
BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

A. Deskripsi Singkat Objek Penelitia 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Kabupaten 

Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur. Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111 43’ sampai 

dengan 112 07’ Bujur Timur dan 7 5’ sampai dengan 8 18’ Lintang 

Selatan.1 Batas wilayah disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 

Kediri tepatnya dengan Kecamatan Kras. Di sebelah timur berbatasan 

dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Tulungagung mencapai 

1.050,65 km2 dan terbagi menjadi 19 kecamatan dan 271 desa atau 

kelurahan. 

Lokasi penelitian terletak di Desa Bendiljati Wetan terletak di 

Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung . 

2. Sejarah Desa Bendiljati Wetan 

a. Asal Usul Desa 

Desa Bendiljati Wetan merupakan salah satu dari 17 desa dan 

terletak di wilayah kecamatan Sumbergempol kabupaten 

Tulungagung. 

                                                             
1 Kabupaten Tulungagung dalam Angka, (Tulungagung, Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Tulungagung, 2004) hal. 3 



Pada zaman dahulu kala datanglah para pengungsi dari 

kerajaan Hindu Mataram kuno (Jawa Tengah) yang diakibatkan 

meletusnya gunung merapi pada abad ke-7 masehi, dimana akibat 

prahara tersebut membawa dampak kerusakan yang besar pada 

kerajaan Mataram tersebut sehingga memaksa pemerintah 

memindahkan pemerintahannya di Jawa Timur. 

Bendiljati berasal dari kata bendil/kendil dan jati. 

Bendil/kendil adalah peralatan memasak  yang terbuat dari tanah 

liat sedangkan jati adalah nama dari suatu pohon. Penamaan Dukuh 

Bendiljati diambil dari kebiasaan tokoh masyarakat bernama 

“Mbah Tunggak” yang membawa dan menggantungkan kendil ke 

sebuah pohon jati. 

b. Sejarah Pemerintahan Desa 

Dukuh Bendiljati pada awalnya dipimpin oleh seorang 

Jogorekso dan seiring dengan adanya perubahan gelar (jabatan) 

maka Jogorekso berubah menjadi Demang, dan Demang yang 

menjabat di Dukuh Bendiljati yaitu : 

1. Demang Soeto Leksono 

2. Demang Driyo Leksono 

3. Demang Mortodjo 

Pada tahun 1933 Dukuh Bendiljati dibagi menjadi dua 

kawasan yang berdiri sendiri yaitu Desa Bendiljati Wetan dan Desa 

Bendiljati Kulon. Pembagian wilayah tersebut didasarkan pada 



pohon jati yang menjadi awal mula nama Dukuh Bendiljati, 

wilayah sebelah barat pohon jati diberi nama Bendiljati Kulon dan 

di sebelah timur pohon jati tersebut diberi nama Bendiljati Wetan.  

Setiap desa dipimpin oleh seorang lurah (Kepala Desa). 

Adapun daftar nama Kepala Desa Bendiljati Wetan yang pernah 

menjabat sejak tahun 1933 adalah sebagai berikut : 

1. Bapak H. Marzoeki ( 1933-1963) 

2. Bapak Soehoed (1963-1971) 

3. Bapak M. Dawam (1971-1984) 

4. Bapak Soeki  (1984-1993) 

5. Ibu Marpiani, S.Pd (1993-2002) 

6. Bapak Ismadi  (2002-2007) 

7. Bapak Soekani GB (2007- 2016) 

8. Sodiq Heru Riyanto S.Hum,M.Pd.I (2016-sekarang) 

3. Kondisi desa Bendiljati Wetan 

A.Letak geografis desa Bendiljati Wetan 

Desa Bendiljati Wetan terletak di Kecamatan Sumbergempol 

Kabupaten Tulungagung memiliki luas administrasi 184.193 Ha, 

terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Demangan, Dusun Leksono, Dusun 

Setonokalong, batas - batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara  : Desa Jabalsari 

b. Sebelah Timur  : Desa Kromasan Kec. Ngunut 

c. Sebelah Selatan  : Ds. Bendiljati Kulon 



d. Sebelah Barat  : Ds. Bendiljati Kulon 

Pusat pemerintahan desa Bendiljati Wetan terletak di 

dusun/RT/RW Gambar RT 01 RW 03 dengan menempati areal lahan 

seluas 1.120 m² 

 

Peta Sketsa Desa Bendiljati Wetan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pembangunan lahan di desa Bendiljati Wetan lebih didominasi 

oleh kegiatan perikanan dan pertanian pangan yang menggunakan 

pengairan tadah hujan dan irigasi. 

Desa Bendiljati Wetan merupakan salah satu desa yang memiliki 

letak cukup strategis. Secara geografis Desa Bendiljati Wetan wilayah 

sebelah utara ini berbatasan dengan Desa Jabalsari dan terdapat areal 

persawahan, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Bendiljati kulon dan di sebelah selatan ini terdapat sentra perikanan, 

sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Bendiljati Kulon dan 

sebelah timur berbatasan dengan Desa Kromasan Kec. Ngunut. 

Demikian juga kondisi lahan yang subur sangat mendukung 

produktifitas hasil pertanian. 

Transportasi antar daerah juga cukup lancar, hal ini karena Desa 

Bendiljati Wetan dihubungkan jalan desa yang menghubungkan antar 

dusun maupun antar desa. Desa Bendiljati Wetan juga memiliki akses 

jalan yang menghubungkan Kecamatan Sumbergempol dan 

Kecamatan Ngunut. Selain itu juga didukung fasilitas pendidikan serta 

fasilitas Kesehatan berupa POLINDES yang sangat membantu 

masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Namun demikian hal tersebut sebagai potensi desa juga sebagai 

penyebab terjadinya permasalahan yang akhirnya menimbulkan 

masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan 

kenakalan remaja. Hal tersebut terjadi karena keberadaan potensi 



tersebut kurang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai dan 

sumber daya manusia yang memenuhi. 

Misalnya keberadaan lahan pertanian yang luas di Desa Bendiljati 

Wetan tidak bisa mengangkat derajat hidup petani Desa Bendiljati 

Wetan karena produktifitas pertaniannya tidak maksimal bahkan 

relatif rendah. Hal tersebut disebabkan karena sarana irigasi yang 

kurang memadai serta sumberdaya para petani baik yang berupa 

modal maupun pengetahuan tentang sistem pertanian modern yang 

relatif masih kurang. Akibatnya banyak masyarakat petani yang taraf 

hidupnnya masih dibawah garis kemiskinan.  

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran kerawanan baik 

ekonomi (Kemiskinan), pendidikan maupun penganggguran, berikut 

ini akan disajikan dalam bentuk tabel yang berdasarkan data statistic. 

B. Kondisi fisik desa Bendiljati Wetan 

Secara umum kondisi fisik desa Bendiljati Wetan memiliki 

kesamaan dengan desa -desa lain di wilayah kecamatan 

Sumbergempol. Desa Bendiljati Wetan merupakan memiliki luas 

wilayah 184.193 Ha yang terbagi dalam dua fungsi penggunaan yaitu 

tanah pekarangan atau pemukiman serta persawahan. 

Ditinjau secara klimatologis Desa Bendiljati Wetan merupakan 

daerah dengan iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan yang 

tinggi. Untuk lebih memahami kondisi Desa Bendiljati Wetan berikut 

adalah data terakhir mengenai kondisi fisik desa Bendiljati Wetan . 



