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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Stroberi merupakan salah satu komoditas buah-buahan subtropics yang 

sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia.Tanaman stroberi termasuk 

tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi, daya tariknya terletak pada warna 

buah yang merah mencolok dan rasanya manis segar. Buah stroberi mempunyai 

peluang pasar yang semakin luas, karena buah subtropics ini tidak hanya 

dikonsumsi segar tetapi stroberi juga dapat diolah menjadi sirup, selai, dodol, 

manisan, jus, dan bahan baku pembantu pembuat eskrim (Budiman dan 

Saraswati,2006). 

Permintaan dunia akan buah stroberi cenderung terus meningkat dari tahun 

ketahun. Seiring perkembangan ilmu dan teknologi pertanian yang semakin maju, 

kini stroberi mendapat perhatian pengembangannya di daerah beriklim tropis. Di 

Indonesia, walaupun stroberi bukan merupakan tanaman asli Indonesia, namun 

pengembangan komoditas ini dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber 

pendapatan dalam sector pertanian. Stroberi ternyata dapat tumbuh dan 

berproduksi dengan baik dalam kondisi seperti di Indonesia (Budiman dan 

Saraswati, 2008). Menurut Badan Pusa Statistik (2012), produksi stroberi di 

Indonesia pada tahun 2009 sebesar 19.132 ton dan mengalami perkembangan 

produksi 29,87% (5.714 ton) di tahun 2010 yaitu mencapai24.846 ton.Tahun2011 
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volume produksi stroberi meningkat lagi menjadi sebesar 41.035 ton dengan 

persentasi peningkatan 68%. 

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi berupa lahan yang cukup luas dan 

iklim yang mendukung untuk dikembangkannya produksi pangan. Selain produksi 

pangan, Jawa Timur juga memiliki potensi untuk mengembangkan produk buah-

buahan. Saat ini terdapat beberapa Kabupaten yang menghasilkan buah-buahan, 

seperti mangga (Kabupaten Situbondo, Probolinggo, Pacitan dan Gresik), buah 

pisang (Kabupaten Lumajang, Magetan dan Banyuwangi), dan Stroberi salah 

satunya di Kabupaten Mojokerto.  

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang 

memiliki suhu udara yang lumayan tinggi. Di kota ini masih dapat ditemukan area 

persawahan, perkebunan dan hutan meski tidak terlalu luas. Jika dilihat dari sudut 

pandang kesuburan tanah, Mojokerto termasuk kota yang memiliki tanah yang 

subur. Sebagian besar lahan pertanian yang ada disana dapat ditanami dengan 

berbagai jenis tanaman yang mampu bertahan pada suhu panas maupun dingin. 

Semua area di Mojokerto tidak memiliki suhu panas, ada beberapa kawasan di 

kota ini yang berada di daerah pegunungan yang memiliki suhu dingin. Dengan 

adanya perbedaan suhu dan daerah inilah yang membuat Mojokerto mampu 

menghasilkan berbagai jenis produk pertanian. 

Buah stroberi yang begitu cantik dan kaya akan vitamin banyak yang suka  

mulai anak-anak sampai orang dewasa, hadirnya kebun stroberi di Pacet bisa 

diharapkan dapat melengkapi wisata yang ada di Pacet sehingga para wisatawan 

merasa puas dan ketagihan untuk berkunjung lagi ke Mojokerto khususnya daerah 
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Pacet, aneka jenis tanaman stroberi seperti holland, sweetcherry dan juga jenis 

stroberi lokal bandung di hadirkan di kawasan Pacet. Kawasan Pacet yang berada 

di kaki Gunung Welirang juga begitu cocok untuk komoditas pertanian baik 

berupa sayur-mayur maupun jenis tanaman lainnya, sehingga produk pertanian 

yang lain seperti beras pacet, bawang, ketela, ubi dan aneka hasil pertanian 

menjadi begitu terkenal serta unggul, di dataran yang mempunyai ketinggian 

sekitar 600 mdpl, dan Pacet juga cocok untuk tanaman stroberi. Ada beberapa 

tempat kebun stroberi di Pacet seperti di Pondok Stroberi yang terletak di Desa 

Sajen Pacet juga memiliki kebun stroberi yang berada di jalan raya pemandian air 

panas. Dengan luas kebun 4000 meter persegi yang berisi 10 ribu polybag 

wisatawan bisa sepuasnya memetik stroberi. Harga buah stroberi yang ada di 

Padusan Agrowisata ini relatif murah 40 ribu untuk per kilogram. 

