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RINGKASAN 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pasar, ramalan pasar, 

peluang pasar dan saluran tataniaga produk olahan tradisional ikan sagela di 

Provinsi Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan  di propinsi Gorontalo. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah survai dengan informan kunci dalam penelitian 

ini adalah produsen sebanyak 8 sampel, pedagang besar 6 sampel, IKM 2 sampel, 

serta pedagang pengecer dan konsumen akhir sebagai data pendukung yang 

jumlahnya disesuaikan dengan kondisi suatu lokasi. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai alat pengumpulan data. Data 

dianalisis dengan menghitung potensi pasar ikan sagela di daerah penghasil sagela 

dan daerah pemasaran sagela. Setelah total potensi pasar ikan sagela diketahui 

kemudian dilanjutkan dengan menganalisis ramalan pasar dan peluang pasar ikan 

sagela yang ada di Propinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

potensi pasar ikan sagela asap yang ada di propinsi Gorontalo sebesar 64.410 

gepe/bln dengan estimasi nilai dalam rupiah sebesar Rp 1.301.500.000,-/bln, 

ramalan pasar ikan sagela asap sebesar 40.710 gepe/bln dan nilai peluang pasar 

ikan sagela asap sebesar 23.700 gepe/bln. Bentuk Saluran tata niaga ikan sagela 

yang ada di propinsi Gorontalo yaitu mulai dari produsen baik itu produsen lokal 

maupun produsen luar propinsi kemudian menjualnya ke pedagang besar, IKM 

dan pedagang pengecer untuk seterusnya ke konsumen akhir baik itu konsumen 

lokal maupun konsumen luar propinsi. 

 

Kata Kunci : Potensi Pasar, Ramalan Pasar, Peluang Pasar, Ikan Sagela. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

PRAKATA 

 

 

Alhamdulillahirabbilalamin atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa 

sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Penulis menyadari bahwa tanpa 

pertolongan-Nya, apalah arti segala upaya yang dilakukan oleh penulis. 

Gagasan yang mendasari penelitian ini adalah minimnya informasi 

mengenai prospek pemasaran ikan sagela di Propinsi Gorontalo, sehingga penulis 

terdorong untuk mengestimasi nilai potensi pasar ikan sagela, bagaimana ramalan 

dan peluang pasar ikan sagela ini kedepannya. Penulis bermaksud berkontribusi 

terhadap tersedianya informasi terkait dengan pemasaran ikan sagela di propinsi 

Gorontalo dengan mencoba menaksir nilai potensi pasarnya, sehingga diharapkan 

semua pihak akan berpartisipasi menjaga dan menumbuhkembangkan usaha 

pengasapan ikan sagela yang telah ada sebagai salah satu icon propinsi gorontalo. 

Banyak kendala yang dihadapi penulis dalam rangka penyusunan laporan 

ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka penelitian ini selesai pada 

waktunya. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

Kemenristekdikti sebagai penyandang dana dan para responden yang telah 

memberikan informasi dalam penelitian ini. Terima kasih juga penulis sampaikan 

kepada  Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang telah menfasilitasi 

terselenggarnya penelitian ini.  

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh 

karenanya saran dan kritik sangat diperlukan untuk perbaikan dan 

pengembangannya dikemudian hari. Penulis berharap agar penelitian ini dapat 

membawa manfaat bagi semua pihak yang menggunakannya. Aamiin 

 

 

Gorontalo,        Oktober  2018 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertambahan penduduk dan semakin meningkatnya aktifitas kegiatan 

manusia, maka semakin kompleks pula pola komsumsi masyarakat termasuk 

permintaan kebutuhan ikan. Kemajuan teknologi dan tuntutan jaman mampu 

merubah selera dan preferensi dari permintaan ikan. Semakin hari orang menuntut 

penyediaan produk perikanan yang semakin sederhana, bervariasi, tidak mudah 

busuk dan praktis mengikuti pola kesibukan dan aktivitas masing-masing orang 

atau keluarga.  

Ikan merupakan salah satu komoditi yang mudah busuk, oleh karena itu 

diperlukan suatu upaya penanganan untuk menghambat pembusukan dengan cara 

pengawetan dan pengolahan. Pengasapan adalah salah satu cara pengolahan ikan 

yang berfungsi menghambat pembusukan dan memberikan aroma dengan cita rasa 

yang khas. Menurut sulistijowati et al, (2011) pengasapan (smoking) diartikan 

untuk penyerapan bermacam-macam senyawa kimia yang berasal dari asap kayu 

kedalam daging ikan, disertai dengan setengah pengeringan dan biasanya 

didahului dengan proses penggaraman. Pengolahan pengasapan dapat membuat 

ikan menjadi awet dan memungkinkan untuk didistribusikan dari pusat produksi 

ke pusat konsumen.  

Berdasarkan Data Statistik Ditjen Perikanan Tangkap (2006), menunjukkan 

bahwa 49,99 persen dari total 4.468.010 ton pemanfaatan ikan laut adalah dalam 

bentuk produk tradisional, karena pengolahan modern memerlukan persyaratan 

yang sulit dipenuhi oleh perikanan skala kecil, yaitu pasokan bahan baku yang 

bermutu tinggi dalam jenis ukuran yang seragam, serta jumlah yang cukup banyak 

sesuai dengan kapasitas industri. Keunggulan pengolahan tradisional seperti 

pengasapan yaitu didukung dengan tersedianya sumber daya ikan di pusat 

produksi, tingginya permintaan di pusat konsumsi, sederhananya teknologi, serta 

banyaknya industri rumah tangga pengolah tradisional. 

Jenis ikan yang dijadikan produk olahan tradisional yang terkenal 

dimasyarakat Gorontalo salah satunya adalah ikan Julung-julung (Hemirhamphus 

sp), yang dikenal oleh masyarakat dengan nama ikan roa atau sagela. Ikan Julung-
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julung biasanya ditangkap untuk dijadikan produk ikan asap yang bernilai jual 

cukup tinggi dan menjadikan produk olahan ini adalah produk yang diminati 

masyarakat. Rasa ikan sagela (Roa/Julung-Julung) memiliki keistimewaan  

tersendiri yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia bahkan mancanegara. 

Keistimewaan masakan sagela adalah sensasi perpaduan rasa ikan laut yang sudah 

diasapkan dengan rasa pedas yang menjadi ciri khas masyarakat “Celebes”.  

Selain karakteristiknya yang enak dan gurih, produk ini juga merupakan ciri khas 

provinsi Gorontalo di sektor perikanan.  

Sementara itu dari segi mutu ikan sagela asap (Hemirhamphus sp) menurut 

hasil penelitian Patty, et al (2015) menunjukkan bahwa mutu ikan roa asap masih 

memenuhi syarat SNI untuk ikan kering dengan masa simpan yang panjang 

sampai sekitar 21 hari. Sedangkan menurut penelitian Botutihe (2015) 

menunjukkan bahwa ikan roa/sagela asap mengandung asam amino esensial dan 

non esensial, dimana asam glutamat dan lisin berturut-turut merupakan asam 

amino yang paling tinggi kadarnya. Pengetahuan tentang kebutuhan dan 

keseimbangan gizi bagi tubuh dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi ikan roa 

asap sebagai sumber asam amino dan protein hewani.  

Dari segi ketersediaan stok sumberdaya ikan julung-julung (Hemirhamphus 

sp) menurut penelitian Wuaten, et al (2011) menunjukkan bahwa potensi lestari 

ikan julung-julung diperairan Kepulauan Sangihe sebesar 70 ton pertahun. 

Sedangkan menurut Kawimbang, et al (2012) menyatakan bahwa potensi lestari 

ikan julung-julung di perairan Tagulandang  adalah  11,716  ton  per  tahun 

dengan upaya optimum 144,643 trip.  

Berdasarkan data-data tersebut jenis ikan Julung-julung asap memiliki 

potensi untuk dikembangkan secara continue, jika ditinjau dari segi minat 

konsumen, mutu olahan dan ketersediaan bahan baku. Namun keterbatasan 

informasi menjadi celah dalam pemanfaatan potensi ikan julung-julung, disisi lain 

pemegang kebijakan masih sangat miskin data mengenai nilai ekonomis dan 

potensi pemasaran ikan sagela tersebut. Bila hal ini dibiarkan begitu saja, maka 

terdapat peluang industri yang tidak termanfaatkan dengan baik, begitupun pada 

keberlanjutan usaha tradisional yang sudah terlanjur ada dan bagaimana 

pengembangan pengolahan produk tradisional ini akan terabaikan, sehingga 
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dianggap penting untuk mengetahui  nilai ekonomis ikan sagela olahan di Provinsi 

Gorontalo. 

Dari uraian diatas, beberapa hal yang merupakan masalah yang dapat 

diidentifikasi diantaranya adalah : 

1. Belum adanya informasi mengenai potensi pasar olahan tradisional ikan 

sagela di Provinsi Gorontalo 

2. Belum adanya informasi mengenai ramalan pasar dan peluang pasar olahan 

tradisional ikan sagela di Provinsi Gorontalo 

3. Belum diketahuinya saluran tataniaga olahan tradisional ikan sagela di 

Provinsi Gorontalo.  

Berdasarkan berbagai uraian masalah diatas dianggap penting untuk 

melakukan penelitian dengan judul potensi pasar ikan sagela di propinsi 

Gorontalo..  
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1. Karakteristik Umum Ikan Julung-Julung 

Menurut Reppie et al (2011) ikan julung-julung tergolong jenis ikan 

pelagis hidup di perairan pantai dan cenderung oceanis yang umumnya 

tersebar di perairan Indonesia Timur yang berkadar garam tinggi. Ikan 

julung-julung memiliki klasifikasi menurut petunjuk Saanin (1984) dalam 

Sumlang (2009) adalah sebagai berikut: 

Phylum : Vertebrata 

  Class : Teleostomi 

Famili :  Hemirhamphidae 

    Genus  : Hemirhamphus 

Spesies :  Hemirhamphus sp 

Ikan julung-julung (Hemirhampus sp) atau biasa disebut Julung-julung 

adalah ikan pelagis yang hidup di perairan pantai ke arah lepas pantai dan hanya 

terlihat bergerombol di sekitar perairan karang ketika akan memijah, karena ikan 

ini melepaskan telur di terumbu karang yang subur dan memiliki sumber makanan 

alami bagi induk maupun anakan ikan Julung-julung. Gerombolan ikan Julung-

julung yang mengadakan migrasi ke perairan melakukan pemijahan karena ikan 

yang tertangkap hampir seluruhnya dalam kondisi hampir bertelur (Reppie et al, 

2001). 

 

 
Bagian Kepala Sirip dada   Sisik     Sirip tambahan     Sirip dubur    Sirip ekor 

Gambar 1. Ikan Julung-julung (Hemirhamphus sp) 

 

Julung-julung (Hemirhampus sp) hidup dalam gerombolan besar, dilapisan 

permukaan, kadar garam tinggi, dapat mencapai panjang 45 cm, umumnya 30 cm. 

Ikan Julung-julung tergolong ikan pelagis yang hidup dilapisan atas atau 

permukaan, penangkapan dengan soma antoni, jala, soma giob, dipasarkan dalam 
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bentuk segar, asin-kering atau asapan kering. Daerah penyebaran terdapat di 

permukaan pantai, lepas pantai terutama Indonesia Timur (Laut Flores, Selat 

Makassar, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Banda) dan perairan yang 

berbatasan Samudera Indonesia. Ikan ini merupakan salah satu jenis ikan 

ekonomis penting karena memiliki rasa yang gurih dan sangat diminati oleh pasar 

apalagi untuk produk ikan julung-julung asap, sehingga harganya juga tetap stabil 

(Reppie et al, 2011). 

2.2. Pengasapan Ikan Julung-Julung 

Pengasapan dapat didefinisikan sebagai proses penetrasi senyawa volatil 

pada ikan yang dihasilkan dari pembakaran kayu, yang dapat menghasilkan 

produk dengan rasa dan aroma spesifik, umur simpan yang lama karena aktivitas 

anti bakteri, menghambat aktivitas enzimatis pada ikan sehingga dapat 

memengaruhi kualitas ikan asap (Kumolu-Johnson et al, 2010).  

Jeane (2009), mengemukakan bahwa proses pengolahan ikan julung-julung 

asap dilakukan dalam 2 tahap yaitu pengasapan pertama selama ±6 jam dengan 

suhu 40
o
C - 80

o
C dan dilanjutkan dengan pengasapan kedua selama ±4 jam 

dengan suhu 40
o
C - 60

o
C kemudian dilakukan penyimpanan pada rak ke dua 

selama 3 hari. Penyimpanan ini dilakukan pada rumah asap sehingga kadar air 

produk menjadi lebih rendah dan ikan roa asap  yang dihasilkan kering dan lebih 

padat.  

Simko (2005) menyatakan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi 

kualitas produk ikan asap, diantaranya yaitu yang berhubungan dengan proses 

pengasapan, seperti jenis kayu/bahan bakar, komposisi asap, suhu, kelembaban, 

kecepatan dan kepadatan asap. Adanya perbedaan tingkat penilaian panelis 

terhadap produk ikan asap, juga dapat dipengaruhi oleh adanya kebiasaan makan 

dan tradisi tiap daerah terhadap penerimaan dalam hal makanan (Giullén dan 

Manzanos, 2002). 

Ikan asap adalah hasil pengawetan ikan secara tradisional yang 

pengerjaannya merupakan gabungan dari penggaraman (perendaman dalam air 

garam) dan pengasapan sehingga memberikan rasa khas (Sulistijowati et al, 

2011). Pengasapan adalah salah satu cara pengawetan ikan yang dapat dilakukan 

dengan peralatan yang sederhana dan mudah didapat serta murah harganya. Ikan 
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yang diolah dengan cara pengasapan dapat menjadi awet disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah berkurangnya kadar air ikan sampai dibawah 

40%, adanya senyawa-senyawa didalam asam kayu yang menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan terjadinya koagulasi protein pada 

permukaan ikan yang mengakibatkan jaringan pengikat menjadi lebih kuat dan 

kompak sehingga tahan terhadap serangan dari mikroorganisme. 