1) Batas Wilayah 

Sebelah Utara         : Desa Jabalsari  

Sebelah Selatan      : Desa Bendiljati Kulon  

Sebelah Timur        : Desa Kromasan 

Sebelah Barat         : Desa Bendiljati Kulon 

2) Tipologi 

 Desa perbatasan dengan Kecamatan lain 

3)  Orbitasi  

Jarak ke Ibukota Kecamatan terdekat     : 1,5 KM 

Jarak ke Ibu Kota kabupaten                   : 7,5 KM  

C. Sumber daya alam  

1. Tanaman pangan  

Tabel 1.2 

Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan 

Jumlah rumah tangga memiliki tanah pertanian  

Tidak memiliki  329 

Memiliki kurang 0,5 Ha 264 

Memiliki 0,5 – 1,0 Ha 107 

Memiliki lebih dari 1,0 Ha 56 

Jumlah total rumah tangga petani  427 

 Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan 

Jeruk  3 Ha - Ton/Ha 

Apokat  -Ha - Ton/Ha 

Mangga  -Ha - Ton/Ha 

Rambutan  -Ha - Ton/Ha 

Blimbling -Ha - Ton/Ha 



Durian   -Ha - Ton/Ha 

pisang  -Ha - Ton/Ha 

 

2. Peternakan 

Tabel 1.3 

    Jenis populasi ternak  

Jenis ternak Jumlah ternak Jumlah 
pemilik  

Sapi  530 ekor 59 orang 

Kambing   620 ekor 87 orang 

Ayam   11.020 ekor 64 orang  

Bebek  63 ekor 9 orang 

3. Perikanan  

Tabel 1.4 

 Jenis dan produksi budidaya ikan air tawar 

Gurami  5.700.000 ekor 

Koi 50.000 ekor 

Maskoki  100.000 ekor 

Lele  500.000 ekor 

Panggasius  400.000 ekor 

Dll  

 

Tabel 1.5 

Daftar Sumber Daya Alam di DesaBendiljati Wetan 

No. Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan 

1. 2. 3. 4 

1.  Tanah Persawahan 42,018 Ha 

2.  Tanah Perkebunan/Tegal 49,159 Ha 

3.  Tanah Pemukiman/Pekarangan 93,015 Ha 

4.  Sungai Irigasi 1650 M 

5.  Sungai tersiar 3785 M 



                    Sumber: Profil Desa Bendiljati Wetan tahun 2017 

 

D. Kependudukan  

Secara umum untuk bisa menggambarkan desa Bendiljati Wetan 

dapat diklasifikasikan dalam 5 hal yaitu berdasarkan jenis kelamin, 

tingkat perkembangan, data sebaran, mata pencaharian, dan tingkat 

pendidikan. Untuk lebih mudah dalam memahami klasifikasi 

penduduk desa Bendiljati Wetan kami akan menggambarkan dalam 

bentuk tabel di bawah ini: 

Tabel 1.6 

Data Kependudukan Desa Bendiljati Wetan Tahun 2017 

Bulan 
Penduduk 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

Januari 1628 1573 3201 

Pebruari 1631 1575 3206 

Maret 1635 1578 3213 

April 1642 1581 3223 

Mei 1644 1583 3227 

Juni 1645 1585 3230 

Juli 1645 1587 3232 

Agustus 1649 1589 3238 

September 1652 1590 3242 

Oktober 1655 1593 3248 



Bulan 
Penduduk 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

Nopember 1656 1595 3251 

Desember 1660 1599 3259 

                   Sumber: Laporan Kependudukan Desa Bendiljati Wetan Tahun 2017 

 

Data perkembangan penduduk desa Bendiljati Wetan Tahun 2017 dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 1.7 

Data Perkembangan Penduduk DesaBendiljati Wetan 

Tahun 2017 

Bulan 

Data Perkembangan Penduduk 

Lahir Mati Pindah Datang 

L P L P L P L P 

Januari 4 4 2 2 0 1 2 1 

Pebruari 4 5 1 3 2 0 1 1 

Maret 2 3 1 3 1 0 3 3 

April 0 0 0 0 0 1 1 0 

Mei 1 0 1 1 0 0 1 2 

Juni 1 1 2 2 1 0 1 0 

Juli 2 2 0 2 1 0 2 1 

Agustus 0 4 1 1 2 1 2 4 

September 0 0 0 1 1 1 1 0 

Oktober 0 0 0 0 0 0 0 0 



Nopember 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Sumber: Laporan Kependudukan Desa Bendiljati Wetan Tahun 2017 

 

Data sebaran penduduk desa Bendiljati Wetan yang mendiami wilayah 

Dusun/RW/RT dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.8 

Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah 

NO Wilayah 
Penduduk 

Jumlah A-RTM Keterangan 
Lk. Pr. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Demangan 550 533 1083 32  

2.  Leksono 510 490 1000 40  

3.  Setonokalong 600 576 1176 49  

  Sumber: Laporan Penduduk Desa Bendiljati Wetan tahun 2017 

 

Sumberdaya Manusia di desa Bendiljati Wetan dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1.9 

Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Bendiljati Wetan 

No. Uraian Sumber Daya Manusia Volume Satuan 

1. 2. 3. 4 

1.  Penduduk dan keluarga   

 a. Jumlah penduduk laki-laki 1660 Jiwa 

 b. Jumlah penduduk perempuan 1599 Jiwa 

 c. Jumlah keluarga 1026 Kk 

2.  Sumber penghasilan utama penduduk   

 a. Pertanian 262 Kk 

 b. Perikanan 369 Kk 



No. Uraian Sumber Daya Manusia Volume Satuan 

1. 2. 3. 4 

 c. Perkebunan 83 Kk 

 d. Perdagangan besar/ecer 55 Jiwa 

 e. PNS dan TNI/POLRI 95 Jiwa 

 f. Industri kecil rumah tangga 13 Kk 

3.  Tenaga kerja berdasarkan latar belakang 

pendidikan 

  

 a. Lulusan S1 keatas 107 Jiwa 

 b. Lulusan SLTA 633 Jiwa 

 c. Lulusan SLTP 637 Jiwa 

 d. Lulusan SD 1228 Jiwa 

  Sumber: Profil Desa Bendiljati Wetan tahun 2017 

  

Sumber daya pembangunan di desa Bendiljati Wetan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 2.0 

Daftar Sumber Daya Pembangunan di Desa Bendiljati Wetan 

No. Uraian Sumber Daya Pembangunan Volume Satuan 

1. 2. 3. 4 

1.  Aset Prasarana Umum   

 a. Jalan aspal 3245 M 

 b. Jalan Rabat dan Paving 2850 M 

 c. Jalan Tanah 5345 M 

2.  Aset Prasarana Pendidikan   

 a. Gedung TK 1 Buah 

 b. Gedung PAUD 1 Buah 

 c. Gedung SD/MI 2 Buah 

 d. Pondok pesantren 1 Buah 



No. Uraian Sumber Daya Pembangunan Volume Satuan 

1. 2. 3. 4 

 e. Madrasah Diniyah 4 Buah 

 f. Taman Pendidikan Alquran 3 Buah 

3.  Kelompok Usaha Ekonomi Produktif   

 a. Jumlah Kelompok Usaha 5 Kelompok 

 b. Jumlah kelompok usaha sehat 3 Kelompok 

  Sumber: Profil Desa Bendiljati Wetan tahun 2017 

 

Sumber daya sosial budaya di desa Bendiljati Wetan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 2.1 

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Bendiljati Wetan 

No. Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Volume Satuan 

1. 2. 3. 4 

1. Punden Bendiljati Wetan 1 Unit 

2. Adat Suran/Peringatan 1 Muharram 1 Paket 

3. Musik Tradisional Angklung 1 Unit 

4. Hadrah Shalawat dan Al-Barjanji 6 Group 

5. Musik dangdut 1 Group 

  Sumber: Profil Desa Bendiljati Wetan tahun 2017 

 

E.  Kondisi Pemerintahan Desa 

Wilayah Desa Bendiljati Wetan terdiri dari 3 dusun, 9 RW dan 27 

RT, yang merupakan wilayah administrasi desa. Data wilayah 

administrasi desa dapat dilihat dari tabel berikut: 

 

 



Tabel 2.2 

Data Wilayah Administrasi Desa Bendiljati Wetan 

No. Wilayah Nama Ketua Keterangan 

1 2 3 4 

1. Dusun Demangan - Meninggal dunia 

 RW. 001 DARWANTO  

 - RT. 01 NURKAMID  

 - RT. 02 AGUNG PRASETIYA  

 RW. 002 KATUWAN  

 - RT. 01 PATMININGSIH  

 - RT. 02 ISMAN  

 RW. 003 SUTIKNO  

 - RT. 01 SUPRAPTO  

 - RT. 02 M. ASHARI  

2. Dusun Leksono M. MIZANUDIN, S.H  

 RW. 001 TASRIP  

 - RT. 01 HARSONO  

 - RT. 02 SOLIKIN  

 RW. 002 H. MUHSIN  

 - RT. 01 TOWIL  

 - RT. 02 AFANDI  

 RW. 003 M. YASIR AR.  