Padusan Agro merupakan suatu Paguyuban Petani di Desa Padusan yang 

memiliki anggota kelompok tani kurang lebih 40 orang yang ikut dalam program 

kelompok tani yang berbasis agrowisata. Sebagian besar yang ikut dalam program 

ini merupakan petani yang ada di desa Padusan. Padusan Agro ini terletak di desa 

Padusan Kecamatan Pacet. Alamat lengkap kantor Padusan Agro ini berada di 

jalan Raya Pemandian Air Panas, Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Mojokerto, 

Jawa Timur.DesaPadusan terletak pada ketinggian rata-rata 700 m diatas 

permukaan air laut, dengan suhu rata-rata l8ºC sampai 24ºC. Sebagian besar Desa 

Padusan merupakan kawasan pertanian sayuran dan wisata karena merupakan 

daerah pegunungan. Selain kawasan pertaniandanwisata juga terdapat kawasan 
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hutan lindung yang sekarang sebagian kecil dari hutan tersebut telah dibuka untuk 

kawasan pertanian. 

Kebutuhan buah stroberi dalam negeri masih dipenuhi oleh impor. Negara 

pengimpor buah stroberi segar ke Indonesia antara lain Selandia Baru, Australia, 

Amerika Serikat, Kanada, Jepang, China, Belanda, dan Swiss. Selain mengimpor, 

Indonesia mengekspor stroberi ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, 

Singapura dan Brunei Darussalam. 

Selama ini buah stroberi untuk kebutuhan ekspor berasal dari beberapa 

sentra produksi buah stroberi yang tersebar di beberapa daerah seperti Ciwidey, 

Rancabali dan Lembang (Bandung), Cipanas (Cianjur), Malang, dan Bedugul 

(Bali). Daerah-daerah tersebut telah menjadi sentra produksi tanaman stroberi di 

Indonesia dan pembudidayaanya dilakukan dibeberapa daerah tersebut. Stroberi, 

sering disebut “soft fruit”, merupakan buah subtropis yang penting di dunia. 

Walaupun bukan tanaman asli Indonesia, akan tetapi tanaman stroberi memiliki 

prospek baik dikembangkan di wilayah nusantara, terutama bila diusahakan secara 

intensif berpola agribisnis. 

Pada dasarnya tujuan dalam mendirikan perusahaan adalah mencari laba 

semaksimal mungkin. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan itu 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya. 

Perusahaan yang dapat menjual produknya dengan harga yang menguntungkan 

pada tingkat kualitas yang diharapkan, akan mampu mengatasi tantangan dari para 

pesaing terutama dalam bidang pemasaran. 
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Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan–kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba. Berhasil 

tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis tergantung kepada keahlian pengusaha di 

bidang pemasaran, produksi, keuangan maupun bidang lain. Selain itu tergantung 

pula pada kemampuan pengusaha untuk mengkombinasikan fungsi–fungsi 

tersebut agar usaha perusahaan dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, diperlukan 

analisis bauran pemasaran (marketing mix) yang tepat untuk mengembangkan 

buah stroberi di Padusan Agrowisata Pacet, KabupatenMojokerto. 

1.2 Perumusan Masalah 

Kawasan Desa Pacet yang berada di kaki Gunung Welirang begitu cocok 

untuk komoditas pertanian baik berupa sayur-mayur maupun jenis tanaman 

lainnya. Sehingga produk pertanian yang lain seperti beras pacet, bawang, ketela, 

ubi dan aneka hasil pertanian menjadi begitu terkenal serta unggul di dataran yang 

mempunyai ketinggian sekitar 600 mdpl, dan Desa Pacet juga cocok untuk 

tanaman stroberi. Ada beberapa tempat kebun stroberi di Pacet seperti di Pondok 

Stroberi yang terletak di Desa Sajen Pacet dan juga Stroberi Farm yang berada di 

jalan raya pemandian air panas. 

Dalam mempertahankan eksistensi buah Stroberi agar tetap laris di 

pasaran perlu adanya strategi pemasaran yang baik untuk menciptakan 

keunggulan yang mampu menghasilkan laba yang berkelanjutan. Oleh karena itu, 

setiap pengusaha buah Stroberi, dirasa perlu menetapkan strategi pemasaran yang 

tepat untuk mendukung perkembangan usaha di masa yang akan datang. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana marketingmixdi PadusanAgrowisataPacetMojokerto?

2. Apakah variabel yang paling palingberpengaruhterhadap volume

pembelian diPadusan Agrowisata Pacet?

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk:  

1. Memahamimarketing mix 4P terhadap volume pembelian yang ada di

Padusan Agrowisata Pacet.

2. Menganalisis variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap

volume pembelian di Padusan Agrowisata Pacet

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat 

memberi manfaat bagi berbagai pihak : 

1. Bagi pihak Padusan Agrowisata Pacet, stroberi dapat menjadi bahan

masukan dalam mempertimbangkan dan menentukan kebijakan

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penetapan strategi dan

saluran pemasaran.

2. Bagi mahasiswa yang melakukan penelitian, berguna untuk menambah

wawasan dan pengalaman mahasiswa di lapangan dalam mengkaji suatu

permasalahan serta menganalisanya untuk menghasilkan suatu informasi

yang relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.