Senyawa antimikroba yang terdapat di dalam asap kayu misalnya berbagai 

macam aldehida, alkohol, keton, asam dan sebagainya. Pengasapan juga dapat 

memperbaiki penampakan ikan karena permukaan ikan menjadi mengilap. Ikan 

asap yang bermutu baik memiliki ciri-ciri berwarna kuning keemasan atau kuning 

kecokelatan seperti tembaga yang mengilap, berbau segar khas ikan asap, 

dagingnya keras atau kenyal, kulitnya kencang, bau atau aroma yang khas ikan 

asap (bau asap yang sedap dan merangsang selera). Sedangkan Ikan asap yang 

mutunya rendah  menunjukkan ciri-ciri dagingnya lembek, kulit kusam, rusak, 

berlendir, atau berkapang, berbau tidak segar (menyimpang), terdapat kristal 

garam, darah, noda-noda hitam atau kotoran lainnya (Sulistijowati et al, 2011). 

2.3. Potensi Pasar 

Potensi pasar menurut Jain (2005) adalah kesempatan-kesempatan 

semaksimal mungkin yang terbuka bagi semua penjual barang atau jasa 

selama suatu periode tertentu yang akan datang dalam suatu   pasar. Untuk 

lebih jelasnya akan diuraikan tentang kegunaan dari potensi pasar yaitu : 

1. Penentuan daerah penjualan. Daerah penjualan menurut daerah yang 

potensial, apakah nanti perusahaan/industri akan melebarkan daerah 

pemasaran pada suatu daerah tertentu . 

2. Penentuan alokasi dari daerah penjualan. Alokasi dari daerah penjualan 

sangat erat  hubungannya dengan perencanaan daerah penjualan. Semua 

usaha penjualan, tenaga penjual, advertensi harus dialokasikan setelah 

dipertimbangkan tentang potensi. 

3. Penentuan jatah penjualan.  Jatah penjualan harus ditentukan setelah 

potensi pasar diketahui dan usaha penjual telah diusahakan. 

Selanjutnya Jain (2005) juga menemukan semacam formulasi untuk 

menentukan nilai potensi pasar pada suatu produk. Formulasi tersebut adalah : 
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MPt = Nt. Rt 

dimana; 

MPt = potensi pasar selama periode  

Nt  = jumlah pembeli produk selama periode 

Rt    = jumlah yang dibeli oleh pembeli rata-rata selama periode 

 

2.4. Peluang Pasar 

Berdasarkan potensi pasar dapat diketahui berapa peluang pasar yang ada. 

Peluang pasar adalah besarnya pasar dan masih diharapkan untuk  menyerap 

produk perusahaan itu. Menurut Kotler (2003), peluang pasar adalah sebuah 

arena yang menarik kegiatan pemasaran dalam perusahaan tertentu akan 

meraih keunggulan bersaing. Alasan perlu dilakukan analisa peluang pasar 

antara lain menurut Basu  dan Irawan (2001), banyaknya perusahaan memulai 

usahanya karena mengetahui adanya kesempatan yang baik. Dapat dikatakan 

bahwa perusahaan mempunyai suatu tujuan atau melakukan sesuatu karena 

adanya kesempatan atau peluang. 

Banyaknya perusahaan  yang merubah tujuannya jika kesempatan yang 

ada juga berubah. Kesempatan atau peluang yang ada menurut Basu (2001) 

dapat dibedakan dalam: 

1. Kesempatan lingkungan akan muncul dalam setiap perekonomian  

bilamana  masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi. Kesempatan 

ini dianggap baik atau menguntungkan perusahaan bisa mengisi 

kebutuhan yang belum terpenuhi tersebut. 

2. Ke sem pata n pe rusahaan merupakan kesempatan  yang dinikmati oleh 

perusahaan bilamana memiliki keunggulan-keunggulan dari pada 

pesaingnya.  Keunggulan tersebut antara lain: dapat menurunkan biaya 

lebih rendah,   dapat menggunakan beberapa alternatif saluran distribusi 

dan mampu melakukan usaha  promosi 

2.5.Ramalan  Pasar 

Merujuk pada sekian banyak kemungkinan tingkat usaha pemasaran dalam 

industri, yang akan benar-benar terjadi hanyalah satu saja. Permintaan pasar yang 
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dikaitkan dengan usaha pemasaran tertentu bisa disebut dengan ramalan pasar. 

Ramalan pasar menurut Kotler (2003) adalah: Permintaan bagi suatu produk 

adalah volume kelompok pembeli tertentu didaerah geografis tertentu pada 

saat tertentu dalam lingkungan pemasaran tertentu pula. 

Jadi untuk permintaan pasar menurut adanya batasan tentang produk 

apakah dibeli berarti dari volume fisik atau dikirim atau dibayar, asumsi-asumsi 

yang dapat dibuat tentang lingkungan pemasaran dan perorangan pemasaran dan 

sebagainya. Permintaan pasar yang sesuai dengan apa yang diinginkan disebut 

dengan ramalan pasar. Ramalan pasar menunjukkan apa yang diinginkan dari 

tingkatan permintaan pasar yang sesuai dengan apa yang diharapkan tingkat 

daya upaya pemasaran industri dengan lingkungan yang telah ditentukan. 

Ramalan ini sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan 

perusahaan pada masa yang akan datang. Ramalan ini digunakan untuk 

mengetahui atau memperkirakan permintaan yang akan terjadi pada masa yang 

akan datang dan untuk merencanakan kebijaksanaan yang diambil oleh 

perusahaan dalam situasi atau keadaan pada masa yang akan datang. Jadi yang 

dimaksud dengan ramalan pasar adalah pengeluaran pemasaran dalam industri 

yang akan benar-benar terjadi atau permintaan pasar yang akan terjadi. 

Ramalan pasar menunjukkan permintaan pasar yang diharapkan dan bukan     

permintaan maksimum. Selanjutnya menurut Jain (2005) menjelaskan bahwa 

penentuan ramalan pasar dapat digunakan formulasi sebagai berikut : 

 

MFt = MPt. IEt 

dimana; 

M F t   = ramalan pasar selama periode t 

MPt    = potensi pasar selama periode  t 

IEt  = indek efektifitas industri untuk periode t 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1.   Tujuan  Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui potensi pasar olahan tradisional ikan sagela di Provinsi 

Gorontalo 

2. Mengetahui ramalan pasar dan peluang pasar olahan tradisional ikan sagela 

di Provinsi Gorontalo 

3. Mengetahui saluran tataniaga olahan tradisional ikan sagela di Provinsi 

Gorontalo.  

 

3.2.   Luaran (Output) 

Luaran yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah :  

1. Diketahuinya informasi tentang potensi pasar olahan tradisional ikan sagela 

di Provinsi Gorontalo. 

2. Diketahuinya informasi tentang ramalan pasar dan peluang pasar olahan 

tradisional ikan sagela di Provinsi Gorontalo 

3. Diketahuinya saluran tataniaga olahan tradisional ikan sagela di Provinsi 

Gorontalo. 

4. Publikasi ilmiah di jurnal nasional yang memiliki international standard 

serial number (ISSN). 

3.3.Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah :  

1. Sebagai informasi bagi Pemerintah Daerah mengenai besarnya potensi pasar 

ikan sagela di Propinsi Gorontalo. 

2. Sebagai informasi bagi pelaku pasar baik bagi UKM/IKM, pedagang dan 

produsen akan adanya peluang pasar untuk mengembangkan usaha 

pengasapan ikan di Propinsi Gorontalo.  
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BAB IV. METODE PENELITIAN 

 

4.1.Waktu dan Lokasi 

Penelitian dilaksanakan selama setahun mulai bulan Juni 2017 -September 

2018 yang meliputi tahap pengusulan, persiapan, survey lapangan, pengumpulan 

data primer, pengumpulan data sekunder, proses pengolahan data, penyusunan 

laporan. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive sampling pada daerah 

penghasil ikan sagela (Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo) dan 

daerah pemasaran ikan sagela (Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan 

Kabupaten Bone Bolango). Alasan penentuan sampel lokasi daerah pemasaran 

ikan sagela karena kabupaten/kota tersebut merupakan daerah pemasaran utama 

ikan sagela di propinsi Gorontalo. 

4.2.Rancangan Penelitian 

4.2.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian survei. Penelitian survei 

adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data 

sekunder. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan 

menggunakan metode pengumpulan data yang menggunakan beberapa teknik 

sekaligus seperti wawancara dengan menggunakan kuesioner, dokumentasi dan 

observasi. Wawancara dengan menggunakan kuesioner dilakukan terhadap 

responden produsen (penghasil dan penjual) dan konsumen ikan sagela. Jenis  

data  yang dikumpulkan meliputi data jumlah produksi, jumlah penjualan, jumlah 

konsumen/pembeli, jumlah konsumsi dalam tiap konsumen, harga jual ikan 

sagela, harga beli ikan segela, tempat pemasaran ikan segela, frekuensi penjualan 

dan pembelian ikan sagela. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas 

perindustrian Provinsi Gorontalo, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Gorontalo, BPS, Kantor Desa dan lembaga lain yang terkait dengan penelitian 

ini, baik berupa pustaka, hasil penelitian maupun laporan.  

4.2.2. Penentuan Sampel dan Alat Pengumpul Data 

Sampel dari penelitian ini dibagi atas dua kelompok yaitu kelompok 
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produsen dan kelompok konsumen. Kelompok produsen terdiri atas penghasil 

atau pengrajin ikan sagela dan penjual atau produsen yang hanya memasarkan 

ikan sagela (pedagang perantara). Sedangkan kelompok konsumen terdiri atas 

rumah tangga dan warung atau rumah makan yang membeli ikan sagela. 

Pengambilan sampel dilakukan secara cluster sampling (pengelompokan 

berdasarkan karakteristik responden: penghasil, pendagang perantara, industri 

Kecil menengah/IKM dan konsumen akhir). Untuk menentukan jumlah sampel 

bagi konsumen didalam suatu pasar/lokasi dilakukan dengan teknik tracing 

sampel yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas informasi produsen 

mengenai jumlah konsumen yang membeli ikan sagela yang dihasilkannya.. 

Informan kunci dalam penelitian ini adalah produsen sagela sebanyak 8 

sampel, pedagang besar/pengumpul sebanyak 6 sampel dan industri kecil 

menengah/IKM sebanyak 2 IKM yang diambil menggunakan teknik sampling 

jenuh atau sensus. Sedangkan data pendukung lainnya di peroleh dari 

pedagang pengecer dan konsumen akhir yang jumlahnya disesuaikan dengan 

kondisi suatu pasar atau lokasi.  

Menurut Arikunto (2000) bahwa jika subyek penelitian kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 5%, 10%, 15%, 

20%, dan 25% atau lebih, tergantung pada: (1) Kemampuan peneliti dilihat dari 

waktu, tenaga dan dana. (2) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari subyek, 

Karena hal ini menyangkut banyak tidaknya data. (3) Besar kecilnya resiko yang 

ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang resikonya besar, tentu saja jika 

sampel besar hasilnya akan baik. Alat dalam pengumpulan data dipenelitian ini 

dengan menggunakan angket/kuesioner dan dokumentasi. 

4.3. Analisis Data 

4.3.1. Analisis Potensi Pasar 

Jain (2005) menemukan semacam formulasi untuk menentukan nilai 

potensi pasar pada suatu produk. Formulasi tersebut adalah : 

MPt = Nt. Rt 

dimana : 

MPt = potensi pasar selama periode  
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Nt   = jumlah pembeli produk selama periode 

Rt    = jumlah yang dibeli oleh pembeli rata-rata selama periode 

Sedangkan untuk mengetahui besarnya potensi pasar ikan julung-julung 

asap (sagela) dalam rupiah dilokasi penelitian digunakan analisis potensi pasar 

Kotler (2003) yaitu: 

            

dimana : 

Q = Potensi pasar ikan sagela 

n = Jumlah konsumen ikan sagela 

q = Jumlah ikan sagela yang dibeli oleh rata-rata konsumen 

p =  harga dalam setiap jepit ikan sagela 

4.3.2.  Analisis Ramalan Pasar dan Peluang Pasar 

Untuk mengetahui ramalan pasar terlebih dahulu dicari indek efektifitas 

industry atau usaha yaitu (Jain, 2005): 

 

    
                                

                              
 

Kemudian setelah diketahui indeks efektifitas, bisa dicari ramalan pasar 

yaitu dengan formula (Jain, 2005) : 

MFt=MPt. Iet 

dimana : 

M F t   =  r a m a l a n p a s a r s e l a m a p e r i o d e  t 

MPt    = potensi pasar selama periode  t 

IEt  = indek efektifitas industri untuk periode t 

Sedangkan untuk menghitung peluang pasar dilokasi penelitian dapat 

dicari dengan cara mengurangi potensi pasar dengan ramalan pasar. 

4.3.3. Analisis Saluran Tata Niaga 

 Untuk mengetahui saluran tata niaga di Provinsi Gorontalo, digunakan 

analisis deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan bentuk saluran tata niaga dari 

ikan sagela. 
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BAB V. HASIL YANG DICAPAI 
 

5.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Provinsi Gorontalo terletak antara 0o 19’ – 0° 57’ Lintang Utara dan 121° 

23’ – 125° 14’ Bujur Timur. Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan dua 

provinsi lain, diantaranya Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi 

Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan 

langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk 

Tomini. 

Luas Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah 12.435 km
2
. Provinsi 

Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten 

Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, 

Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Kabupaten Pohuwato 

merupakan wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas area sebesar 35,83 

persen, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi 

Gorontalo sebesar 0,53 persen. 