 - RT. 01 ALI IMRON  

 - RT. 02 SUHARI  

3. Dusun 

Setonokalong 

H. FATKUR 

ROHMAN 

 

 RW. 001 FAHIM ROIYANI  

 - RT. 01 ISMAIL  

 - RT. 02 ISNANDAR  



No. Wilayah Nama Ketua Keterangan 

1 2 3 4 

 RW. 002 YASERI  

 - RT. 01 JASIM  

 - RT. 02 MUJIANTO  

 RW. 003 SUPRIYANTO  

 - RT. 01 KASIANTO  

 - RT. 02 MINGAN  

    Sumber: Profil Desa Bendiljati Wetan tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BENDILJATI 

WETAN DARI AWAL BERDIRI SAMPAI SEKARANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESA BENDILJATI 

WETAN 

Bapak H. Marzoeki 

(1933-1963) 

BAPAK SOEHOED 

(1963-1971) 

BAPAK M.DAWAM 

(1971-1984) 

 

 BAPAK SOEKI 

(1984-1993) 

IBU MARPIANI, 

S.Pd,MM 

(1993-2002) 

BAPAK ISMADI 

(2002-2007) 

BAPAK SOEKANI GB 

(2007- 2016) 

SODIQ HERU R., S.Hum. M.Pd.I 

(2016-SEKARANG) 



1. Lembaga Pemerintahan : 

a. Jenis aparat desa 

▪  Kepala Desa 

Kepala Desa berjumlah 1 (satu) orang memiliki tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, 

dan kemasyrakatan di Desa. 

Kepala Desa mempunyai fungsi Pelaksana kegiatan 

Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, 

Pelayanan Masyarakat Desa, penyelenggara ketentraman 

dan ketertiban, pemelihara prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum dan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan. 

▪ Sekdes 

Sekretaris Desa berjumlah 1 (Satu) orang memiliki 

Tugas menjalankan administrasi pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta 

memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa, 

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa 

di bidang tugasnya, melaksanakan tugas Kepala Desa 

apabila Kepala Desa berhalangan, mengkoordinasikan 

urusan - urusan melaksanakan tugas lain yang biberikan 

kepala Desa. 

▪ Kaur Pemerintahan 



Kepala Urusan Pemerintahan berjumlah 1 ( Satu ) 

orang mempunyai tugas melaksanakan tugas kegiatan 

bidang administrasi penduduk, administrasi agraris, 

tranmigrasi, pemilu, monografi desa. 

▪ Kaur Pembangunan 

Kepala Urusan Pembangunan berjumlah 1 (Satu) orang 

memiliki melaksanakan tugas kegiatan bidang 

pembangunan antara lain menyiapkan masalah – masalah 

pembangunan desa untuk dibahas bersama BPD, membina 

kelompok pendengar siaran pedesaan, koperasi, lumbung 

kemakmuran dan perijinan perusahaan, menyiapkan 

petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepada lembaga 

yang menangani bidang pembangunan, meneliti dan 

mengadakan evakuasi dalam rangka koordinasi dan 

sinkronisasi rencana pembangunan desa serta membantu 

penyusunan program pembangunan desa, menggiatkan 

pelaksanaan gotong – royong dan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan, memberikan saran dan pertimbangan 

kepada sekretaris desa dalam bidang pembangunan desa, 

melaksanakan administrasi pembangunan, melaksanakan 

pekerjaan lain yang ditugaskan oleh sekretaris desa dan / 

atau kepala desa. 

▪ Kaur Kesra 



Kepala  Urusan  Kesejahteraan  Rakyat  berjumlah 1 

(satu) orang mempunyai tugas menyiapkan saran dan 

pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda 

dan olah raga, membentu mengatur pemberian bantuan 

kepada korban bencana alam, mengadakan usaha – usaha 

untuk menghimpun dana sosial, membantu pengawasan / 

penanggulangan tindak perjudian, gelandangan dan tuna 

sosial, melaksanakan pembinaan dibidang pendidikan, 

kebudayaan, tempat–tempat bersejarah, kesejahteraan 

masyarakat, keagamaan, aliran kepercayaan, memelihara 

tempat–tempat ibadah, pembinaan badan–badan sosial dan 

ijin usaha sosial, memberikan saran dan pertimbangan 

kepada sekretaris desa dibidang kesejahteraan rakyat, 

melaksanaan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh sekretaris 

desa dan / atau kepala desa. 

▪ Kaur Keuangan 

Kepala Urusan Keuangan berjumlah 1 (satu) orang 

mempunyai tugas mengolah administrasi keuangan desa, 

menyusun rencana anggaran, perubahan dan perhitungan 

penerimaan/ pengeluaran keuangan desa serta melaksanaan 

tata pembukuan secara teratur, mengadakan penilaian 

pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran 

keuangan desa, mempersiapkan secara periodik program 



kerja dibidang keuangan, mengurusi perkreditan yang ada 

di desa (KUT), memberikan saran dan pertimbangan kepada 

sekretaris desa dibidang keuangan desa, melaksanakan 

administrasi keuangan, melaksakan pekerjaan lain yang 

ditugaskan oleh sekretaris desa / atau kepala desa. 

▪ Kaur Umum 

Kepala Urusan Umum berjumlah 1 (satu) orang 

mempunyai tugas menyelengarakan urusan surat menyurat, 

mengatur dan menata surat menyurat yang diselesaikan 

kepada desa / sekretaris desa, mengatur rumah tangga 

sekretaris desa, tamu-tamu dan kebutuhan kantor, 

menyimpan, memelihara, dan megamankan arsip, 

mensistematisasikan buku–buku inventaris, dokumen– 

dokumen serta memberikan pelayanan administratif kepada 

semua urusan, memberikan saran dan pertimbangankepada 

sekretaris desa dibidang tugasnya, melaksanakan pekerjaan 

lain yang ditugaskan oleh sekretaris desa dan / atau kepala 

desa. 

▪ Kasun 

Kepala Dusun berjumlah 3 (tiga) orang mempunyai 

tugas menjalankan kegiatan kepala dusun dalam 

kepemimpinan kepala dusun di wilayah kerjanya, 

memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa 



dibidang tugasnya, melaksanakan pembinaan kemasyarakat 

di wilayahnya, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

kepala desa. 

▪ Modin 

Modin berjumlah - orang mempunyai tugas 

melaksanakan pencatatan dan pengurusan kematian, 

melaksanakan pengurusan dan pendataan tentang nikah, 

talak, cerai dan rujuk, melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat. 

▪ Jogo Waluyo 

Kebayan berjumlah 1 (satu) orang mempunyai tugas 

menyampaikan informasi, himbauan dan perintah dari desa 

kepada masyarakat, membantu dalam bidang kesehatan 

kepada masyarakat, membentu kepala dusun dalam rangka 

memberikan informasi kepada masyarakat di wilayah dusun 

masing – masing melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh kepala desa. 

