 

tentu harus dimasukkan kedalam perhitungan biaya melaut (Prof. Dr. Ir. 

Rokhmin Dahuri, MSA, 2015). 

Tingkat kesejahteraan nelayan sangat ditentukan oleh hasil tangkapannya. 

Banyaknya tangkapan tercermin juga besarnya pendapatan yang diterima oleh 

nelayan yang nantinya sebagian besar digunakan untuk konsumsi keluarga. 

Dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga sangat 

ditentukan oleh pendapatan yang diterimanya. 

Nelayan melakukan pekerjaan ini dengan tujuan memperoleh pendapatan 

untuk melangsungkan kehidupannya. Sedangkan dalam pelaksanaannya 

dibutuhkan beberapa perlengkapan dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor 

dalam guna mendukung keberhasilan kegiatannya. Menurut Salim (1999) faktor 

yang mempengaruhi pendapatan nelayan meliputi faktor sosial dan ekonomi yang 

terdiri dari modal, jumlah perahu, pengalaman melaut, jarak tempuh melaut, 

jumlah tenaga kerja. Dengan demikian pendapatan nelayan berdasarkan besar 

kecilnya volume tangkapan, masih terdapat beberapa faktor yang lainnya yang 

ikut menentukan keberhasilan nelayan yaitu faktor sosial dan ekonomi selain 

tersebut di atas. 

Kesulitan yang dihadapi nelayan selain dari segi kebijakan penetapan 

harga penjualan ikan adalah saat musim paceklik sebagian nelayan pada musim 

paceklik terpaksa menghentikan kegiatan melautnya dan beralih kerja. 



12 

Dikarenakan pada musim paceklik meskipun telah berlayar jauh ke tengah laut 

belum menjamin tangkapan akan diperoleh, sedangkan biaya operasi terus 

meningkat. Sementara itu dalam menyikapi musim paceklik, sebagian buruh 

nelayan dengan terpaksa menjual segala barang rumah tangga yang dianggap 

berharga atau menggadaikannya ke lembaga-lembaga pegadaian untuk memenuhi 

kehidupan sehari-hari. Pada saat demikian, nelayan berharap keberpihakan atau 

perhatian pemerintah untuk ikut serta meringankan beban kehidupan. Kemiskinan 

yang dialami nelayan di Indonesia adalah hasil dari permasalahan yang ada di 

berbagai bidang, seperti rendahnya pendidikan, pembangunan yang tidak merata, 

kurangnya kepemilikan modal usaha, masalah pada faktor geografis hingga 

kebijakan-kebijakan yang kurang memperhatikan 2 kesejahteraan nelayan (Satria, 

2009). 

Selain melihat fenomena di atas dari segi kesejahteraan nelayan dan harga 

yang menurun disektor perikanan, berdampak pada lemahnya kualitas pelayanan 

nelayan untuk memuaskan konsumen ikan. Kualitas pelayanan (Service Quality) 

seperti apa yang dikatakan oleh Tjiptono (2004) dapat didefinisikan sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketetapan 

penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Dari definisi di atas 

dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan sebuah tingkatan 

kemampuan (ability) dari sebuah perusahaan dalam memberikan segala yang 

menjadi harapan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. 
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Kemampuan pelayanan nelayan meliputi kondisi prima dalam 

penyampaian, tindakan dan penepatan janji terhadap pedagang pengumpul 

(konsumen). Kepuasan konsumen merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap kinerja nelayan dalam memberikan pelayanan. Lemahnya kualitas 

pelayanan nelayan disebabkan oleh rendahnya harga ikan yang didapatkan 

nelayan. 

Hal tersebut dibuktikan dalam jurnal Djati, S. Panjta, Darmawan, Didit. 

(2004) menyatakan bahwa suatu tingkat harga menunjukkan kualitas yang 

diberikan. Asumsi mendasar dan yang umum telah berlaku menyatakan bahwa 

harga suatu produk sangat menentukan kualitas yang diberikan. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul : “PENGARUH KEBIJAKAN 

PENETAPAN HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP 

KESEJAHTERAAN NELAYAN DI PANTAI TIMUR PANGANDARAN”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan 

yang timbul sebagai pengaruh kebijakan penetapan harga dan kualitas pelayanan 

terhadap kesejahteraan nelayan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan Kebijakan Penetapan Harga ikan tingkat nelayan di 

Pantai Timur Pangandaran? 

2. Bagaimana tanggapan Kualitas Pelayanan nelayan di Pantai Timur 

Pangandaran? 
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3. Bagaimana Kesejahteraan nelayan di Pantai Timur Pangandaran? 

4. Seberapa besar pengaruh Kebijakan Penetapan Harga dan Kualitas Pelayanan 

terhadap kesejahteraan nelayan di Pantai Timur Pangandaran? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan penetapan harga, kualitas pelayanan, dan kesejahteraan 

nelayan. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi yang 

merupakan salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Ekonomi 

pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya hal-hal yang dianggap perlu 

untuk diteliti lebih lanjut, yang berhubungn dengan kesejahteraan. Tujuan dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui tanggapan Kebijakan Penetapan Harga ikan tingkat 

nelayan terhadap kesejahtraan nelayan di Pantai Timur Pangandaran. 

2. Untuk mengetahui tanggapan Kualitas Pelayanan nelayan terhadap 

kesejahteraan nelayan di Pantai Timur Pangandaran. 

3. Untuk mengetahui Kesejahteraan Nelayan di Pantai Timur Pangandaran. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kebijakan Penetapan Harga dan 

Kualitas Pelayanan terhadap kesejahtraan nelayan di Pantai Timur 

Pangandaran. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna : 

1. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan penulis 

pada bidang ilmu pemasaran, khususnya mengenai masalah yang sudah 

diteliti. 

2. Bagi Nelayan di Desa Pangandaran diharapkan dapat memberi masukan 

kepada para nelayan di Desa Pangandaran terkait bagaimana memperbaiki 

kebijakan penetapan harga yang dibarengi kualitas pelayanan menjual ikan. 

3. Bagi pihak-pihak lain yang membacanya, khususnya bagi mereka yang 

tertarik pada masalah yang penulis bahas, maka penelitian ini menambah 

informasi yang cukup berharga. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Pantai Timur Pangandaran, penulis melakukan 

penelitian mulai dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016. 

 