Berdasarkan angka proyeksi penduduk 2015, jumlah penduduk Provinsi 

Gorontalo sebanyak 1.133.237 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,02 persen 

dari tahun 2014. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 100,38 

dengan jumlah laki-laki sebanyak 567.695 jiwa dan perempuan sebanyak 565.542 

jiwa. Kepadatan penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2015 sebesar 91 jiwa/km2 

dengan kepadatan terbesar berada di Kota Gorontalo sebesar 3.066 jiwa/km2 dan 

kepadatan terkecil berada di Kabupaten Pohuwato sebesar 33 jiwa/km2. 

Berdasarkan piramida penduduk, Provinsi Gorontalo kebanyakan dihuni oleh 

penduduk berumur 0-24 tahun dengan rata-rata jumlahnya di atas 100.000 jiwa. 

(BPS, 2017) 

5.1.1.  Gambaran Umum Penghasil Ikan Sagela Asap 

Di propinsi Gorontalo terdapat beberapa daerah penghasil ikan sagela asap 

yaitu 1) Desa Pasalae, Kec.Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara; 2) Desa 

Bangga, Kec. Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo dan; 3) Desa Pentadu 

Barat, Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Secara umum ikan sagela di propinsi 

di produksi dalam skala kecil dan masih tergolong industry rumahan dengan 
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peralatan tradisional. Musim penangkapan ikan julung-julung berlangsung antara 

bulan Maret-September sehingga usaha pengasapan ikan julung-julung asap 

(sagela) masih terkendala dengan ketersediaan bahan baku. Usaha pengasapan ini 

umumnya berlangsung hanya pada saat musim penangkapan ikan julung-julung 

dan terhenti jika musim penangkapan berakhir.  

Ikan sagela asap sangat disukai oleh masyarakat gorontalo karena cita 

rasanya enak dan gurih. Ikan sagela asap ini biasa dibeli oleh masyarakat 

gorontalo untuk dijadikan berbagai varian olahan diantaranya: sambal sagela, 

bubur sagela, nasi goreng sagela dan abon sagela. Perilaku konsumen ikan sagela 

asap yang ada di Propinsi Gorontalo tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian 

Apituley, et al. (2017) yang mengatakan bahwa sikap dan perilaku konsumen 

yang membeli ikan asap tergolong baik karena terletak di antara skor positif 

dengan atribut rasa memperoleh skor tertinggi yaitu sebesar 6,24. Artinya rasa 

ikan asap dapat memuaskan keinginan konsumen. Sedangkan dari segi higienitas 

yaitu kebersihan (higienis) memiliki skor masing-masing -0,03. Nilai negatif 

untuk atribut kebersihan (higienis) menunjukkan bahwa pada umumnya 

konsumen kurang mementingkan kebersihan ikan asap karena dalam 

mengonsumsinya, konsumen biasanya akan memanggangnya kembali (± 5-10 

menit) atau mengolahnya kembali menjadi produk lain. Oleh sebab itu, konsumen 

menempatkan kebersihan sebagai atribut yang terakhir. 

5.2. Proses Produksi Ikan Sagela Asap 

Proses produksi ikan sagela dimulai dari proses penerimaan bahan baku, 

proses penjepitan dan pengikatan, penirisan, proses pengasapan, hingga produk 

siap dipasarkan. 

5.2.1. Penerimaan Bahan Baku  

Penerimaan bahan baku pertama kali yaitu bukan di tempat pendaratan 

ikan melainkan berada di pesisir pantai tidak jauh dari rumah pengolahan. Bahan 

baku ikan julung-julung yang telah diperoleh dari hasil tangkapan nelayan, 

sebelumnya telah disimpan didalam bak/palka permanen kapal yang terbuat dari 

kayu dan tanpa penambahan es, kemudian ketika kapal mendarat di pesisir pantai 

bahan baku ikan dipindahkan dikeranjang (basket) tanpa menggunakan alat 

apapun melainkan langsung dipindahkan dengan menggunakan tangan telanjang. 



 
 

15 
 

Bahan baku yang diterima dari nelayan rata-rata memiliki ukuran panjang 20-30 

cm, dengan berat 50 kg setara dengan satu basket/ keranjang. Dalam satu 

keranjang bahan baku ikan julung-julung akan diperoleh 50 jepit ikan yang siap 

untuk diasapi dan dalam satu jepit terdiri dari 20 ekor ikan dengan berat 1 kg 

sehingga masing-masing berat ikan mencapai 50 gr. 

Bahan baku yang sudah terisi di keranjang/ basket kemudian diangkut 

dengan menggunakan gerobak kecil hingga sampai dirumah pengolahan dengan 

jarak tempuh kurang lebih sekitar 150 meter. Pada saat pengangkutan bahan baku 

ikan julung-julung, tidak ditambahkan es sama sekali dengan alasan bahwa jarak 

tempuh antara pesisir tidak jauh dengan rumah pengolahan, kecuali jika bahan 

baku diambil dari daerah lain karena pasokan bahan baku tidak ada di Desa 

Pasalae. Selanjutnya bahan baku yang telah diangkut sampai di rumah pengolah 

langsung dilakukan penjepitan oleh karyawan dengan mencuci terlebih dahulu 

dengan menggunkan air tawar (air sumur) guna menghilangkan kotoran-kotoran 

yang memengaruhi proses pengasapan dan  kwalitas dari hasil pengasapan. 

5.2.2. Proses Penjepitan Bahan Baku 

Pada tahap penjepitan bahan baku, penjepit yang digunakan terbuat dari 

bambu dengan bagian ukuran panjang penjepit yaitu 70x3 cm dan lebar penjepit 

30x3 cm. Penggunaan bahan penjepit bambu bertujuan agar dapat dilakukan 

proses pengasapan dengan mudah dan aman. Dalam proses ini bahan baku harus 

cepat dijepit guna mengurangi laju kerusakan atau laju pembusukan yang 

disebabkan oleh suhu ruangan, cacat fisik karena pengangkutan dan 

mikroorganisme. Berikut proses penjepitan bahan baku pada bahan bambu, dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Proses Penjepitan Bahan Baku 
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Proses Penjepitan seperti pada Gambar 1. dapat dijelaskan bahwa bahan 

baku ikan harus diatur rapi dengan bagian sisi pertama punggung ikan berada 

pada bagian luar dan selanjutnya pada baris kedua bagian perut ikan saling 

menempel dengan baris pertama. Tujuan pengaturan tersebut agar supaya ketika 

bahan bambu akan dijepitkan, bahan baku ikan tidak akan saling berhimpitan satu 

sama lain yang menyebabkan hasil pengasapan tidak optimal. Setelah penjepitan 

selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah pengikatan jepitan dengan 

menggunakan bahan bambu yang basah. Tujuan pengikatan dari setiap jepitan 

adalah menjaga agar bahan baku ikan ketika dibalik dan dibongkar tidak akan 

jatuh, melainkan akan tetap terjepit dengan aman. Berikut dokumentasi proses 

pengikatan jepitan dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Proses Pengikatan Jepitan 

5.2.3. Proses Pengasapan 

Berdasarkan pengamatan dan deskripsi alat pengasapan yang digunakan 

maka alat pengasapan yang digunakan untuk proses pengolahan ikan julung-

julung asap adalah jenis alat pengsapan terbuka dengan bagian rangka yang 

terbuat dari batu dan semen, sedangkan bagian rak pertama menggunakan kayu 

serta bagian rak kedua menggunakan pipa besi. Alat pengasapan ini tidak 

memiliki dinding khusus, seperti halnya alat pengasapan ikan model cabinet, 

melainkan hanya terlindung di dalam bangunan rumah yang sengaja dibuat 

sehingga aman dari gangguan cuaca seperti hujan. 

Proses pengasapan bahan baku ikan julung-julung adalah salah satu proses 

apakah produk akan memperoleh hasil yang baik atau buruk, dengan tidak 

melupakan faktor-faktor pendukung seperti bahan bakar, waktu pengasapan, suhu 

pengasapan, volume asap dan teknik pengasapan. 
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1. Bahan Bakar 

Bahan bakar yang digunakan pada proses pengasapan ikan julung-

julung yaitu kayu keras seperti kayu pohon mangga, tempurung kelapa dan 

kayu pohon bakau. Sesuai hasil wawancara bahwa penggunaan kayu sebagai 

bahan bakar sangat memengaruhi hasil akhir produk asap, karena dari setiap 

bahan bakar memiliki jumlah volume asap, bau atau aroma yang berbeda. 

Pada saat proses pengasapan, kayu tidak boleh terbakar secara keseluruhan 

akan tetapi hanya dibagian ujung dari kayu tersebut. Cara dan metode 

tersebut digunakan agar dalam penggunaan bahan bakar tidak boros atau 

terbuang percuma, waktu pengasapan dan volume asap yang dihasilkan baik 

bagi bahan baku. 

2. Waktu pengasapan 

Waktu pengasapan sangat ditentukan oleh teknik pengasapan yang 

digunakan apakah menggunakan teknik pengasapan panas atau teknik 

pengasapan dingin. Untuk proses pengasapan khusus bahan baku ikan julung-

julung menggunakan teknik pengasapan panas dan teknik pengasapan dingin 

dan lama waktu pengasapan terbagi atas beberapa tahap. Tahap pertama 

berlangsung selama ± 8-10 jam mulai dari jam 15.00-23.00 dengan kisaran 

suhu pengasapan 40
o
C - 80ºC, kemudian pengasapan tahap ke dua dilakukan 

dimulai pada pagi hari selama ± 5-6 jam mulai dari jam 06.00-12.00 dengan 

kisaran suhu ± 40
o
C. Pada tahap pertama ikan disusun secara vertikal yaitu 

bagian kepala ikan menghadap ke bawah. Pada tahap kedua, posisi ikan 

dibalik yaitu bagian kepala menghadap ke atas. Selanjutnya ikan dipindahkan 

ke rak kedua yang letaknya ± 1 m di atas rak pertama. 

3. Suhu dan teknik pengasapan 

Untuk suhu teknik pengasapan panas yang digunakan pada tahap 

pertama diduga berkisar antara 40-80
o
C dengan jarak bahan bakar ke bahan 

baku ikan yaitu 115 Cm, proses tersebut termasuk pada teknik pengasapan 

panas dengan tujuan untuk pemasakan/mematangkan bahan baku ikan. 

Sedangkan untuk tahap kedua menggunakan suhu ± 40
o
C dan proses tersebut 

termasuk pada teknik pengasapan dingin karena menggunakan suhu tidak 

lebih dari 40
o
C serta jarak bahan bakar jauh dari bahan baku ikan yang 
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diasapi. Pada Proses pengasapan yang digunakan memang tidak bisa 

menggunakan suhu yang terlalu panas karena akan memengaruhi hasil 

pengasapan ikan. Pengaruh yang nampak jika suhu yang digunakan terlalu 

tinggi yaitu bagian kulit ikan akan keriput, daging ikan akan rapuh dan warna 

tidak mengilap terang. Berikut  dokumentasi proses pengasapan bahan baku 

ikan julung-julung dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Proses Pengasapan 

Proses pengasapan ikan julung-julung umumnya menggunakan metode 

pengasapan panas dan metode pengasapan dingin. Jarak bahan bakar ke bahan 

baku cukup jauh yaitu ± 115 cm untuk rak pertama dan ± 215 cm untuk bagian 

rak kedua. Rak pertama digunakan untuk proses pemasakan sedangkan rak kedua 

digunakan untuk proses pengeringan, dengan jarak yang berbeda tersebut 

keduanya tentu memiliki tujuan dan manfaat berbeda. 

5.2.4. Hasil Pengasapan 

Hasil pengasapan ikan julung-julung memiliki karakteristik daging lebih 

kering, warna mengkilap kuning keemasan, renyah (gurih) serta memiliki rasa 

khas ikan julung-julung asap jika sudah diolah. 
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Gambar 5. Hasil Pengasapan Ikan setengah Kering 

5.2.5. Pengemasan 

Hasil produk dari pengasapan adalah ikan asap kering yang nantinya akan 

dilakukan pengepakan dalam bentuk ikat atau pak, tidak menggunakan bahan 

pengepak seperti halnya dos atau bahan pengepak primer melainkan hanya 

menggunakan tali rafia. Hasil pengemasan/pengepakan ikan sagela  asap dapat 

dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Hasil Pengepakan Ikan Sagela Asap 

Pengepakan yang dilakukan untuk produk ikan julung-julung asap 

hanyalah sesuai pesanan konsumen dan untuk pemasaran biasanya hanya bentuk 

ikat. Satu ikat/pak  produk ikan julung-julung matang berjumlah 10 jepit, dengan 

setiap jepit terdapat 20 ekor ikan julung-julung asap matang, sehingga total dalam 

satu ikat/pak yaitu 200 ekor. Pengemasan sederhana ini sangat rentan terhadap 

gangguan fisik, kimia dan biologi. Secara biologis gangguan lalat, mikroba seperti 

jamur dan bakteri tidak bisa dihindari sehingga menyebabkan terjadinya 

penurunan mutu pada produk ikan sagela asap.  
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5.3. Kapasitas Produksi  dan Pemasaran Ikan Sagela Asap 

5.3.1. Kabupaten Gorontalo Utara 

Di Kabupaten Gorontalo Utara daerah usaha pengasapan ikan sagela 

terfokus pada satu desa yaitu Desa Pasalae, Kecamatan Gentuma Raya, 

Kabupaten Gorontalo Utara. Bahan baku dari usaha pengasapan ikan sagela ini 

merupakan ikan julung-julung segar yang berasal dari beberapa nelayan yang 

langsung menjadi mitra kerja dari usaha pengasapan ini. Beberapa nelayan yang 

menjadi mitra kerja untuk pasokan bahan baku bukan hanya dari desa setempat, 

melainkan ada mitra di daerah lain seperti daerah Sumalata, Bintauna dan daerah 

Bolangitan. Harga beli bahan baku rata- rata Rp 500,00 perekor. Produksi ikan 

sagela asap di Desa Pasalae tidak berlangsung sepanjang tahun, tetapi mengikuti 

musim tersedianya bahan baku yaitu bisa berproduksi antara bulan Maret sampai 

September. Diluar dari musim penangkapan ikan julung-julung, usaha pengasapan 

ikan sagela ini tidak bisa berproduksi karena terkendala ketersediaan bahan baku. 