▪ RW :  9 

▪ RT :  27 

b. Tingkat Pendidikan : 

▪ Kades   : S2 

▪ Sekdes   : S1 

▪ Kaur Pemerintahan : SMA 



▪ Kaur Pembangunan : SMA 

▪ Kaur Umum   : SMA 

▪ Kaur Kesra   : SMA 

▪ Kaur Keuangan  : S1 

▪ Staf   : SMA 

▪ Kasun   : S1, SMA 

▪ RW   : SD/SMA/S1 

▪ RT   : SD/SMA/S1 

Tabel 2.3 

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bendiljati Wetan 

No NAMA JABATAN ALAMAT RUMAH 

1 
H. SODIQ HERU R., 

S.Hum, M.Pd.I 
Kepala Desa Dsn. Leksono 

2 Drs. MUBAROK Sekdes Dsn. Demangan 

3 SUWARNO Kaur Pemerintahan Dsn. Setonokalong 

4 SUPARDI Kaur Pembangunan Dsn. Demangan 

5 SUJADI Kaur Umum Dsn. Leksono 

6 ALI MA’RUF Kaur Kesra Dsn. Leksono 

7 
SYAHRUL ARDIAN 

S. 
Kaur Keuangan Dsn. Leksono 

8 MIZANUDIN, SH. Kasun Leksono Dsn. Leksono 

9 
H. FAKHUR 

ROHMAN 
Kasun Setonokalong Dsn. Setonokalong 

10 - Kasun Demangan  

11 ARBANGIN Jogo Waluyo Dsn. Leksono 

12 DARWANTO Ketua RW. 01 Dsn. Demangan 

13 NURKAMID Ketua RT.01 RW.01 Dsn. Demangan 



14 AGUNG PRASETIYA Ketua RT.02 RW.01 Dsn. Demangan 

15 KATUWAN Ketua RW. 02 Dsn. Demangan 

16 PATMININGSIH Ketua RT.01 RW.02 Dsn. Demangan 

17 ISMAN Ketua RT.02 RW.02 Dsn. Demangan 

18 SUTIKNO Ketua RW. 03 Dsn. Demangan 

19 SUPRAPTO Ketua RT.01 RW.03 Dsn. Demangan 

20 MASHURI Ketua RT.02 RW.03 Dsn. Demangan 

21 TASRIP Ketua RW. 01 Dsn. Leksono 

22 HARSONO Ketua RT.01 RW.01 Dsn. Leksono 

23 SOLIKIN Ketua RT.02 RW.01 Dsn. Leksono 

24 H. MUHSIN Ketua RW. 02 Dsn. Leksono 

25 TOWIL Ketua RT.01 RW.02 Dsn. Leksono 

26 AFANDI Ketua RT.02 RW.02 Dsn. Leksono 

27 SUHARI Ketua RW. 03 Dsn. Leksono 

28 ALI IMRON Ketua RT.01 RW.03 Dsn. Leksono 

29 M. YASIR AR. Ketua RT.02 RW.03 Dsn. Leksono 

30 FAHIM ROIYANI Ketua RW. 01 Dsn. Setonokalong 

31 ISMAIL Ketua RT.01 RW.01 Dsn. Setonokalong 

32 ISNANDAR Ketua RT.02 RW.01 Dsn. Setonokalong 

33 YASERI Ketua RW. 02 Dsn. Setonokalong 

34 JASIM Ketua RT.01 RW.02 Dsn. Setonokalong 

35 MUJIANTO Ketua RT.02 RW.02 Dsn. Setonokalong 

36 SUPRIYANTO Ketua RW. 03 Dsn. Setonokalong 

37 KASIANTO Ketua RT.01 RW.03 Dsn. Setonokalong 

38 MINGAN Ketua RT.02 RW.03 Dsn. Setonokalong 

 

 

 

 

 

 



B. Data Temuan Penelitian 

Pada dasarnya setiap organisasi bisnis memiliki strategi pemasaran 

masing-masing. Tentunya antara yang satu dengan yang lain memiliki 

perbedaan dan keunikannya masing-masing. Tidak terkecuali usaha bisnis 

budi daya ikan hias di desa Bendiljati Wetan kecamatan Sumbergempol 

kabupaten Tulungagung. Seperti yang kita ketahui disalah satu sudut desa 

terdapat gapura masuk dimana terdapat patung ikan koi besar dan ini menjadi 

ciri khas desa tersebut. Letaknya yang berada di jalur vital antar kota semakin 

mempermudah bagi siapa saja untuk mengingat tempat tersebut. 

Di desa Bendiljati Wetan ini sebagian besar masyarakatnya menjadi 

petani ikan, khususnya ikan hias. Hal ini juga didukung data yang didapat 

dari desa dimana didesa Bendiljati Wetan lebih didominasi kegiatan 

perikanan. Selain petani ikan didesa Bendiljati Wetan ini juga terdapat 

pengepul dan supplier. Ketiganya membentuk suatu hubungan yang saling 

menguntungkan baik antara petani ikan dengan pengepul, pengepul dengan 

supplier dan petani dengan supplier.  

Supplier merupakan tingkat teratas ketiganya yang menghimpun ikan-

ikan baik dari petani dan pengepul. Didesa Bendiljati Wetan sendiri terdapat 

banyak supplier dimana masing-masing supplier memiliki strategi pemasaran 

masing-masing. 

1. Strategi pemasaran budidaya ikan hias di desa Bendiljati Wetan 

Kecamatan Sumbergempol 



Strategi pemasaran adalah pedoman yang dijadikan dasar dalam 

melakukan kegiatan terutama dalam bidang pemasaran mulai dari 

perencanaan produk hingga distribusi kepada konsumen yang dapat 

berdampak pada kondisi organisasi bisnis kedepannya dan juga untuk 

mencapai tujuan perusahaan tercapai secara efektif dan efisien. Dalam 

strategi pemasaran banyak metode-metode analisa yang digunakan. Yang 

paling sering digunakan adalah pendekatan bauran pemasaran (marketing 

mix). Strategi bauran pemasaran (marketing mix) merupakan strategi 

kombinasi kegiatan-kegiatan inti pemasaran dimana kegiatan-kegiatan ini 

dapat dikendalikan dan berdampak pada reaksi konsumen. 

Didalam strategi bauran pemasaran terdapat 4 prinsip yang biasa 

digunakan yakni product, price, promotion, place. Seperti yang dijeskan 

sebelumnya, strategi pemasaran mencakup semua kegiatan yang ada 

dalam suatu organisasi bisnis termasuk dalam pemasaran bisnis budidaya 

ikan hias di desa Bendiljati Wetan. 

a. Product (Produk) 

Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada 

konsumen dan pelanggan. Produk menjadi sangat penting dalam 

keberlangsungan hidup suatu bisnis. Dari produk juga suatu 

kelompok dapat dikenal oleh konsumen. Di desa Bendiljati terkenal 

dengan bisnis budidaya ikan hiasnya, sampai-sampai disalah satu 

gapura masuk desa terdapat patung ikan koi yang besar dan mudah 

dilihat karena berada di jalan utama kabupaten. 