Di Desa pasalae terdapat 4 (empat) UKM yang melakukan kegiatan 

pengasapan ikan julung-julung (sagela). Kebutuhan bahan baku untuk setiap 

pengolah rata-rata 200-300kg per satu kali produksi untuk semua pengolah 

dengan kapasitas produksi yaitu 300 gepe ikan sagela per hari. 1 gepe ikan sagela 

berisi 20 ekor ikan sagela asap. Harga ikan sagela ini cukup terjangkau yakni 

untuk harga eceran Rp. 20.000 per gepe sedangkan untuk harga partai Rp. 17000- 

Rp18.000 per gepe. 

Pemasaran ikan sagela asap yang dijual di pasar desa maupun pasar 

kecamatan dijual dalam jumlah sedikit yaitu sekitar 40 jepit saja perminggunya 

sesuai dengan kemampuan produsen dalam mengangkut hasil tersebut ke pasar.  

Pemasaran hasil produksi di pasar tidak dilakukan oleh semua produsen penghasil 

ikan sagela asap, hanya beberapa UKM saja yang melakukan penjualan dipasar 

karena pemasaran utama dari hasil produksi sagela asap ini tujuan utamanya 

adalah pasar luar provinsi terutama manado.  Pemasaran untuk luar daerah ini 

dilakukan dengan system langganan dengan para supplier tetap. 
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5.3.2. Kabupaten Boalemo 

 Dikabupaten Boalemo usaha pengasapan ikan sagela terletak pada dua 

daerah yaitu Desa Bangga, Kecamatan Paguyaman Pantai dan Desa Pentadu 

Barat, Kecamatan Tilamuta.  

1. Desa Bangga  

Di Desa Bangga usaha pengasapan ikan asap ini masih dilakukan secara 

perorangan dengan kapasitas produksi yang sedikit. Bahan baku dari pengasapan 

ikan sagela di desa Bangga adalah ikan segar yang diperoleh dari nelayan desa 

Bangga dengan harga beli bahan baku antara Rp 700/ekor dengan system 

pembayaran di bayar langsung kepada nelayan.  Di Desa Bangga Terdapat 2 (dua) 

pengasap ikan julung-julung (sagela) dengan kebutuhan bahan-baku perhari 

sebanyak 100-250 ekor. Hasil produksi ikan sagela perharinya sekitar 10-25 Gepe 

untuk masing-masing pengasap.. Pemasaran hasil produksi ikan sagela asap di 

Desa Bangga adalah dijual langsung kepada pedagang besar yang ada di kota 

Gorontalo dengan harga jual antara Rp 22.000- Rp 23.000,- per jepitnya. 

2. Desa Pentadu Barat 

 Bahan baku pengasapan ikan sagela di Desa Pentadu Barat berasal dari 

ikan segar yang diperoleh dari nelayan desa pentadu barat dan desa bangga. 

System pembelian bahan baku yang dilakukan ada 2 (dua) yaitu pembayaran 

langsung kepada nelayan ketika ikan disetor kepada pengasap dan ada juga 

beberapa nelayan yang melakukan peminjaman uang terlebih dahulu kemudian 

memberikan hasil tangkapannya kepada pengasap.  

Penghasil ikan asap di Desa Pentadu Barat ada 2 (dua) yaitu satu usaha 

rumah tangga dengan kapasitas produksi perbulan adalah pada musim puncak 

sekitar 2000 gepe perbulannya sedangkan pada musim biasa hanya mampu 

berproduksi sekitar 1000 gepe (jepit) perbulannya dan satu lagi UKM dengan 

kapasitas produksi 300 gepe/hari. Pemasaran ikan sagela asap di Desa Pentadu 

Barat ada yang dijual langsung kepada konsumen rumah tangga, konsumen rumah 

makan, pedagang pengecer dan pedagang besar dengan system penjualan para 

konsumen yang langsung mendatangi produsen. Adapun pedagang besar yang 

biasa menjadi langganan/ pembeli adalah pedagang besar dari Pohuwato, Parungi, 

Mootilango dan Dulomo. 



 
 

22 
 

5.4. Potensi Pasar Ikan Sagela Asap di Daerah Penghasil 

Menurut  Raman  (2007) pendugaan luas potensi pasar secara kuantitatif, 

dapat digunakan model estimasi luas potensi pasar dalam rupiah yaitu 

memperhitungkannya dalam satuan harga yang berlaku di tingkat produsen. 

Pendugaan terhadap luas potensi pasar ikan julung-julung asap (sagela) yang ada 

di Propinsi Gorontalo inipun menggunakan model estimasi luas potensi pasar 

dalam rupiah yaitu memperhitungkannya dalam satuan harga yang berlaku pada 

tingkat produsen. Tetapi pada penelitian diberikan batasan perhitungan mengenai 

potensi pasar untuk daerah yang menghasilkan ikan sagela dan perkiraan potensi 

pasar  di daerah pemasaran ikan sagela.   

Pada dasarnya semua rumah tangga yang ada di propinsi Gorontalo 

mengkonsumsi ikan sagela asap, baik untuk dijadikan olahan sambal sagela, 

bubur sagela, nasi goreng sagela, dan abon sagela, walaupun tidak seluruh rumah 

tangga mengkonsumsi ikan julung-julung asap setiap harinya. Ketika menggali 

informasi dari para penghasil/produsen ikan sagela mengenai permintaan ikan 

sagela, para produsen mengatakan bahwa permintaan ikan sagela dari para 

pedagang dan supplier pada dasarnya belum bisa dipenuhi semua karena 

permintaannya banyak sedangkan produksi terbatas sehingga yang bisa dipenuhi 

hanya sesuai dengan kapasitas produksi dari produsen.  

Berdasarkan pada peruntukan konsumen ikan julung-julung asap (sagela) 

dalam suatu desa  digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu : 
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Tabel 1. Kategori Peruntukan Konsumen Ikan Sagela Asap Di Propinsi Gorontalo 

No Kabupaten/Kota Desa Kategori Konsumen 

a. Daerah Penghasil Sagela  

1 Gorontalo Utara Pasalae Konsumen Rumah Tangga 

 

 

 

Pedagang Pengecer 

 

 

 

Suplier Luar Provinsi 

2 Boalemo Bangga Pedagang Besar  

3 

Boalemo 

Pentadu Barat 

Konsumen Rumah Tangga/Rumah 

makan 

 

 

 

Pedagang Pengecer 

 

 

 

Pedagang Besar 

b. Daerah Pemasaran Sagela  

1 

Kota Gorontalo dan Kab.Bone 

Bolango  

Konsumen Rumah Tangga/Rumah 

makan 

   Konsumen IKM 

   Konsumen Luar Propinsi 

   Pedagang Pengecer 

   Pedagang Besar 

2 

Kab. Gorontalo 

 

Konsumen Rumah Tangga/Rumah 

makan 

   Konsumen IKM 

   Konsumen Luar Propinsi 

   Pedagang Pengecer 

   Pedagang Besar 

Sumber Data : Data Primer yang telah diolah, 2018 

5.4.1. Potensi Pasar Ikan Sagela Asap Desa Pasalae 

Di Desa pasalae terdapat 4 (empat) UKM yang melakukan kegiatan 

pengasapan ikan julung-julung (sagela). Kebutuhan bahan baku untuk setiap 

pengolah rata-rata 200-300 kg per satu kali produksi dengan kapasitas produksii 

yaitu 200-300 gepe ikan sagela per hari untuk masing-masing pengasap. Total 

kapasitas produksi ikan sagela asap di Desa Pasalae sekitar 30.000 gepe/bln. 

 Diantara semua pengasap yang ada di Desa Pasalae hanya 1 (satu) UKM 

pengasap yang melakukan penjualan kepada konsumen rumah tangga (di pasar) 

dan pedagang pengecer. Jumlah konsumen rumah tangga yang melakukan 

pembelian ikan julung-julung asap setiap hari pasar berkisar antara 10-20 orang 

dengan jumlah pembelian 1-2 jepit perminggunya. Pemasaran ikan sagela asap 

yang dijual di pasar desa maupun pasar kecamatan dijual dalam jumlah sedikit 

yaitu sekitar 40 gepe saja perminggunya sesuai dengan kemampuan produsen 

dalam mengangkut hasil tersebut ke pasar. Sedangkan jumlah pedagang pengecer 

sebanyak 1 orang dengan rata-rata total pembelian pedagang pengecer sebanyak 
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100 jepit perminggunya. Pedagang pengecer membeli ikan julung-julung asap 

untuk dijual kembali kepada konsumen akhir. Sementara pengasap yang lain rata-

rata menjual hasil produksinya kepada supplier dari Manado dengan pemesanan 

antara 200-300 gepe perharinya untuk masing-masing UKM. Setiap UKM 

pengasapan ikan sagela di Desa Pasalae sudah memiliki supplier masing-masing 

dengan pesanan yang dijemput setiap minggunya. Tabel berikut merupakan 

gambaran potensi pasar  ikan julung-julung asap yang berasal dari Desa Pasalae 

dalam hitungan bulan.  

Tabel 2. Potensi Pasar Ikan Sagela Asap Dari Desa Pasalae 

No Jenis Pembeli 

Jumlah Pembelian 

(Gepe/bln) (n x q) 

Harga beli 

(Rp/Gepe) 

(p) 

Potensi Pasar 

(Rp) (Q) 

Persentase 

(%) 

1 

Konsumen 

Rumah 

Tangga 160 20.000 3.200.000 0,65 

2 

Pedagang 

Pengecer 400 18.000 7.200.000 1,45 

3 

Suplier Luar 

provinsi 28.500 17.000 484.500.000 97,90 

 

Total 29.060 

 

494.900.000 100.00 
Data Primer yang telah diolah, 2018. 

Dari Tabel diatas terlihat bahwa potensi pasar ikan julung-julung asap 

(sagela)  sebanyak 29.060 gepe/bln dengan nilai estimasi dalam rupiah sebesar Rp 

494.900.000,-/bln dalam 7 bulan produksi selama setahun, dengan persentase 

potensi pasar tertinggi adalah pemasaran untuk luar propinsi sebesar 97,90%, 

disusul oleh potensi pasar pedagang pengecer sebesar 1,45 % dan potensi pasar 

untuk konsumen rumah tangga sebesar 0,65 %.  

5.4.2. Potensi Pasar Ikan Sagela Asap Desa Bangga 

Di Desa Bangga terdapat 2 (dua) usaha pengasapan yang dilakukan secara 

perseorangan dengan kapasitas produksi adalah 25 gepe/hari dan 10 gepe/hari. 

Kapasitas produksi ikan sagela asap di Desa Bangga sekitar 1050 gepe/bln. Hasil 

produksi pengasapan ikan sagela ini tidak dipasarkan kepada konsumen rumah 

tangga ataupun pedagang pengecer tetapi langsung kepada seorang pedagang 

besar yang ada di kota Gorontalo dengan jumlah pembelian sesuai kapasitas 

produksi yang dihasilkan oleh pengasap di Desa Bangga. Berikut adalah 

gambaran potensi pasar ikan sagela dari Desa Bangga perbulannya. 
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Tabel 3. Potensi Pasar Ikan Sagela Asap Dari Desa Bangga 

No Jenis Pembeli 

Jumlah Pembelian 

(Gepe/bln) (n x q) 

Harga beli 

(Rp/Gepe) 

(p) 

Potensi Pasar 

(Rp) (Q) 

Persentase 

(%) 

1 

Pedagang 

Besar 1.050 22.000 23.100.000 100 
Sumber Data : Data primer yang telah diolah, 2018 

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa potensi pasar ikan sagela yang 

berasal dari Desa Bangga sebanyak 1.050 gepe/bln dengan estimasi dalam nilai 

rupiah sebesar Rp 23.100.000,-/bln dalam 7 bulan produksi selama setahun 

dengan potensi pasar 100% adalah pedagang besar yang ada di kota Gorontalo. 

5.4.3. Potensi Pasar Ikan Sagela Asap Desa Pentadu Barat. 

Di Desa Pentadu Barat terdapat 2 (dua) usaha pengasapan yaitu 1 (satu) 

usaha perseorangan dengan kapasitas produksi 2000 gepe perbulan dan 1 (satu) 

UKM dengan kapasitas produksi 300 gepe/hari. Total produksi ikan sagela asap 

dari Desa Pentadu Barat sekitar 10.000-11.000 gepe/bln.  

 Gambaran jumlah pembelian konsumen pada masing-masing 

pengasap/produsen adalah konsumen rumah tangga yang membeli ikan sagela 

sekitar 2-3 orang/minggu dengan jumlah pembelian sekitar 1-2 gepe/minggu, 

konsumen rumah makan sebanyak 2-3 orang/minggu dengan jumlah pembelian 1-

2 gepe/minggu, pedagang pengecer sebanyak 1 orang dengan jumlah pembelian 

750 gepe/bln.   

Jumlah pembelian yang berbeda adalah jumlah pembelian pada pedagang 

besar yang jumlah pembeliannya disesuaikan dengan kapasitas produksi produsen. 

Untuk usaha pengasapan perseorangan, jumlah pembelian pedagang besar 

berkisar 1200 gepe/bln. Sedangkan untuk UKM jumlah pembelian pedagang besar 

sekitar 1950-2000 gepe/bln untuk masing-masing pedagang besar. Pedagang besar 

sebenarnya ada 4 orang yang biasa membeli di Desa Pentadu Barat tetapi karena 

ketersediaan ikan julung-julung asap (sagela) dari produsen biasanya tidak 

mencukupi sehingga para pedagang besar terkadang mengambil barang secara 

bergantian kepada produsen.   

Gambaran potensi pasar untuk jumlah keseluruhan 2 (dua) usaha 

pengasapan di Desa Pentadu Barat dapat dilihat pada Tabel. 
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Tabel 4. Potensi Pasar Ikan Sagela Asap Dari Desa Pentadu Barat 

No Jenis Pembeli 

Jumlah 

Pembelian 

(GP/Bln) 

(n x q) 

Harga beli 

(Rp/Jepit) 

(p) 

Potensi 

Pasar (Q) 

Persentase 

(%) 

1 

Konsumen Rumah Tangga 

& Rumah Makan 100 25.000 2.500.000 

1.06 

2 Pedagang Pengecer 1.500 23.000 34.500.000 14,68 

3 Pedagang Besar 9.000 22.000 198.000.000 84,26 

 

Total 10.600 

 

235.000.000 100 

Sumber Data : Data Primer yang telah diolah, 2018 

Berdasarkan data pada Tabel diatas terlihat bahwa potensi pasar ikan julung-

julung asap (sagela) yang berasal dari Desa Pentadu Barat adalah sebanyak 10.600 

gepe/bln dengan nilai estimasi dalam rupiah sebesar Rp 235.000.000,- dengan 

potensi pasar tertinggi dari pedagang besar sebesar 84,26 %, selanjutnya pedagang 

pengecer sebesar 14,68 % dan terendah adalah potensi pasar konsumen rumah 

tangga/rumah makan sebesar 1,06 %.   

5.5. Potensi Pasar Ikan Sagela Asap di Daerah Pemasaran  

Berdasarkan hasil penelusuran informasi pada produsen sagela dan 

penelusuran pasar pada pedagang ikan sagela yang ada di Propinsi Gorontalo 

diperoleh hasil bahwa penyuplai kebutuhan ikan sagela untuk Kota Gorontalo 

berasal dari Desa Bangga, Kotamobagu, Ternate dan Luwuk Banggai (Sulawesi 

Tengah), Kabupaten Gorontalo disuplai dari Desa Pasalae, Pentadu Barat, 

Kotamobagu dan Sulawesi Tengah (Palu dan Banggai). Selain ketersediaan ikan 

sagela yang tidak mencukupi di Propinsi Gorontalo, karakteristik ikan sagela yang 

berasal dari luar propinsi memiliki ukuran yang lebih panjang dan lebih besar 

dibanding dengan ikan sagela yang berasal dari Propinsi Gorontalo, sehingga ini 

juga mempengaruhi para pedagang besar agar memasok ikan sagela dari luar 

Propinsi Gorontalo. 

Kebutuhan permintaan pasar di Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan 

Bone Bolango pada umumnya disuplai (95%) dari luar propinsi yaitu dari 

Kotamobagu, Ternate, Palu dan Luwuk Banggai (Sulawesi Tengah), hanya sekitar 

5% saja yang disuplai dari dalam wilayah Propinsi Gorontalo. Nilai estimasi 

besarnya potensi pasar ikan sagela di daerah pemasaran (Kab.Gorontalo, Kota 

Gorontalo dan Kab.Bone Bolango) dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Potensi Pasar Ikan Sagela Asap di Daerah Pemasaran 

No Jenis Pembeli 

Jumlah 

Pembelian 

(GP/bln) 

Harga 

(Rp/gepe) 

Potensi Pasar 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

1 

Konsumen 

Rumah Tangga  1.700 25.000 42.500.000 7.75 

2 

Pedagang 

Pengecer 21.000 23.000 483.000.000 88.06 

3 IKM 1.000 23.000 23.000.000 4.19 

 

Total 23.700 

 

548.500.000 100.00 

Sumber Data : Data Primer yang telah diolah, 2018. 

 Berdasarkan data pada Tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa potensi pasar 

ikan sagela di daerah pemasaran sebanyak 23.700 gepe/bln dengan nilai estimasi 

dalam rupiah sebesar Rp 548.500.000,-dalam setiap bulannya dengan  penyuplai 

utama (95%) kebutuhan ikan sagela di Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan 

Kab. Bone Bolango berasal dari luar propinsi Gorontalo. 

5.6. Total Potensi Pasar Ikan Sagela Asap di Propinsi Gorontalo 

Menurut  Raman (2007) pendugaan luas potensi pasar secara kuantitatif, 

dapat digunakan model estimasi luas potensi pasar dalam rupiah yaitu 

memperhitungkannya dalam satuan harga yang berlaku di tingkat produsen. 

Pendugaan terhadap luas potensi pasar ikan julung-julung asap (sagela) yang ada 

di Propinsi Gorontalo inipun menggunakan model estimasi luas potensi pasar 

dalam rupiah yaitu memperhitungkannya dalam satuan harga yang berlaku pada 

tingkat produsen 

Total Potensi pasar ikan sagela asap yang ada di propinsi Gorontalo dapat 

dihitung dengan mengakumulasi nilai potensi pasar di daerah penghasil ikan 

sagela asap dan nilai potensi pasar ikan sagela asap di daerah pemasaran. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.  

Tabel 6. Nilai Total Potensi Pasar Ikan Sagela Asap Di Propinsi Gorontalo 

No Daerah 

Jumlah Pembelian 

(Gepe/Bln) 

Potensi Pasar 

(Rp/bln) 

1 Daerah Penghasil 

  

 

Pasalae, Gorut 29.060 494.900.000 

 

Bangga, Boalemo 1.050 23.100.000 

 

Pentadu Barat, Boalemo 10.600 235.000.000 

2 Daerah Pemasaran  23.700 548.500.000 

 
Total Potensi Pasar 64.410 1.301.500.000 

Sumber Data : Data Primer yang telah diolah, 2018 
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Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa total potensi pasar ikan sagela asap 

di propinsi Gorontalo adalah sebanyak  64.410 gepe/bln dengan estimasi nilai 

dalam rupiah sebesar Rp 1.301.500.000,-/bln. 

5.7. Ramalan Pasar dan Peluang Pasar 

Menurut Kotler (1997) menyatakan bahwa potensi pasar adalah batas yang 

di dekati oleh permintaan ketika pengeluaran pemasaran industri mendekati tak 

terhingga untuk lingkungan yang telah di tentukan. Dari potensi pasar yang ada, 

sehingga perusahaan dapat mengetahui peluang pasar yang ada. Untuk mencari 

ramalan pasar terlebih dahulu kita cari Indeks Efektifitas usaha ikan sagela yang 

ada di Propinsi Gorontalo yaitu jumlah penjualan ikan sagela selama periode 

tertentu dibagi dengan total potensi pasar ikan sagela. Sedangkan untuk mencari 

ramalan pasar adalah nilai IEt usaha ikan sagela dikali potensi pasar dan untuk 

mencari peluang pasar adalah nilai potensi pasar dikurangi dengan nilai ramalan 

pasar pada periode tertentu. Nilai perhitungan IEt, Potensi Pasar, Ramalan Pasar 

dan Peluang Pasar Ikan sagela asap perbulannya dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Nilai Potensi Pasar, IEt, Ramalan Pasar dan Peluang Pasar Ikan Sagela 

             Asap di Propinsi Gorontalo. 

No Uraian Nilai 

1 Potensi Pasar 64.410 

2 IEt usaha ikan sagela asap 0,6320 

3 Ramalan Pasar 40.710 

4 Peluang Pasar 23.700 

Sumber Data : Data Primer yang telah diolah, 2018. 

Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat terlihat bahwa nilai ramalan pasar ikan 

sagela asap di propinsi Gorontalo sebanyak 40.710 gepe/bln  dan peluang pasar 

yang ada sebanyak 23.700 gepe/bln. Perhitungan nilai ramalan pasar ini penting 

bagi sebuah usaha, hal ini sejalan dengan pernyataan Zulhendrawan, et al (2014) 

bahwa ramalan pasar sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan 

perusahaan pada masa yang akan datang. Ramalan ini digunakan untuk 

mengetahui atau memperkirakan permintaan yang akan terjadi pada masa yang 

akan datang dan untuk merencanakan kebijaksanaan yang diambil oleh 

perusahaan dalam situasi atau keadaan pada masa yang akan datang. Jadi yang 

dimaksud dengan ramalan pasar adalah pengeluaran pemasaran dalam Industri 

yang akan benar-benar terjadi atau permintaan pasar yang akan terjadi. Ramalan 
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pasar menunjukkan permintaan pasar yang diharapkan dan bukan permintaan 

maksimum.  

Sementara itu peluang pasar ikan sagela asap di propinsi Gorontalo sebesar 

23.700 gepe/bln. Nilai ini merupakan peluang usaha yang bisa menjadi sasaran 

pemasaran bagi para pelaku usaha pengasapan ikan sagela. Menurut Kotler (1997) 

peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan pembeli dimana perusahaan dapat 

beroperasi secara menguntungkan. Sedangkan Pearce dan Robinson dalam 

Zulhendrawan, et al (2014) memberikan pengertian peluang pasar adalah situasi 

penting yang paling menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. 

5.8.  Saluran Tata Niaga Ikan Sagela Asap di Propinsi Gorontalo 

Lembaga tata niaga adalah orang yang terlibat dalam penyaluran barang 

dari produsen sampai ke konsumen akhir. Lembaga tata niaga yang terlibat dalam 

penyaluran hasil perikanan umumnya sedikit dan distribusinya pendek mengingat 

produk perikanan yang sifatnya perisahable dan mudah busuk. Hasil penelitian 

Luhur dan Yusuf, (2017) menunjukkan bahwa pemasaran ikan cakalang di 

Ambon memiliki saluran distribusi yang pendek dengan tiga saluran distribusii 

yaitu: (1) dari nelayan ke pedagang pengumpul dan ke pedagang pengecer; (2) 

dari nelayan ke pedagang pengumpul kemudian ke pengolah ikan asar, dan; (3) 

dari nelayan ke UPI/cold storage. Begitupun bentuk saluran distribusi Ikan sagela 

asap yang diproduksi di Propinsi Gorontalo melalui rantai tata niaga yang 

sederhana dimana lembaga yang terlibat tidak terlalu banyak. Berikut adalah 

saluran tata niaga ikan sagela asap yang ada di Propinsi Gorontalo : 

1. Saluran Tata Niaga Ikan Sagela di Kabupaten Gorontalo Utara 

Lembaga tata niaga yang terlibat dalam penyaluran ikan sagela dari produsen 

sampai kekonsumen akhir ada 4 rantai  yaitu :  

a. Dari produsen lokal  ke pedagang pengecer kemudian ke konsumen lokal 

b. Dari produsen lokal ke pedagang pengecer kemudian ke konsumen antar 

kabupaten  

c. Dari produsen lokal ke konsumen lokal  

d. Dari produsen lokal   ke supplier luar  propinsi  

Harga jual di tingkat produsen adalah Rp 17.000-Rp 18.000, dan harga jual di 

pedagang pengecer adalah Rp 20.000,-/Gepe 
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2. Saluran tata niaga ikan sagela di Kabupaten Boalemo 

a. Dari produsen lokal ke pedagang besar antar kabupaten kemudian ke 

konsumen antar kabupaten 

b. Dari produsen lokal ke pedagang besar kemudian ke pedagang pengecer 

dan berakhir di konsumen lokal 

c. Dari produsen lokal  ke konsumen lokal 

Harga jual di produsen  adalah Rp 22.000, harga jual di pedagang besar Rp 

23.000 dan harga jual di pedagang pengecer adalah Rp 25.000,-/Gepe 

3. Saluran tata niaga ikan sagela asap di Kabupaten Gorontalo 

a. Dari produsen antar kabupaten ke pedagang besar kemudian ke  pedagang 

pengecer dan berakhir di konsumen lokal 

b. Dari produsen luar propinsi ke pedagang besar kemudian ke pedagang 

pengecer dan berakhir di konsumen lokal 

c. Dari produsen luar propinsi ke pedagang besar kemudian ke Industri Kecil 

Menengah/IKM local dan berakhir di konsumen lokal  

d. Dari produsen luar propinsi  ke pedagang besar kemudian ke konsumen 

lokal dan luar propinsi 

Harga jual di produsen Rp 21.000, harga jual di pedagang besar Rp 23.000 

dan harga jual di pedagang pengecer Rp 25.000,-/Gepe dan harga jual untuk luar 

propinsi seharga Rp 28.000,-/gepe. 

4. Saluran tata niaga ikan sagela asap di Kota Gorontalo 

a. Dari produsen antar kabupaten  ke pedagang besar kemudian ke pedagang 

pengecer dan berakhir di konsumen lokal 

b. Dari produsen luar propinsi ke pedagang besar kemudian ke pedagang 

pengecer dan berakhir di konsumen lokal 

c. Dari produsen luar propinsi ke Industri Kecil Menengah/IKM local 

kemudian ke konsumen lokal dan luar propinsi 

d. Dari produsen luar propinsi ke pedagang besar kemudian ke konsumen 

lokal dan luar propinsi 

Harga jual di produsen Rp 21.000-Rp 22.000, harga jual di pedagang besar Rp 

23.000 dan harga jual di pedagang pengecer Rp 25.000,-/Gepe dan harga jual 

diluar propinsi Rp 28.000,-/gepe. 
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BAB VI. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA 
 

6.1. Rencana Penelitian Lanjutan 

Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang masih memerlukan 

penelitian lanjutan yang bisa mengkaji lebih dalam terutama untuk mengukur 

besarnya permintaan pasar di masa-masa yang akan datang. Untuk mengukur 

/proyeksi permintaan pasar di masa-masa yang akan datang diperlukan data 

produksi dan jumlah penjualan yang time series minimal 5 tahun terakhir. karena 

keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti sehingga peneliti belum bisa 

mengumpulkan semua data-data tersebut agar bisa dianalisis secara mendalam. Di 

dalam penelitian ini, peneliti hanya menggambarkan besarnya potensi pasar, 

ramalan pasar dan peluang pasar yang ada sekarang secara rata-rata dalam 

hitungan bulan, belum bisa memproyeksi besarnya permintaan pasar untuk masa 

yang akan datang.  