Di desa banyak supplier ikan hias yang pasarnya sudah sampai 

keluar kota bahkan ada yang sampai keluar pulau. Produk yang 

ditawarkan dari wilayah ini juga beragam. Dalam sekali pengiriman 

tidak kurang dari 10 jenis ikan dengan berbeda ukuran dikirim untuk 

memenuhi permintaan, seperti yang di sampaikan oleh bapak 

Muhsin sebagai berikut: 

“ jenis ikan yang biasa saya kirimkan itu jenis lele, koi, 

koki, zebra pink, lowo, sumatra, bertha, g-black, nivasa, 

lemon, snow white, venustus, guppy, alligator, spatula, 

oscar, gurameh albino, black ghost, sinodontis. Untuk 

beberapa ikan ada yang saya budidayakan sendiri, juga 

mengambil dari petani ikan sekitar dan juga ada yang 

mengambil dari luar desa sperti dari trenceng, sumberjo, 

dan kalidawir. Selain sebagai supplier saya juga sebagai 

pengepul mbk, tidak jarang teman-teman supplier disini 

yang mengambil ikan dari saya. Kalau pengemasan yang 

seperti biasa pakai plastik itu terus nanti dimasukkan 

kedalam sterofoam biar lebih aman”2 

Sama halnya dengan bapak Muhsin, supplier lain juga mengirim 

banyak jenis ikan  hias diantaranya bapak Rowi seperti berikut 

pemaparanya: 

                                                             
2 Wawancara dengan Bapak Muhsin (salah satu supplier di desa Bendiljati Wetan 

Sumbergempol Tulungagung) pukul 15.00 WIB  Tanggal 28 Januari 2019 



“kalau saya jenis ikan yang biasa saya kirimkan itu jenis 

komet, manfis, niasa, koki, marbel, lowo, texas, 

mutiara, black ghost, oranda, oskar, retfin, lemon, 

barbir. Untuk beberapa ikan ada yang saya 

budidayakan sendiri, tapi kebanyakan saya mengambil 

dari petani ikan sekitar, yang saya budidayakan sendiri 

hanya sedikit mbk. Kalau untuk pengemasan pakai 

plastik yang biasa digunakan untuk mengirim ikan 

hanya saja masing – masing plastik berbeda jumlah 

isinya tergantung besar kecilnya ikan.”3 

Pada supplier lain pun juga demikian, ikan hias yang di kirim juga  

lebih dari 10 jenis dalam sekali kirim, berikut pemaparan bu Anas: 

“jenis yang biasa di minta itu jenis oskar, koi, bawal, 

retfin, golden black, sumatra, black ghost, barbir, 

manfish, tetra, guppy, lowo, lemon, komet, bones, 

kapiat. Kebanyakan saya mengambil dari petani ikan 

sekitar sini mbk, dan terkadang saya juga mengambil 

di bangoan. Kalau untuk pengemasan sama mbk pakai 

plastik tapi kalo luar pulau pakai plastik terus nanti di 

masukkan ke dalam sterofom biar lebih aman mbk.”4 

                                                             
3 Wawancara dengan Bapak Rowi (salah satu supplier di desa Bendiljati Wetan 

Sumbergempol Tulungagung) pukul 11.30 WIB  Tanggal 28 Januari 2019 
4 Wawancara dengan Bu Anas (salah satu supplier di desa Bendiljati Wetan 

Sumbergempol Tulungagung) pukul 14.00 WIB  Tanggal 29 Januari 2019 



Sama halnya dengan supplier yang lain, supplier bapak Wiwit 

juga mengirim lebih dari 10 jenis ikan hias dalam  sekali pengiriman, 

seperti berikut pemaparanya: 

“jenis ikan yang biasa saya kirim itu jenis oskar, reptil, 

koi, komet, cupang, koki, marbel, lemon, albino, bala 

bala. Saya biasanya kebanyakan mengambil dari 

petani sekitar mbk, ada juga yang saya budidayakan 

sendiri tapi tidak banyak mbk. Kalau pengemasanya 

saya pakai plastik terus nanti di masukkan ke dalam 

sterefom yang biasa digunakan untuk mengirim ikan 

biar aman mbk.”5 

Pada supplier lain pun juga sama, supplier bapak H. Mashudi 

dalam satu pengiriman juga lebih dari 10 jenis ikan hias,seperti 

berikut pemaparanya: 

“ jenis ikan hias yang biasa di pesan bala bala, reptil, 

blackgos, dolar, albino, manfish,  komet, koki, mutiara, 

oskar. Saya biasanya ngambil di petani ikan sekitar 

sini juga ada yang mengambil di luar desa seperti 

bangoan. Pengemasanya pakai plastik di kasih air, 

                                                             
5 Wawancara dengan Bapak Wiwit (salah satu supplier di desa Bendiljati Wetan 

Sumbergempol Tulungagung) pukul 11.00 WIB  Tanggal 29 Januari 2019 



dikasih oksigen terus nanti di masukkan ke sterefoam 

sebelum dikirim.”6 

b. Price (harga) 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk memiliki 

atau mendaptkan produk yang dibutuhkan. Harga juga merupakan 

petunjuk tentang nilai produk atau jasa bagi seseorang, dan 

pelanggan yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda pula 

untuk barang atau jasa yang sama. Dari harga secara tidak langsung 

kita dapat menilai kualitas dari suatu barang atau jasa.  

Dalam hal strategi penentuan harga supplier-supplier ikan hias yang 

ada di desa Bendiljati Wetan menetapkan harga pada masing-masing 

jenis ikan berbeda. Mengingat jenis ikan yang dikirim jumlahnya 

banyak dan juga resiko serta jarak tempuh untuk sampai kepada 

konsumen, seperti yang disampaikan bapak Muhsin sebagai berikut: 

“kalau soal harga saya bervariasi mbk, saya mengambil 

keuntungan sekitar 10- 25%. Karena selain saya 

supplier saya juga pengepul mbk, jadi secara tidak 

langsung bisa dapat keuntungan lebih. Selain itu 

pengiriman yang tidak terlalu jauh jika dibanding 

supplier yang lain yakni ke Jawa Tengah khususnya 

daerah Magelang, Wonosobo, Banjarnegara, dan 

Cilacap juga menjadi faktor saya mengambil 

                                                             
6 Wawancara dengan Bapak H. Mashudi (salah satu supplier di desa Bendiljati 

Wetan Sumbergempol Tulungagung) pukul 12.00 WIB  Tanggal 30 Januari 2019 



keuntungan seperti itu mbk. Resikonya juga tidak 

terlalu besar, yang paling sering itu kantong yang 

kempes saat perjalanan. sedangkan untuk ikan yang 

mati saat perjalanan itu hampir tidak pernah saya 

alami. “7 

Pada supplier lain yakni bapak Rowi, penetapan harga kurang 

lebih juga  hampir sama dengan bapak Muhsin yaitu mengambil 

keuntungan sekitar 15%-30%, harga mulai 100 rupiah – 50 ribu 

terkadang juga ada 100 ribu berikut pemaparanya: 

“untuk masalah harga, saya mengambil keuntungan 

sekitar 15% -30%. Harga mulai 100 rupiah sampai 50 

ribu terkadang juga ada yang 100 ribu. Tapi untuk 

yang sering di pesan atau yang paling pasaran harga 

100 rupiah – 15 ribu setiap hari di pesan.selain itu 

juga pengiriman yang tidak terlalu jauh yakni kediri, 

jawa tengah. Resikonya tidak terlalu besar mbk.”8 

Pada supplier lain yakni bu Anas, penetapan harga hampir sama 

dengan bapak Muhsin yakni mengambil keuntungan 20 ribu per 

kantong, harga kisaran 2000 ribu -100 ribu berikut pemaparanya: 

“untuk soal harga, saya mengambil keuntungan 20 ribu 

per kantong mbk dari harga beli menjualnya kepada 

                                                             
7 Wawancara dengan Bapak Muhsin (salah satu supplier di desa Bendiljati Wetan 

Sumbergempol Tulungagung) pukul 15.00 WIB  Tanggal 28 Januari 2019 
8 Wawancara dengan Bapak Rowi (salah satu supplier di desa Bendiljati Wetan 

Sumbergempol Tulungagung) pukul 11.30 WIB  Tanggal 28 Januari 2019 



pelanggan saya kisaran pada harga 2000 ribu sampai 

100 ribu mbk, Kalau resiko paling besar itu adalah 

ikan mati mbk, karena tujuannya yang lumayan jauh 

yakni ke Bali, Denpasar, Tabanan ke langganan saya 

mbk.”9 

Pada supplier lain yakni bapak Wiwit, penetapan harga hampir 

sama dengan bapak Muhsin yakni mengambil keuntungan bisa 100% 

dari petani berikut pemaparanya: 

 “kalo saya untuk masalah harga, saya mengambil 

keuntungan  disini menjualnya bisa 100% dari petani. 