Sementara itu dari hasil penelitian ini yang terkait dengan saluran 

pemasaran/tata niaga produk ikan sagela asap ini juga memerlukan analisis yang 

lebih dalam untuk bisa mengukur margin, keuntungan dan efisiensi pemasaran 

masing- masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam aliran produk ini serta 

menformulasikan strategi pemasaran yang tepat bagi produk ikan sagela asap.  
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BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

7.1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Potensi pasar ikan sagela asap yang ada di propinsi Gorontalo sebanyak 

64.410 gepe/bln dengan estimasi nilai dalam rupiah sebesar Rp 

1.301.500.000,-/bln, ramalan pasar ikan sagela asap sebanyak 40.710 

gepe/bln dan nilai peluang pasar ikan sagela asap sebanyak 23.700 

gepe/bln.  

2. Usaha ikan sagela asap di propinsi Gorontalo memiliki prospek yang 

bagus kedepannya dilihat dari tingginya permintaan konsumen lokal 

maupun luar propinsi yang belum mampu dipenuhi oleh produsen lokal 

sehingga mengharuskan mengambil pemasok dari luar daerah Gorontalo. 

3. Bentuk saluran tata niaga ikan sagela yang ada di propinsi Gorontalo yaitu 

mulai dari produsen baik itu produsen lokal maupun produsen luar 

propinsi kemudian menjualnya ke pedagang besar, IKM dan pedagang 

pengecer untuk seterusnya ke konsumen akhir baik itu konsumen lokal 

maupun konsumen luar propinsi. 

7.2. Saran 

1. Usaha pengasapan ikan sagela yang ada di propinsi Gorontalo perlu 

dikembangkan dengan meningkatkan jumlah produksi guna memenuhi 

permintaan pasar yang cukup tinggi 

2. Perlu adanya peran pemerintah untuk memberikan stimulus dalam 

menumbuhkembangkan industri-industri skala kecil yang bergerak di 

bidang pengolahan ikan tradisional khususnya pengasapan ikan sagela. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pasar, ramalan pasar, peluang pasar dan saluran 
tataniaga ikan sagela asap di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan  di propinsi Gorontalo 
pada bulan Januari- Agustus 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei dengan informan 
kunci dalam penelitian ini adalah produsen sebanyak 8 orang, pedagang besar 6 orang, IKM 2 orang 
dan pedagang pengecer dan konsumen akhir sebagai data pendukung yang jumlahnya disesuaikan 
dengan kondisi suatu lokasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai 
alat pengumpulan data. Data dianalisis dengan menghitung total potensi pasar ikan sagela asap di 
daerah penghasil sagela dan daerah pemasaran ikan sagela asap yang ada di Propinsi Gorontalo, 
kemudian dilanjutkan dengan menghitung ramalan pasar dan peluang pasar usaha ikan sagela asap 
yang ada di Propinsi Gorontalo . Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pasar ikan sagela asap 
yang ada di propinsi Gorontalo sebanyak  64.410 gepe/bln dengan estimasi nilai dalam rupiah 
sebesar Rp 1.301.500.000,-/bln, ramalan pasar ikan sagela asap sebanyak 40.710 gepe/bln dan 
peluang pasar ikan sagela asap sebanyak 23.700 gepe/bln.  Bentuk Saluran tata niaga ikan sagela 
asap yang ada di propinsi Gorontalo yaitu mulai dari produsen baik itu produsen lokal maupun 
produsen luar provinsi kemudian menjualnya ke pedagang besar, IKM dan pedagang pengecer untuk 
seterusnya ke konsumen akhir baik itu konsumen lokal maupun konsumen luar propinsi. 
 
Kata Kunci : Potensi Pasar, Ramalan Pasar, Peluang Pasar, Ikan Sagela Asap 

 
Abstract 

 
This study aims to determine market potential, market prediction, market opportunities and the 
marketing channel of smoked Halfbeaks in Gorontalo Province. This research was conducted in the 
province of Gorontalo in January-August 2018. The type of research used is a survey with key 
informants in the study this is a manufacturer of 8 people, wholesaler 6 people, IKM 2 people and 
retailers and end consumers as supporting data in numbers adjusted to the condition of the location. 
This research was carried out using questionnaire as data collection tool. Data is analyzed by counting 
the total potential of the smoked Halfbeaks market in the Halfbeaks-producing region and smoked 
Halfbeaks marketing area in the Province of Gorontalo, then proceed with counting market prediction 
and market opportunities for smoked Halfbeaks in Gorontalo Province. The results showed that the 
market potential of smoked Halfbeaks in province of Gorontalo is 64,410 bundle / month with 
estimated value in rupiah in the amount of IDR 1,301,500,000 / month, as much as smoked Halfbeaks 
market prediction is 40,710 bundle/ month and smoked Halfbeaks market opportunities as 23,700 
bundle/ month. The form of the trade system for smoked Halfbeaks in the province of Gorontalo starts 
from producers both local producers and producers outside the province then sell them to wholesalers, 
IKM and retailers to the end consumers both local consumers and non-provincial consumers. 
 
Keywords: Market Potential, Market prediction, Market Opportunities, smoked Halfbeaks 

mailto:syariah85@gmail.com


 
 

2 
 

 



 

3 
 

PENDAHULUAN 

Pertambahan penduduk dan semakin meningkatnya aktifitas kegiatan 

manusia, maka semakin kompleks pula pola komsumsi masyarakat termasuk 

permintaan kebutuhan ikan. Kemajuan teknologi dan tuntutan jaman mampu 

merubah selera dan preferensi dari permintaan ikan. Semakin hari orang 

menuntut penyediaan produk perikanan yang semakin sederhana, bervariasi, 

tidak mudah busuk dan praktis mengikuti pola kesibukan dan aktivitas masing-

masing orang atau keluarga.  

Ikan merupakan salah satu komoditi yang mudah busuk, oleh karena itu 

diperlukan suatu upaya penanganan untuk menghambat pembusukan dengan 

cara pengawetan dan pengolahan. Pengasapan adalah salah satu cara 

pengolahan ikan yang berfungsi menghambat pembusukan dan memberikan 

aroma dengan cita rasa yang khas. Menurut sulistijowati, et al. (2011) 

pengasapan (smoking) diartikan untuk penyerapan bermacam-macam senyawa 

kimia yang berasal dari asap kayu kedalam daging ikan, disertai dengan 

setengah pengeringan dan biasanya didahului dengan proses penggaraman. 

Pengolahan pengasapan dapat membuat ikan menjadi awet dan 

memungkinkan untuk didistribusikan dari pusat produksi ke pusat konsumen.  

Berdasarkan Data Statistik Ditjen Perikanan Tangkap (2006), 

menunjukkan bahwa 49,99 persen dari total 4.468.010 ton pemanfaatan ikan 

laut adalah dalam bentuk produk tradisional, karena pengolahan modern 

memerlukan persyaratan yang sulit dipenuhi oleh perikanan skala kecil, yaitu 

pasokan bahan baku yang bermutu tinggi dalam jenis ukuran yang seragam, 

serta jumlah yang cukup banyak sesuai dengan kapasitas industri. Keunggulan 

pengolahan tradisional seperti pengasapan yaitu didukung dengan tersedianya 

sumber daya ikan di pusat produksi, tingginya permintaan di pusat konsumsi, 

sederhananya teknologi, serta banyaknya industri rumah tangga pengolah 

tradisional. 

Jenis ikan yang dijadikan produk olahan tradisional yang terkenal 

dimasyarakat Gorontalo salah satunya adalah ikan Julung-julung 

(Hemirhamphus sp.), yang dikenal oleh masyarakat dengan nama ikan roa atau 

sagela. Ikan Julung-julung ditangkap untuk dijadikan produk ikan asap yang 

memiliki nilai jual tinggi dan diminati oleh masyarakat. Ikan sagela asap ini 

umumnya diolah kembali menjadi berbagai varian olahan seperti sambal 

sagela, bubur sagela, nasi goreng sagela, dan abon sagela. Varian olahan ikan 
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sagela asap yang paling populer di masyarakat Gorontalo adalah sambal 

sagela. Sambal sagela  memiliki keistimewaan citarasa yang khas yaitu sensasi 

perpaduan rasa ikan laut yang sudah diasapkan dengan rasa pedas yang 

menjadi ciri khas masyarakat “Celebes”. Selain karakteristiknya yang enak dan 

gurih, produk ini juga merupakan ciri khas provinsi Gorontalo di sektor 

perikanan.  

Selain dapat diolah menjadi berbagai varian olahan, mutu ikan sagela 

asap (Hemirhamphus sp.) menurut hasil penelitian Patty, et al. (2015) 

menunjukkan bahwa mutu ikan roa asap masih memenuhi syarat SNI untuk 

ikan kering dengan masa simpan yang panjang sampai sekitar 21 hari. 

Sedangkan menurut penelitian Botutihe (2015) menunjukkan bahwa ikan 

roa/sagela asap mengandung asam amino esensial dan non esensial, dimana 

asam glutamat dan lisin berturut-turut merupakan asam amino yang paling 

tinggi kadarnya. Pengetahuan tentang kebutuhan dan keseimbangan gizi bagi 

tubuh dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi ikan roa asap sebagai sumber 

asam amino dan protein hewani.  

Dari segi ketersediaan stok sumberdaya ikan julung-julung 

(Hemirhamphus sp.) menurut penelitian Wuaten, et al. (2011) menunjukkan 

bahwa potensi lestari ikan julung-julung diperairan Kepulauan Sangihe sebesar 

70 ton pertahun. Sedangkan menurut Kawimbang, et al.  (2012) menyatakan 

bahwa potensi lestari ikan julung-julung di perairan Tagulandang  adalah  

11,716  ton  per  tahun dengan upaya optimum 144,643 trip.  

Berdasarkan data-data tersebut jenis ikan Julung-julung asap memiliki 

potensi untuk dikembangkan secara continue, jika ditinjau dari segi minat 

konsumen, mutu olahan dan ketersediaan bahan baku. Namun keterbatasan 

informasi menjadi celah dalam pemanfaatan potensi ikan julung-julung, disisi 

lain pemegang kebijakan masih sangat miskin data mengenai nilai ekonomis 

dan potensi pemasaran ikan sagela tersebut. Bila hal ini dibiarkan begitu saja, 

maka terdapat peluang industri yang tidak termanfaatkan dengan baik, 

begitupun pada keberlanjutan usaha tradisional yang sudah terlanjur ada dan 

bagaimana pengembangan pengolahan produk tradisional ini akan terabaikan, 

sehingga dianggap penting untuk mengetahui  nilai ekonomis ikan sagela asap 

di Provinsi Gorontalo. 

Dari penjelasan diatas, beberapa hal yang merupakan masalah yang 

dapat diidentifikasi diantaranya adalah : (1) Belum adanya informasi mengenai 
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potensi pasar olahan tradisional ikan sagela asap di Provinsi Gorontalo; (2) 

Belum adanya informasi mengenai ramalan pasar dan peluang pasar olahan 

tradisional ikan sagela asap di Provinsi Gorontalo dan; (3) Belum diketahuinya 

saluran tataniaga olahan tradisional ikan sagela asap di Provinsi Gorontalo. 

Berdasarkan berbagai uraian masalah yang telah dikemukakan dianggap 

penting untuk melakukan penelitian dengan judul potensi pasar ikan sagela di 

propinsi Gorontalo. 

 

METODOLOGI 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Propinsi Gorontalo pada bulan Januari-

Agustus 2018. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive sampling di dua 

kategori daerah yaitu daerah penghasil ikan sagela asap (Pasalae, Bangga dan 

Pentadu Barat) dan daerah pemasaran ikan sagela asap (Kab. Gorontalo, Kota 

Gorontalo dan Kab. Bone Bolango. 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian survei. Penelitian survei 

adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Alat dalam pengumpulan 

data dipenelitian ini dengan menggunakan angket/kuesioner dan dokumentasi 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data 

sekunder. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan 

menggunakan metode pengumpulan data yang menggunakan beberapa teknik 

sekaligus seperti wawancara dengan menggunakan kuesioner, dokumentasi dan 

observasi. Wawancara dengan menggunakan kuesioner dilakukan terhadap 

responden produsen (penghasil dan penjual) dan konsumen ikan sagela. Jenis  

data  yang dikumpulkan meliputi data jumlah produksi, jumlah penjualan, jumlah 

konsumen/pembeli, jumlah konsumsi dalam tiap konsumen, harga jual ikan 

sagela, harga beli ikan segela, tempat pemasaran ikan segela, frekuensi 

penjualan dan pembelian ikan sagela. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

Dinas perindustrian Provinsi Gorontalo, BPS, Pengelola pasar, Kantor Desa dan 

lembaga lain yang terkait dengan penelitian ini, baik berupa pustaka, hasil 

penelitian maupun laporan.  
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Metode Sampling 

Penentuan responden ditentukan secara Cluster Sampling 

(pengelompokan berdasarkan karakteristik responden: penghasil, pendagang 

perantara, industri Kecil menengah/IKM dan konsumen akhir). Informan kunci 

dalam penelitian ini adalah produsen sagela sebanyak 8 orang, pedagang 

besar/pengumpul sebanyak 6 orang dan industri kecil menengah/IKM sebanyak 

2 IKM yang diambil secara sampling jenuh atau sensus. Sedangkan data 

pendukung lainnya di peroleh dari pedagang pengecer dan konsumen akhir yang 

jumlahnya disesuaikan dengan kondisi suatu pasar atau lokasi.  

Menurut Arikunto (2000) bahwa jika subyek penelitian kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 5%, 10%, 15%, 

20%, dan 25% atau lebih, tergantung pada: (1) Kemampuan peneliti dilihat dari 

waktu, tenaga dan dana. (2) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari subyek, 

Karena hal ini menyangkut banyak tidaknya data. (3) Besar kecilnya resiko yang 

ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang resikonya besar, tentu saja jika 

sampel besar hasilnya akan baik.  

Metode Analisis Data 

Model analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Analisis Potensi Pasar 

Jain (2005) menemukan semacam formulasi untuk menentukan nilai 

potensi pasar pada suatu produk. Formulasi tersebut adalah : 

MPt = Nt. Rt ………………………………………………………… (1.) 

dimana /where: 

MPt = potensi pasar selama periode t / market potential during period t 

Nt   = jumlah pembeli produk selama periode t / total buyers during period t  

Rt    = jumlah yang dibeli oleh pembeli rata-rata selama periode t/ the amount 

            purchased by the average buyer during period t 

Sedangkan untuk mengetahui besarnya potensi pasar ikan julung-julung 

asap (sagela) dalam rupiah dilokasi penelitian digunakan analisis potensi pasar 

Kotler (2003) yaitu: 

            ……………………………………………………………(2.) 

Dimana/where : 

Q = Potensi pasar ikan sagela/ Market Potential of smoked Halfbeaks 

n = Jumlah konsumen ikan sagela/ total consumers of smoked Halfbeaks  
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q = Jumlah ikan sagela yang dibeli oleh rata-rata konsumen/ Quantity of smoked       

      Halfbeaks purchased by the average consumer 

p =  harga dalam setiap jepit ikan sagela/ Price bundle of smoked Halfbeaks  

Analisis Ramalan Pasar dan Peluang Pasar 

Untuk mengetahui ramalan pasar terlebih dahulu dicari indek efektifitas 

industry atau usaha yaitu (Jain, 2005): 

 

    
                                

                              
 ……………………………...(3.) 

Kemudian setelah diketahui indeks efektifitas, bisa dicari ramalan pasar 

yaitu dengan formula (Jain, 2005) : 

MFt=MPt. Iet .................................................................................(4.) 

dimana : 

M F t   =  r a m a l a n p a s a r s e l a m a p e r i o d e  t/ Market prediction during  

                period t 

MPt    = potensi pasar selama periode  t/ Market Potential during period t 

IEt = indek efektifitas industri untuk periode t/ Indeks Efektifity of  

               industries during period t 

Sedangkan untuk menghitung peluang pasar dilokasi penelitian dapat 

dicari dengan cara mengurangi potensi pasar dengan ramalan pasar. 

Analisis Saluran Tata Niaga 

 Untuk mengetahui saluran tata niaga di Provinsi Gorontalo, digunakan 

analisis deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan bentuk saluran tata niaga dari 

ikan sagela. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di propinsi Gorontalo terdapat beberapa daerah penghasil ikan sagela 

asap yaitu (1) Desa Pasalae, Kec.Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara; 

(2) Desa Bangga, Kec. Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo dan; (3) Desa 

Pentadu Barat, Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Secara umum ikan sagela di 

propinsi di produksi dalam skala kecil dan masih tergolong industri rumahan 

dengan peralatan tradisional. Musim penangkapan ikan julung-julung 

berlangsung antara bulan Maret- September sehingga usaha pengasapan ikan 

julung-julung asap (sagela) masih terkendala dengan ketersediaan bahan baku. 

Proses produksi ikan sagela dimulai dari proses penerimaan bahan baku, proses 

penjepitan dan pengikatan, penirisan, proses pengasapan, hingga produk siap 
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dipasarkan. Usaha pengasapan ini umumnya berlangsung hanya pada saat 

musim penangkapan ikan julung-julung dan terhenti jika musim penangkapan 

berakhir. Ikan sagela asap sangat disukai oleh masyarakat gorontalo karena cita 

rasanya enak dan gurih. Ikan sagela asap ini biasa dibeli oleh masyarakat 

gorontalo untuk dijadikan berbagai varian olahan diantaranya: sambal sagela, 

bubur sagela, nasi goreng sagela dan abon sagela.  

Perilaku konsumen ikan sagela asap yang ada di Propinsi Gorontalo tidak 

berbeda jauh dengan hasil penelitian Apituley, et al. (2017) yang mengatakan 

bahwa sikap dan perilaku konsumen yang membeli ikan asap di Negeri Hative 

Kecil tergolong baik karena terletak di antara skor positif.  Dari analisis sikap 

konsumen terhadap ikan asap menunjukkan total skor 20,67. Sikap konsumen 

terhadap atribut rasa memperoleh skor tertinggi yaitu sebesar 6,24. Artinya rasa 

ikan asap di Negeri Hative Kecil dapat memuaskan keinginan konsumen. Sikap 

konsumen terhadap atribut terakhir yaitu kebersihan (higienis) memiliki skor 

masing-masing -0,03. Nilai negatif untuk atribut kebersihan (higienis) 

menunjukkan bahwa konsumen kurang mementingkan kebersihan ikan asap di 

Negeri Hative Kecil, karena dalam mengonsumsinya, konsumen biasanya akan 

memanggangnya kembali (± 5-10 menit) atau mengolahnya kembali menjadi 

produk lain. Oleh sebab itu, konsumen menempatkan kebersihan sebagai atribut 

yang terakhir. 

Potensi Pasar Ikan Sagela Asap Desa Pasalae 

Di Desa pasalae terdapat 4 (empat) UKM yang melakukan kegiatan 

pengasapan ikan julung-julung (sagela). Kebutuhan bahan baku untuk setiap 

pengolah rata-rata 200-300 kg per satu kali produksi dengan kapasitas produksii 

yaitu 200-300 gepe ikan sagela per hari untuk masing-masing pengasap. Total 

kapasitas produksi ikan sagela asap di Desa Pasalae sekitar 30.000 gepe/bln. 

 Diantara semua pengasap yang ada di Desa Pasalae hanya 1 (satu) 

UKM pengasap yang melakukan penjualan kepada konsumen rumah tangga (di 

pasar) dan pedagang pengecer. Jumlah konsumen rumah tangga yang 

melakukan pembelian ikan julung-julung asap setiap hari pasar berkisar antara 

10-20 orang dengan jumlah pembelian 1-2 jepit perminggunya. Pemasaran ikan 

sagela asap yang dijual di pasar desa maupun pasar kecamatan dijual dalam 

jumlah sedikit yaitu sekitar 40 gepe saja perminggunya sesuai dengan 

kemampuan produsen dalam mengangkut hasil tersebut ke pasar. Sedangkan 

jumlah pedagang pengecer sebanyak 1 orang dengan rata-rata total pembelian 
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pedagang pengecerl sebanyak 100 jepit perminggunya. Pedagang pengecer 

membeli ikan julung-julung asap untuk dijual kembali kepada konsumen akhir. 

Sementara pengasap yang lain rata-rata menjual hasil produksinya kepada 

supplier dari Manado dengan pemesanan antara 200-300 gepe perharinya untuk 

masing-masing UKM. Setiap UKM pengasapan ikan sagela di Desa Pasalae 

sudah memiliki supplier masing-masing dengan pesanan yang dijemput setiap 

minggunya. Tabel berikut merupakan gambaran potensi pasar  ikan julung-julung 

asap yang berasal dari Desa Pasalae dalam hitungan bulan. 

Tabel 1. Potensi Pasar Ikan Sagela Asap Dari Desa Pasalae 

Tabel 1. Market Potential of Smoked Halfbeaks from Pasalae Village 

Jenis 
Pembeli/ 
Buyer Types 

Jumlah 
Pembelian / 
Amount of 
Purchase 
(Gepe/bln) / 
(Bundle/Month) 

Harga beli / 
Purchase 
Price 
(Rp/Gepe) 
(IDR/ 
Bundle) 

Potensi 
Pasar/ 
Market 
Potential 
(Rp)/ (IDR) 

Persentase/ 
Percentage 
(%) 

Konsumen 
Rumah 
Tangga/ 
Household 
consumers 160 20,000 3,200,000 0,65 
Pedagang 
Pengecer/ 
Retailer 400 18,000 7,200,000 1,45 
Suplier Luar 
provinsi 
/Supplier 

outside the 
province 28,500 17,000 484,500,000 97,90 

Total/ Total 29,060 
 

494,900,000 100,00 

Sumber: Data Primer yang Telah diolah, 2018/  Source : Primary Data Processed, 2018. 

Dari Tabel diatas terlihat bahwa potensi pasar ikan julung-julung asap 

(sagela) di Desa Pasalae sebanyak 29.060 gepe/bln dengan estimasi nilai dalam 

rupiah sebesar Rp 494.900.000,-/bln dengan persentase potensi pasar tertinggi 

adalah pemasaran untuk luar propinsi sebesar 97,90%, disusul oleh potensi 

pasar pedagang pengecer sebesar 1,45 % dan potensi pasar untuk konsumen 

rumah tangga sebesar 0,65 %.  

Potensi Pasar Ikan Sagela Asap Desa Bangga 

Di Desa Bangga terdapat 2 (dua) usaha pengasapan yang dilakukan 

secara perseorangan dengan kapasitas produksi adalah 25 gepe/hari dan 10 

gepe/hari. Kapasitas produksi ikan sagela asap di Desa Bangga sekitar 1050 

gepe/bln. Hasil produksi pengasapan ikan sagela ini tidak dipasarkan kepada 
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konsumen rumah tangga ataupun pedagang pengecer tetapi langsung kepada 

seorang pedagang besar yang ada di kota Gorontalo dengan jumlah pembelian 

sesuai kapasitas produksi yang dihasilkan oleh pengasap di Desa Bangga. 

Berikut adalah gambaran potensi pasar ikan sagela dari Desa Bangga 

perbulannya. 

Tabel 2. Potensi Pasar Ikan Sagela Asap Dari Desa Bangga 

Table 2. Market Potential of Smoked Halfbeaks from Bangga Village 

Jenis 
Pembeli/ 
Buyer Types 

Jumlah 
Pembelian 
Amount of 
Purchase 
(Gepe/bln) / 
(Bundle/Month) 

Harga beli / 
Purchase 
Price 
(Rp/Gepe) / 
(IDR/Bundle) 

Potensi Pasar/ 
Market 
Potential  (Rp) 
/ (IDR) 

Persentase/ 
Percentage 
(%) 

Pedagang 
Besar/ 
Wholesalers 1,050 22,000 23,100,000 100 

Sumber: Data Primer yang Telah diolah, 2018/Source : Primary Data Processed, 2018 
 

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa potensi pasar ikan sagela yang 

berasal dari Desa Bangga sebanyak 1.050 gepe/bln dengan estimasi nilai dalam 

rupiah sebesar Rp 23.100.000,-/bln dengan potensi pasar 100% adalah 

pedagang besar. 

Potensi Pasar Ikan Sagela Asap Asap Desa Pentadu Barat. 

Di Desa Pentadu Barat terdapat 2 (dua) usaha pengasapan yaitu 1 (satu) 

usaha perseorangan dengan kapasitas produksi 2000 gepe perbulan dan 1 

(satu) UKM dengan kapasitas produksi 300 gepe/hari. Total produksi ikan sagela 

asap dari Desa Pentadu Barat sekitar 10.000-11.000 gepe/bln.  

 Gambaran jumlah pembelian konsumen pada masing-masing 

pengasap/produsen adalah konsumen rumah tangga yang membeli ikan sagela 

sekitar 2-3 orang/minggu dengan jumlah pembelian sekitar 1-2 gepe/minggu, 

konsumen rumah makan sebanyak 2-3 orang/minggu dengan jumlah pembelian 

1-2 gepe/minggu, pedagang pengecer sebanyak 1 orang dengan jumlah 

pembelian 750 gepe/bln.   

Jumlah pembelian yang berbeda adalah jumlah pembelian pada 

pedagang besar yang jumlah pembeliannya disesuaikan dengan kapasitas 

produksi produsen. Untuk usaha pengasapan perseorangan, jumlah pembelian 

pedagang besar berkisar 1200 gepe/bln. Sedangkan untuk UKM jumlah 

pembelian pedagang besar sekitar 1950-2000 gepe/bln untuk masing-masing 

pedagang besar. Pedagang besar sebenarnya ada 4 orang yang biasa membeli 
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di Desa Pentadu Barat tetapi karena ketersediaan ikan julung-julung asap 

(sagela) dari produsen biasanya tidak mencukupi sehingga para pedagang besar 

terkadang mengambil barang secara bergantian kepada produsen.   

Gambaran potensi pasar untuk jumlah keseluruhan 2 (dua) usaha 

pengasapan di Desa Pentadu Barat dapat dilihat pada Tabel. 

Tabel 3. Potensi Pasar Ikan Sagela Asap Dari Desa Pentadu Barat 

Table 3. Market Potential of Smoked Halfbeaks from Pentadu Barat Village  

Jenis Pembeli/ 
Buyer Types 

Jumlah 
Pembelian/Amount 
of Purchase 
(Gepe/Bln) / 
(Bundle/Month) 

Harga beli / 
Purchase 
Price 
(Rp/gepe)/ 
(IDR/Bundle) 

Potensi 
Pasar / 
Market 
Potential 

Persentase 
/ 
Percentage 
(%) 

Konsumen Rumah 
Tangga/ 
Household 
consumer 100 25,000 2,500,000 

1,06 

Pedagang 
Pengecer/ Retailer 1,500 23,000 34,500,000 

14,68 

Pedagang 
Besar/wholesalers 9,000 22,000 198,000,000 

84,26 

Total 10,600 
 

235,000,000 100 

Sumber : Data Primer yang Telah diolah, 2018/ Source : Primary Data Processed, 2018. 
 

Berdasarkan data pada Tabel diatas terlihat bahwa potensi pasar ikan 

julung-julung asap (sagela) yang berasal dari Desa Pentadu Barat adalah 

sebesar 10.600 gepe/bln dengan estimasi nilai dalam rupiah sebesar Rp 

235.000.000,- dengan potensi pasar tertinggi dari pedagang besar sebesar 84,26 

%, selanjutnya pedagang pengecer sebesar 14,68 % dan terendah adalah 

potensi pasar konsumen rumah tangga sebesar 1,06 %. 