Misal dari petani 2500, maka saya menjualnya harga 

5000 per ekor. Bahkan ada beberapa jenis ikan seperti 

moli itu bisa mencapai 300% mbk, dari petani 

harganya Rp. 500 per ekor, saya bisa menjualnya Rp. 

1500 per ekor, hal ini mungkin karena permintaan dari 

sana yang besar mbk dan juga pengirimannya yang 

jauh seperti ke Bali, Kalimantan Timur,  Manado, 

Jayapura , Palangkaraya resiko ikan mengalami 

kematian juga lumayan mbk.”10 

                                                             
9 Wawancara dengan Bu Anas (salah satu supplier di desa Bendiljati Wetan 

Sumbergempol Tulungagung) pukul 14.00 WIB  Tanggal 29 Januari 2019 
10 Wawancara dengan Bapak Wiwit (salah satu supplier di desa Bendiljati Wetan 

Sumbergempol Tulungagung) pukul 11.00 WIB  Tanggal 29 Januari 2019 



Pada supplier lain penetapan harga tidak jauh beda dengan bapak 

Muhsin, yakni bapak H. Mashudi yakni harga 1000 – 50ribu berikut 

pemaparanya: 

“berbicara soal harga, kalau saya menjualnya kepada 

pelanggan saya kisaran pada harga Rp. 1.000 sampa 

Rp. 1.500 per ekornya mbk, itu untuk yang ukuran 

kecil, sedangkan untuk yang ukuran jumbo bisa sampai 

Rp. 50.000 per ekor. Kalau resiko paling besar itu 

adalah ikan mati mbk, karena tujuannya yang lumayan 

jauh yakni ke Batam, Matapura, Batulicin, Tanjung, 

Berabai, Banjarmasin, Balikpapan dan 

Palangkaraya.”11 

c. Promotion (promosi) 

Promosi adalah kegiatan yang digunakan organisasi bisnis untuk 

menyampaikan/memperkenalkan produk kepada konsumen. Promosi 

menyangkut baik periklanan maupun penjualan secara pribadi. 

Tujuannya adalah menginformasikan dan membujuk pelanggan.  

Dalam hal promosi, supplier-supplier yang ada disini memiliki 

cara promosi yang bervariasi baik ketika awal memulai pengiriman 

ke daerah tertentu hingga promosi saat ini yang dilakukan. Berikut 

adalah pemaparan Bapak Muhsin: 

                                                             
11 Wawancara dengan Bapak H. Mashudi (salah satu supplier di desa Bendiljati 

Wetan Sumbergempol Tulungagung) pukul 12.00 WIB  Tanggal 30 Januari 2019 



“saya dulu langsung survey ke lokasi untuk mencari 

pengepul/distributor dan dulu saya bisa mendapat 

pasar di daerah Jawa Tengah karena mendapat 

pelanggan dari supplier sini yang sudah tidak 

mengirim lagi kesana jadi bisa saya ambil mbk. Kalau 

sekarang kan sudah serba canggih, jadi saya 

memanfaatkan kemajuan tekonologi untuk promosi 

seperti facebook ,whatsapp dll.”12 

Pada supplier lain pun juga demikian, tidak jauh berbeda dengan 

bapak muhsin yakni langsung survey ke lokasi untuk mencari 

pengepul berikut pemaparan Bapak Rowi: 

“Saya dulu langsung survey ke lokasi mbk untuk mencari 

pengepul/distributor yang ada disana. Kemudian saya 

tawarkan produk saya dan mereka menerima hingga 

sekarang mbk. Kalau sekarang ya melalui online 

facebook dll itu mbk promosinya.”13 

Pada supplier lain pun juga demikian, tidak jauh berbeda dengan 

bapak muhsin yakni pertama mengirim ke bali dan langsung bertemu 

pengepul disana berikut pemaparan Bu Anas: 

“Dulu saya awalnya mengirim barang ke bali mbk dan 

bertemu langsung pengepul disana, kemudian saya 

                                                             
12 Wawancara dengan Bapak Muhsin (salah satu supplier di desa Bendiljati Wetan 

Sumbergempol Tulungagung) pukul 15.00 WIB  Tanggal 28 Januari 2019 
13 Wawancara dengan Bapak Rowi (salah satu supplier di desa Bendiljati Wetan 

Sumbergempol Tulungagung) pukul 11.30 WIB  Tanggal 28 Januari 2019 



tawarkan. Kalau sekarang ya memanfaatkan teknologi  

whasap, telepon mbk untuk promosi.”14 

Pada supplier lain pun juga demikian, tidak jauh berbeda dengan 

bapak muhsin berikut yakni survey terlebih dahulu pemaparan 

Bapak Wiwit: 

“ Kalau saya dulu awalnya melakukan survey terlebih 

dahulu kesana dan langsung mencari 

pengepul/distributor yang ada disana kemudian saya 

bertanya-tanya dan kemudian menawarkan produk 

saya dengan memberikan produk yang memiliki 

kualitas sama atau bisa lebih dengan harga yang 

miring. Kalau sekarang zaman sudah maju, sudah 

serba komputer, jadi kalau sekarang promosinya ya 

melalui facebook itu mbk, saya ikut di grup-grup 

penjual ikan hias.”15 

Pada supplier lain pun juga demikian, tidak jauh berbeda dengan 

bapak muhsin yakni awalnya mengirim barang ke Jakarta dan 

bertemu disana. Kemudian lama-kelamaan yang membeli itu, tetap 

itu-itu saja sehingga pengepul langsung membeli dari Bapak H. 

Muhsin berikut pemaparan Bapak H. Mashudi: 

                                                             
14 Wawancara dengan Bu Anas (salah satu supplier di desa Bendiljati Wetan 

Sumbergempol Tulungagung) pukul 14.00 WIB  Tanggal 29 Januari 2019 
15 Wawancara dengan Bapak Wiwit (salah satu supplier di desa Bendiljati Wetan 

Sumbergempol Tulungagung) pukul 11.00 WIB  Tanggal 29 Januari 2019 



“dahulu saya awalnya mengirim barang ke Jakarta mbk 

dan bertemu disana. Kemudian lama-kelamaan yang 

membeli ini tetap itu-itu saja sehingga dia langsung 

membeli dari saya, jadi saya mengirimnya tidak lagi ke 

Jakarta tetapi langsung ke Batam itu. Kalo sekarang  

jaman sudah canggih  sekarang lewat online mbk 

facebook.”16 

d. Place (Distribusi) 

Saluran distribusi adalah proses penyediaan suatu produk atau 

jasa, untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengurus 

bisnis. Saluran distribusi mengerahkan komoditas atau barang-

barang hasil produksi anggota hingga ke konsumen akhir.  

Proses pendistrisbusian atau pengiriman ikan hias antara 

masing-masing supplier berbeda-beda tergantung jarak lokasi yang 

menjadi tujuannya seperti berikut pemaparanya Bapak Muhsin: 

“kalau pengirimannya saya menggunakan mobil biasa 

itu mbk, karena lokasinya yang terbilang tidak terlalu 

jauh diantara supplier yang lain. Satu mobil itu 

biasanya sebagian itu merupakan pesanan dan 

sebagian itu ngecer mbk. Meskipun tidak ada pesanan 

saya tetap kirim mbk. Pengepul disana sudah paham 

mbk, ketika saya kesana membawa ikan kemudian 

                                                             
16 Wawancara dengan Bapak H. Mashudi (salah satu supplier di desa Bendiljati 

Wetan Sumbergempol Tulungagung) pukul 12.00 WIB  Tanggal 30 Januari 2019 



dilihat, ketika mereka cocok diambil mbk, dan rata-rata 

yang saya bawa itu mereka cocok. Rata-rata yang tidak 

pesan itu pengepul ikan yang dijual ke anak-anak SD 

itu mbk, jadi setiap minggu pasti disana banyak 

terjual/habis. Disini pagi itu ikan sudah diletakkan di 

plastik itu mbk, biar tahu mana ikan yang siap jual dan 

ikan yang bermasalah. Kemudian keesokan dini hari 

saya berangkat mengirim.”17 

Pada supplier lain pun juga demikian, tidak jauh berbeda dengan 

bapak muhsin yakni menggunakan mobil pick up berikut pemaparan 

Bapak Rowi: 

“kalau pengiriman, saya menggunakan mobil pick up. 

Karena lokasinya yang masih bisa ditempuh dengan 

mobil. Sore hari itu saya sudah plastiki semua ikan dan 

memilah-milah untuk distributor mana saja dan ditaruh 

di mobil sesuai dengan lokasi distributor. Kemudian 

besok harinya saya mengirim kesana mbk.”18 

Pada supplier lain pengirimanya berbeda dengan bapak Muhsin 

dan bapak Rowi, yakni menggunakan paket pesawat tetapi kalo 

untuk menuju bandara menggunakan mobil pic up berikut 

pemaparan Bu Anas: 

                                                             
17 Wawancara dengan Bapak Muhsin (salah satu supplier di desa Bendiljati Wetan 

Sumbergempol Tulungagung) pukul 15.00 WIB  Tanggal 28 Januari 2019 
18 Wawancara dengan Bapak Rowi (salah satu supplier di desa Bendiljati Wetan 

Sumbergempol Tulungagung) pukul 11.30 WIB  Tanggal 28 Januari 2019 



“Saya pengirimannya menggunakan paket pesawat itu 

mbk. Karena lokasinya yang jauh antar pulau dan 

untuk meminimaslisasi ikan mati mbk. Tetapi kalau 

dari sini menuju bandara ya tetap menggunakan 

mobil pick up biasa itu mbk. Pengepul/distibutor 

biasanya menelepon 2 hari sebelum pengiriman 

mbk.”19 

Pada supplier lain pun juga demikian, tidak jauh berbeda dengan 

bu Anas,yakni menggunakan pesawat dan untuk menuju bandara 

menggunakan mobil biasa berikut pemaparan Bapak Wiwit: 

“Saya pengiriman menggunakan pesawat mbk, untuk 

meminimalisir ikan yang mati karena jangka waktu 

ikan didalam plastik itu hanya 12 jam. Tapi 

pengiriman dari sini menuju bandara ya tetap 

menggunakan mobil biasa itu mbk. Jadi sehari 

sebelum pengiriman ikan sudah dimasukkan kedalam 

plastik, supaya ikan dapat beradaptasi dan juga untuk 

melihat ikan yang benar-benar sehat atau ikan itu 

bermasalah, kalau bermasalah ikan diganti dengan 

ikan yang sehat. Tidak semua pengepul/distributor 

saya kirim mbk, maksimal saya mengirimi 2 

distributor saja setiap kota dan masing- masing 
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distributor itu biasanya menelepon 2 hari sebelum 

pengiriman.”20 

Pada supplier lain pun juga demikian, tidak jauh berbeda dengan 

bu Anas dan bapak Wiwit, yakni menggunakan pesawat dan untuk 

menuju bandaranya menggunakan mobil pick up berikut pemaparan 

Bapak H. Mashudi  

“disini pengirimannya menggunakan pesawat itu 

mbk. Karena lokasinya yang jauh antar pulau dan 

untuk meminimaslisasi ikan mati mbk. Tetapi kalau 

dari sini ya tetap menggunakan mobil pick up biasa 

itu mbk. Pengepul disana biasa melakukan 

pemesanan melalui telepon,sms,whatsapp mbk.”21 

2. Strategi pemasaran budi daya ikan hias di desa Bendiljati Wetan 

kecamatan Sumbergempol ditinjau dari etika bisnis Islam 

Islam merupakan agama yang mayoritas dipeluk oleh masyarakat 

Indonesia. Karena masyarakat Indonesia menganggap bahwa agama yang 

mudah serta tidak mempersulit orang yang memeluknya. Hanya saja 

sering kali seseorang yang memeluk agama Islam melakukan hal-hal 

yang telah dilarang oleh agama Islam itu sendiri. Seperti halnya 

melakukan pencurian, perampokan, judi serta hal-hal lain yang telah 

dilarang oleh agama Islam. Padahal mereka mengerti, jika mereka 
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melakukan hal-hal yang telah dilarang keras oleh Islam.Mereka akan 

mendapat siksa bahkan mendapat Adzab darinya. 

Dalam Islam, kita mengenal apa yang disebut dengan Syari’ah. 

Syari’ah merupakan hukum Islam yang diperuntukkan oleh umat 

khususnya bagi mereka yang beraga Islam untuk mengatur kehidupan 

mereka supaya mereka berbuat lebih baik lagi dalam segala hal. Salah 

satunya dalam hal melakukan kegiatan ekonomi. Mengingat cukup 

banyak pengusaha muslim yang pernah melakukan kecurangan dalam 

melakukan usaha hanya untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah. 

Seperti halnya pengusaha petani ikan hias. Dalam melaksakanakan 

kegiatan usahanya, tetap berpegang teguh dengan ajaran agama. 

Sehingga segala larangana atau bentuk kegiatan yang menyimpang dari 

Islam benar-benar dijauhi oleh pengusaha petani ikan hias. Seperti halnya 

apa yang telah dijelaskan oleh pengusaha petani ikan hias, yakni bapak 

Muhsin 

“Dalam menjalankan usaha,  saya pribadi khususnya, pada 

umumnya saya tidak melakukan kegiatan usaha yang 

menyimpang dari agama Islam. Karena saya tau bahwa 

jika suatu usaha yang dijalankan melakukan kegiatan yang 

menyimpang dari agama Islam, maka hasil yang 



diperolehnyapun tidak akan membawa berkah. Bahkan 

akan mendatangkan musibah bagi saya.“22  

Dengan melakukan kegiatan yang tidak menyimpang dari agama 

Islam, usaha ini cukup mengalami perkembangan yang baik. Para 

pengusaha memberikan pelayana yang baik ke pada pembeli banyak 

yang percaya akan barang yang diproduksi oleh perusahaan ini memiliki 

kualitas yang bagus. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak 

Rowi: 

“supaya pembeli senang berbisnis dengan saya mbk, sebelum 

para pembeli datang ikan ikan yang di pesan sudah siap 

saya pack ki mbk karena menurut saya pelayan iku penting 

mbk.”23 

Pada supplier lain yakni bu Anas, kegiatan proses produksi tidak 

menyimpang dari agama berikut pemaparanya: 

“kegiatan produksi atau kegiatan lain yang dilakukan tidak 

menyimpang dari agama. Dimulai dari proses 

pemroduksian bahkan sampai barang produksi sampai ke 

tangan konsumen. saya melakukannya dengan senang hati 

mbk.”24 
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Adapaun tujuan utama dari pengusaha adalah konsumen dapat puas 

menikmati barang hasil produksi, mendapat keuntungan yang diperoleh 

dengan cara yang halal, dapat melakukan sedekah kepada orang lain dari 

hasil yang diperoleh. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh  bapak H. 