Potensi Pasar Ikan Sagela Asap di Daerah Pemasaran  

Berdasarkan hasil penelusuran informasi pada produsen sagela dan 

penelusuran pasar pada pedagang ikan sagela yang ada di Propinsi Gorontalo 

diperoleh hasil bahwa penyuplai kebutuhan ikan sagela untuk Kota Gorontalo 

berasal dari Desa Bangga, Kotamobagu, Ternate dan Luwuk Banggai (Sulawesi 

Tengah), Kabupaten Gorontalo disuplai dari Desa Pasalae, Pentadu Barat, 

Kotamobagu dan Sulawesi Tengah (Palu dan Banggai). Selain ketersediaan ikan 

sagela yang tidak mencukupi di Propinsi Gorontalo, karakteristik ikan sagela 

yang berasal dari luar propinsi memiliki ukuran yang lebih panjang dan lebih 

besar dibanding dengan ikan sagela yang berasal dari Propinsi Gorontalo, 

sehingga ini juga mempengaruhi para pedagang besar agar memasok ikan 

sagela dari luar Propinsi Gorontalo. 
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Kebutuhan permintaan pasar di Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan 

Bone Bolango pada umumnya disuplai (95%) dari luar propinsi yaitu dari 

Kotamobagu, Ternate, Palu dan Luwuk Banggai (Sulawesi Tengah), hanya 

sekitar 5% saja yang disuplai dari dalam wilayah Propinsi Gorontalo. Estimasi 

besarnya potensi pasar ikan sagela di daerah pemasaran (Kab.Gorontalo, Kota 

Gorontalo dan Kab.Bone Bolango) dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Potensi Pasar Ikan Sagela Asap di Daerah Pemasaran 

Table 4. Market Potential of Smoked Halfbeaks in Marketing Area 

Jenis Pembeli/ 
Buyer Types 

Jumlah 
Pembelian/ 
Amount Of 
Purchase 
(gepe/bln) 
/(Bundle/Month) 

Harga / Price 
(Rp/gepe) 
/(IDR/Bundle) 

Potensi 
Pasar 
/Market 
Potential 
(Rp)/(IDR) 

Persentase 
/Percentage 

(%) 

Konsumen Rumah 
Tangga/Household 
consumer  1,700 25,000 42,500,000 7,75 
Pedagang 
Pengecer/Retailer 21,000 23,000 483,000,000 88,06 
IKM/ Small and 
Medium Industries 1,000 23,000 23,000,000 4,19 

Total 23,700  548,500,000 100 

Sumber: Data Primer yang Telah diolah, 2018/  Source : Primary Data Processed, 2018. 

 Berdasarkan data pada Tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa potensi 

pasar ikan sagela di daerah pemasaran sebanyak 23.700 gepe/bln dan estimasi 

nilai dalam rupiah sebesar Rp 548.500.000,-dalam setiap bulannya dengan  

penyuplai utama (95%) kebutuhan ikan sagela di Kabupaten Gorontalo, Kota 

Gorontalo dan Kab. Bone Bolango berasal dari luar propinsi Gorontalo. 

Total Potensi Pasar Ikan Sagela Asap di Propinsi Gorontalo 

Menurut  Raman (2007) pendugaan luas potensi pasar secara kuantitatif, 

dapat digunakan model estimasi luas potensi pasar dalam  rupiah yaitu 

memperhitungkannya dalam satuan harga yang berlaku di tingkat produsen. 

Pendugaan terhadap luas potensi pasar ikan julung-julung asap (sagela) yang 

ada di Propinsi Gorontalo inipun menggunakan model estimasi luas potensi 

pasar dalam rupiah yaitu memperhitungkannya dalam satuan harga yang berlaku 

pada tingkat produsen. Total Potensi pasar ikan sagela yang ada di propinsi 

Gorontalo dapat dihitung dengan mengakumulasi nilai potensi pasar di daerah 

penghasil ikan sagela asap dan nilai potensi pasar ikan sagela asap di daerah 

pemasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.  
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Tabel 5. Nilai Total Potensi Pasar Ikan Sagela Asap Di Propinsi Gorontalo 

Table 5. The Total Market Potential Of Smoked Halfbeaks In Province  

              Gorontalo 

Daerah /Area 

Jumlah Pembelian / 
Amount of Purchase 
(Gepe/Bln)/(Bundle/Month) 

Potensi Pasar / 
Market Potensial 
(Rp/bln)/ 
(IDR/Month) 

Daerah Penghasil/ Produsen 
Area 

  Pasalae, Gorut 29,060 494,900,000 

Bangga, Boalemo 1,050 23,100,000 

Pentadu Barat, Boalemo 10,.600 235,000,000 
Daerah Pemasaran / Marketing 
Area 23,700 548,500,000 
Total Potensi Pasar/ Total 
Market Potential 64,410 1,301,500,000 

Sumber: Data Primer yang Telah diolah, 2018/  Source : Primary Data Processed, 2018 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa total potensi pasar ikan sagela 

asap di propinsi Gorontalo adalah sebanyak 64.410 gepe/bln dengan estimasi 

nilai dalam rupiah sebesar Rp 1.301.500.000,-/bln. 

Ramalan Pasar dan Peluang Pasar Ikan Sagela Asap 

Menurut Kotler (1997) menyatakan bahwa potensi pasar adalah batas yang 

di dekati oleh permintaan ketika pengeluaran pemasaran industri mendekati tak 

terhingga untuk lingkungan yang telah di tentukan. Dari potensi pasar yang ada, 

sehingga perusahaan dapat mengetahui peluang pasar yang ada. Untuk mencari 

ramalan pasar terlebih dahulu kita cari Indeks Efektifitas usaha ikan sagela yang 

ada di Propinsi Gorontalo yaitu jumlah penjualan ikan sagela selama periode 

tertentu dibagi dengan total potensi pasar ikan sagela. Sedangkan untuk mencari 

ramalan pasar adalah nilai IEt usaha ikan sagela dikali potensi pasar dan untuk 

mencari peluang pasar adalah nilai potensi pasar dikurangi dengan nilai ramalan 

pasar pada periode tertentu.  Lebih jelasnya nilai perhitungan IEt, Potensi Pasar, 

Ramalan Pasar dan Peluang Pasar Ikan sagela perbulannya dapat dilihat pada 

Tabel 6. 
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Tabel 6. Nilai Potensi Pasar, Ramalan Pasar dan Peluang Pasar Ikan Sagela 

              Asap di Propinsi Gorontalo. 

Table 6.The Market Potential Value, Market prediction, Market Opportunities 

             of smoked Halfbeaks in Gorontalo Province 

Uraian/Description Nilai/value 

Potensi Pasar/ Market Potensial 64,410 
IEt usaha ikan sagela asap/ Indeks efektitivity of  
smoked halfbeaks  industry 0,6320 

Ramalan Pasar/ Market Prediction 40,710 

Peluang Pasar/ Market Opportunities 23,700 

Sumber / Source : Data Primer yang telah diolah, 2018./ Primary Data Processed, 2018 

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat terlihat bahwa nilai ramalan pasar ikan 

sagela asap di provinsi Gorontalo sebanyak 40.710 gepe/bln  dan peluang pasar 

yang ada sebanyak 23.700 gepe/bln. Perhitungan nilai ramalan pasar ini penting 

bagi sebuah usaha, hal ini sejalan dengan pernyataan Zulhendrawan, et al. 

(2014) bahwa ramalan pasar sangat diperlukan untuk mengetahui 

perkembangan perusahaan pada masa yang akan datang. Ramalan ini 

digunakan untuk mengetahui atau memperkirakan permintaan yang akan terjadi 

pada masa yang akan datang dan untuk merencanakan kebijaksanaan yang 

diambil oleh perusahaan dalam situasi atau keadaan pada masa yang akan 

datang. Jadi yang dimaksud dengan ramalan pasar adalah pengeluaran 

pemasaran dalam Industri yang akan benar-benar terjadi atau permintaan pasar 

yang akan terjadi. Ramalan pasar menunjukkan permintaan pasar yang 

diharapkan dan bukan permintaan maksimum.  

Sementara itu peluang pasar ikan sagela asap di propinsi Gorontalo 

sebesar 23.700 gepe/bln. Nilai ini merupakan peluang usaha yang bisa menjadi 

sasaran pemasaran bagi para pelaku usaha pengasapan ikan sagela. Menurut 

Kotler (1997) peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan pembeli dimana 

perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Sedangkan Pearce dan 

Robinson dalam Zulhendrawan, et al. (2014) memberikan pengertian peluang 

pasar adalah situasi penting yang paling menguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan. 

Saluran Tata Niaga Ikan Sagela Asap di Propinsi Gorontalo 

Lembaga tata niaga adalah orang yang terlibat dalam penyaluran barang dari 

produsen sampai ke konsumen akhir. Lembaga tata niaga yang terlibat dalam 

penyaluran hasil perikanan umumnya sedikit dan distribusinya pendek mengingat 

produk perikanan yang sifatnya perisahable dan mudah busuk. Hasil penelitian 
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Luhur dan Yusuf, (2017) menunjukkan bahwa pemasaran ikan cakalang di 

Ambon memiliki saluran distribusi yang pendek dengan tiga saluran distribusi 

yaitu: (1) dari nelayan ke pedagang pengumpul dan ke pedagang pengecer; (2) 

dari nelayan ke pedagang pengumpul kemudian ke pengolah ikan asar, dan; (3) 

dari nelayan ke UPI/cold storage. Begitupun bentuk saluran distribusi Ikan sagela 

asap yang diproduksi di Propinsi Gorontalo melalui rantai tata niaga yang 

sederhana dimana lembaga yang terlibat tidak terlalu banyak. Berikut adalah 

saluran tata niaga ikan sagela asap yang ada di Propinsi Gorontalo : 

1. Saluran Tata Niaga Ikan Sagela di Kabupaten Gorontalo Utara 

Lembaga tata niaga yang terlibat dalam penyaluran ikan sagela dari 

produsen sampai kekonsumen akhir ada 4 rantai  yaitu :  

a. Dari produsen lokal  ke pedagang pengecer kemudian ke konsumen lokal 

b. Dari produsen lokal ke pedagang pengecer kemudian ke konsumen antar 

kabupaten  

c. Dari produsen lokal ke konsumen lokal  

d. Dari produsen lokal   ke supplier luar  propinsi  

Harga jual di tingkat produsen adalah Rp 17.000-Rp 18.000, dan harga jual di 

pedagang pengecer adalah Rp 20.000,-/Gepe 

2. Saluran tata niaga ikan sagela di Kabupaten Boalemo 

a. Dari produsen lokal ke pedagang besar antar kabupaten kemudian ke 

konsumen antar kabupaten 

b. Dari produsen lokal ke pedagang besar kemudian ke pedagang pengecer 

dan berakhir di konsumen lokal 

c. Dari produsen lokal  ke konsumen lokal 

Harga jual di produsen  adalah Rp 22.000, harga jual di pedagang besar Rp 

23.000 dan harga jual di pedagang pengecer adalah Rp 25.000,-/Gepe 

3. Saluran tata niaga ikan sagela asap di Kabupaten Gorontalo 

a. Dari produsen antar kabupaten ke pedagang besar kemudian ke  

pedagang pengecer dan berakhir di konsumen lokal 

b. Dari produsen luar propinsi ke pedagang besar kemudian ke pedagang 

pengecer dan berakhir di konsumen lokal 

c. Dari produsen luar propinsi ke pedagang besar kemudian ke Industri Kecil 

Menengah/IKM dan berakhir di konsumen lokal  
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d. Dari produsen luar propinsi  ke pedagang besar kemudian ke konsumen 

lokal dan luar propinsi 

Harga jual di produsen Rp 21.000, harga jual di pedagang besar Rp 23.000 

dan harga jual di pedagang pengecer Rp 25.000,-/Gepe dan harga jual untuk 

luar propinsi seharga Rp 28.000,-/gepe. 

4. Saluran tata niaga ikan sagela asap di Kota Gorontalo 

a. Dari produsen antar kabupaten  ke pedagang besar kemudian ke 

pedagang pengecer dan berakhir di konsumen lokal 

b. Dari produsen luar propinsi ke pedagang besar kemudian ke pedagang 

pengecer dan berakhir di konsumen lokal 

c. Dari produsen luar propinsi ke Industri Kecil Menengah/IKM kemudian ke 

konsumen lokal dan luar propinsi 

d. Dari produsen luar propinsi ke pedagang besar kemudian ke konsumen 

lokal dan luar propinsi 

Harga jual di produsen Rp 21.000-Rp 22.000, harga jual di pedagang besar 

Rp 23.000 dan harga jual di pedagang pengecer Rp 25.000,-/Gepe dan harga 

jual diluar propinsi Rp 28.000,-/gepe. 

 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 

Kesimpulan  

1. Potensi pasar ikan sagela asap yang ada di Propinsi Gorontalo sebesar 

64.410 gepe/bln dengan estimasi nilai dalam rupiah sebesar Rp 

1.301.500.000,-/bln, ramalan pasar ikan sagela asap sebanyak 40.710 

gepe/bln dan nilai peluang pasar ikan sagela asap sebanyak 23.700 

gepe/bln.  

2. Usaha ikan sagela asap di Propinsi Gorontalo memiliki prospek yang bagus 

kedepannya dilihat dari tingginya permintaan konsumen lokal maupun luar 

propinsi yang belum mampu dipenuhi oleh produsen lokal sehingga 

mengharuskan mengambil pemasok dari luar daerah Gorontalo.  

3. Bentuk Saluran tata niaga ikan sagela yang ada di Propinsi Gorontalo yaitu 

mulai dari produsen baik itu produsen lokal maupun produsen luar propinsi 

kemudian menjualnya ke pedagang besar, IKM dan pedagang pengecer 

untuk seterusnya ke konsumen akhir baik itu konsumen lokal maupun 

konsumen luar propinsi. 
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Implikasi Kebijakan 

1. Usaha pengasapan ikan sagela yang ada di Propinsi Gorontalo perlu 

dikembangkan dengan meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi 

permintaan pasar yang cukup tinggi.  

2. Perlu adanya peran pemerintah untuk memberikan stimulus dalam 

menumbuhkembangkan industri-industri skala kecil yang bergerak di bidang 

pengolahan ikan tradisional khususnya pengasapan ikan sagela. 
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