Mashudi: 

“dalam berusaha saya memiliki beberapa tujuan mbk, 

dimana tujuan yang saya miliki semata-mata tidak hanya 

untuk saya sendiri akan tetapi juga untuk orang lain mbk, 

seperti konsumen dapat puas dengan barang hasil produksi 

saya, dan saya memeperoleh keuntungan dengan cara yang 

halal, yang paling penting itu saya bisa bersedekah kepada 

orang yang membutuhkan dari keuntungan yang saya 

peroleh mbk.”25 

Bahkan sebelum melakukan promosi, pengusaha selalu 

mengucapkan bismillah terlebih dahulu dengan harapan apa yang 

dilakkannya senantiasa mendapat berkah dari Allah SWT serat kegiatan 

yang dilakukan berjalan dengan lancar. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan oleh pengusaha bapak Wiwit: 

“dalam melakukan promosi, saya selalu mengucapkan 

bismillahirrohmanirrohim terlebih dahulu. Karena saya 

sangat berharap apa yang saya lakukan bermanfaat bagi 
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orang lain serta Allah memberi berkah yang melimpah 

tentang apa yang saya kerjakan.”26 

3. Kendala dalam strategi pemasaran budi daya ikan hias di desa 

Bendiljati Wetan kecamatan Sumbergempol 

Dalam memasuki dunia usaha petani ikan hias tidak semua 

berjalan dengan mulus atau sesuai keinginan kita tetapi terdapat pula 

kendala yang harus di hadapi yakni cuaca yang berubah ubah, ikan 

mati,kena penyakit dan induk telat. Berikut pemaparan dari Bapak 

Muhsin: 

“kendala cuaca yang berubah mbk, cuaca yang dingin 

mengakibatkan ikan mati, banyak ikan yang terkena 

penyakit, contone jamur. Terus kendala lain terkadang 

induk telat mbk, keadaan telatnya induk membuat putus 

penghasilan mbk.”27 

Pada supplier lain pun juga demikian, kendalanya tidak jauh 

berbeda dengan bapak muhsin yakni pasar sepi, cuaca berubah, 

berikut pemaparan Bapak Rowi: 

“kalo saya kendalane kadang pasar sepi mbk, namanya 

usaha pasti mengalami sepi mbk. Kendala laine cuaca 
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dingin, mengakibatkan ikan mudah mati karena tidak 

tahan cuaca dingin.”28 

Pada supplier lain pun juga demikian, kendalanya tidak jauh 

berbeda dengan bapak muhsin,yakni harga turun pakan naik, cuaca 

dingin berikut pemaparan Bu Anas: 

“kendalane kadang harga turun pakan ikan naik mbk, 

kendala lain petani ikan sing mandiri pakan beli sendiri 

iku lek wayah harga turun bingung mbk, cuaca dingin 

ikan menjadi banyak yang mati .”29 

Pada supplier lain pun juga demikian, kendalanya tidak jauh 

berbeda dengan bapak muhsin yakni cuaca berubah dingin ,kena 

penyakit ,pesawat tidak jadi terbang berikut pemaparan Bapak 

Wiwit: 

“kendalanya cuaca yang berubah cuaca dingin membuat 

ikan stres, kena penyakit jamur, kendala transportasi 

pesawat tidak jadi terbang.”30 

Pada supplier lain pun juga demikian, kendalanya tidak jauh 

berbeda dengan bapak muhsin yakni ikan mati, ada pesanan ikan 

tidak tersedia, tranportasi pesawat tidak jadi terbang berikut 

pemaparan Bapak H. Mashudi: 

                                                             
28 Wawancara dengan Bapak Rowi (salah satu supplier di desa Bendiljati Wetan 

Sumbergempol Tulungagung) pukul 11.30 WIB  Tanggal 28 Januari 2019 
29 Wawancara dengan Bu Anas (salah satu supplier di desa Bendiljati Wetan 

Sumbergempol Tulungagung) pukul 14.00 WIB  Tanggal 29 Januari 2019 
30 Wawancara dengan Bapak Wiwit (salah satu supplier di desa Bendiljati Wetan 

Sumbergempol Tulungagung) pukul 11.00 WIB  Tanggal 29 Januari 2019 



“kendalane ikan kurang sehat bisa mati, ada pesanan 

kadang ikan tidak tersedia, tranportasi ada kendala 

pesawat tidak jadi terbang, kesalahan perawatan saat di 

karantina sana ikan menjadi mati jadi tidak kebayar 

atau kepotong.31 

4. Solusi menghadapi kendala dalam  strategi pemasaran budi daya 

ikan hias di desa Bendiljati Wetan kecamatan Sumbergempol 

Berikut pemaparan solusi para supplier – supplier dalam menghadapi 

kendala dari para petani ikan hias di desa Bendiljati Wetan kecamatan 

Sumbergempol, solusi dari bapak Muhsin yakni sewaktu induk telat atau  

tidak stabil untuk bertelur,supplier harus sudah siap remaja berikut 

pemaparan Bapak Muhsin: 

“solusine ya iku mbk, sewaktu induk telat atau  tidak stabil 

untuk  bertelur, aku harus sudah siap remaja mbk supaya 

penghasilan terus ada, semisal di perkirakan induk yang 

sudah berumur 2 tahun atau sekitar 1,5 tahun iku sudah 

tidak keluar telur e sudah akhir, nah keadaan ngunu iku 

aku mesti sudah siap remaja mbk, buat mengganti atau 

nyambung induk yang sudah tidak bisa bertelur, akhir e 

keadaan ngunu kuwi aku sudah hafal dadi pasti sudah 

siap remaja mbk. Terus untuk menghadapi keadaan cuaca 

saat dingin dan kena penyakit jamur , ya cuma di obati 
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mbk, biasane lek kenek penyakit ngunu kuwi ya tidak 

semua kena penyakit mbk yang kena paling ya cuma 1. 

cuma 2 terus nanti kalo cuaca sudah balik normal tidak 

dingin ya sudah balik neh seperti bisaa tidak sampai habis 

mbk, jadi selain di obati ya bertahan sampai cuaca 

kembali normal.”32 

Solusi dari bapak Rowi yakni saat cuaca dingin solusinya di obati 

sama airnya di cetekne dan juga kadang airnya di ganti biar mengurangi 

ikan yang mati. Untuk menghadapi pasar sepi perluas pasar dengan 

sistem online, lebih memperhatikan harga, pertahankan kualitas ikan dan 

pelayanan ke pembeli berikut pemaparan Bapak Rowi: 

“solusinya menghadi cuaca ya cuma di obati mbk sama 

banyune di cetekne mbk dan juga kadang airnya di ganti 

biar mengurangi ikan yang mati. Untuk menghadapi pasar 

sepi saya biasanya perluas pasar dengan sistem online, 

lebih memperhatikan harga, pertahankan kualitas ikan 

dan pelayanan ke pembeli.”33 

Solusi dari Bu Anas yakni saat cuaca dingin solusinya di obati Untuk 

kendala  harga ikan turun pakan ikan naik, solusinya ikut kerjasama sama 

pembelinya berikut pemaparan Bu Anas: 
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“Solusi saya dalam menghadapi kendala cuaca ya saya 

obati mbk, terus umtuk kendala  harga ikan turun pakan 

ikan naik, solusi saya itu mbk ikut kerjasama sama 

pembelinya, jadi pakan dari sana dan ikan hias ku pasti di 

ambil terus lek hargane turun punya saya tidak jatuh 

banget, bakule sek menerima 13 ribu lebih pokok tidak 

rugi banget mbk sing penting ikane sehat bakule pasti 

masih mau beli.”34 

Solusi dari Bapak Wiwit yakni saat cuaca dingin Solusinya di obati 

sampai cuaca kembali normal berikut pemaparan Bapak Wiwit: 

“Solusi saya ya di obati mbk sampai cuaca kembali normal, 

untuk masalah transportasi pesawat yang tidak jadi 

terbang, sebelum ikan dikirim harus boking dulu mbk.”35 

Solusi dari Bapak H. Mashudi yakni solusi saat kendala ikan kurang 

sehat, pilih ikan yang benar benar sehat harus teliti ikanya bener sehat 

apa tidak,  untuk masalah bagian pesawat yang  tidak jadi terbang, 2 

hari sebelum pengiriman harus boking dulu berikut pemaparan Bapak 

H.Mashudi : 

“solusi saya dalam menghadapi kendala ikan kurang sehat 

bisa mati saat pengiriman, ya iku mbk biasane pilih ikan 

yang benar benar sehat harus teliti ikanya bener sehat 
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apa tidak, terus untuk masalah bagian pesawat yang  tidak 

jadi terbang, 2 hari sebelum pengiriman biasanya saya 

boking dulu mbk kira kira pesawatnya bener bener bisa 

terbang apa tidak”36 
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