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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya  mempunyai 

mata pencaharian di bidang pertanian. Sektor pertanian pada setiap tahap 

pembangunan di Indonesia, penting untuk dikembangkan karena memberikan 

kontribusi yang cukup tinggi pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 

2001 sampai tahun 2004, sektor pertanian menjadi sektor terbesar ketiga setelah 

sektor industri (Badan Pusat Statistik, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa pertanian 

berperan sebagai sumber ketahanan pangan nasional, penyerap angkatan kerja, 

meningkatkan pendapatan petani serta sebagai sumber devisa bagi negara. Salah satu 

sub sektor pertanian yang mempunyai potensi memberikan kontribusi PDB di 

Indonesia adalah hortikultura. Sub sektor hortikultura terdiri dari sayuran, buah-

buahan, florikultura serta tanaman obat. 

Usahatani pembibitan tanaman tidak memerlukan areal tanah yang luas 

sebagaimana usahatani tanaman lainnyaterutama tanaman pangan, namun 

demikian,usahatani pembibitan memerlukan tenaga kerja lebih banyak,lebih terampil 

dan memiliki keahlian, Hal inilah yang menyebabkan biaya produksi bibit tanaman  

tampak lebih tinggi.Usaha pembibitan tanaman buah-buahan adalah usaha 

memperbanyak tanaman buah-buahan dengan menggunakan perbanyakansecara 

vegetatif seperti stek, cangkok, okulasi (tempel), grafting (sambung) dan 
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kulturjaringan. Keuntungan perbanyakan secara vegetatif antara lain sifat tanaman 

yang sesuai dengan sifat tanaman induknya, mempercepat tanaman berbuah atau 

memperpendek masa juvenile (masa tanaman belum menghasilkan). 

Seiring dengan perkembangan teknologi dunia, maka semakin meningkatnya 

permintaan dari para konsumen yang semakin beragam, begitu juga dengan 

perusahaan-perusahaan diseluruh dunia dalam menjalankan usahanya untuk 

mendapatkan konsumen lebih banyak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 

tersebut. 

Persaingan antar perusahaan semakin keras dan semakin canggih, terlebih untuk 

perusahaan yang menjalankan bisnisnya ke berbagai pulau diIndonesia, teknologi 

yang digunakan dalam mempromosikan produk untuk menarik perhatian konsumen 

lebih terorganisir dan terencana dengan baik, sehingga konsumen lebih mudah 

tertarik untuk membeli.Kebutuhan dalam menjalankan usahanya diperlukan 

kecepatan, ketelitian, keterampilan, keuletan dan juga kekreatifan dari berbagai staf 

dalam perusahaan tersebut untuk bekerjasama menjalankan usaha, sehingga semua 

dapat membentuk sesuatu kekuatan yang lebih besar dalam menangani setiap 

permintaan para konsumen. 

Pengembangan strategi pemasaran adalah sebuah cara yang digunakan untuk 

meningkatkan penjualan atau mendapatkan konsumen lebih banyak dalam keadaan 

seperti saat ini. UD Tunas Baru Mulya adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

jual beli bibit  terutamabibit buah  dan jasa landscapeyang pemasaranya sudah 
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hampir diseluruh pulau di Indonesia. Untuk meningkatkan penjualan dan 

mendapatkankonsumen lebih banyak. UD Tunas Baru Mulya harus mengembangkan 

strategipemasaran agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

meneleti judul “Strategi Pemasaran Bibit Jeruk di UD Tunas Baru Mulya 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berkaitan dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis dapat  merumuskan 

masalah sebagai  berikut: 

1. Apa saja kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi 

pemasaran padabibit jeruk di UD. Tunas Baru Mulya ? 

2. Apastrategi pemasaran yang selama ini diterapkan padabibit jeruk di UD. Tunas 

Baru Mulya ? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diambil tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Mengetahuikelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi 

pemasaran pada  bibit jeruk di UD. Tunas Baru Mulya. 

2. Merumuskan strategi pemasaran yang sesuai untuk diterapkan pada bibit jeruk di 

UD. Tunas Baru Mulya. 
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1.4.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang strategi 

pemasaran pada bibit jeruk di UD. Tunas Baru Mulya. 

2. Bagi perusahaan mengetahui bagaimana caranyamempertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan untuk memajukan usahanya. 

1.5.Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1. Batasan Istilah 

Permasalahan dalam strategi pemasaranpada bibit jeruk ini memberikan 

adanya batasan masalah, supaya permasalahan yang sudah ada untuk diteliti tidak 

meluas ke permasalahan lainnya. Sehingga peneliti difokuskan dalam permasalahan 

inti sebagai berikut : 

1. Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya 

pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan 

keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. 

2. Faktor internal untuk mendapatkan faktor kekuatan yang akan digunakan dan 

faktor kelemahan yang akan diantisipasi oleh perusahaan. 

3. Faktor eksternaluntukmengembangkan faktor peluang yang kiranya dapat 

dimanfaatkan dan faktor ancaman yang perlu dihindari oleh perusahaan. 

4. Analisis SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)dan Analisis 

IFAS (Internal Factor Analysis summary)– EFAS(Exsternal Factor Analysis 
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summary)untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi yang sesuai pada bibit jeruk di UD. Tunas Baru Mulya. 

1.5.2. Pengukuran Variabel 

Variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut (Sugiyono, 

2008). Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Lingkungan internal, antara lain : 

Kekuatan (S) 

a) Kualitas produk bibit jeruk 

Produk bibit buah UD Tunas Baru Mulya adalah produk yang dijual sudah 

bersertifikat / berlabel bibit unggulan dan diakui oleh dinas terkait. 

b) Pelayanan yang baik 

Pelayanan yang diberikan UD Tunas Baru Mulya sangat bagus yaitu fast 

respon atau cepat tanggap, bibit buah apa yang dibutuhkankan  konsumen 

akan segera di carikan, mampu memberikan solusi dan edukasi tentang 

bibit buah kepada konsumen. 

c) Lokasi perusahaan yang strategis 

Lokasi yang sangat strategis karena terlatak dijalur alternatif menuju Kota 

Batu. 
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d) Nama perusahaan yang dikenal luas/brand image 

Awal mula nama perusahaan UD Tunas Baru Mulya dikenal luas sehingga 

memiliki banyak mitra yang tersebar luas yaitu dengan mengikuti 

pameran–pameran pembibitan, melalui sosial media internet seperti 

Facebook, menggunakan brosur dan iklan di majalah. 

e) Keanekaragaman jenis bibit jeruk 

Banyaknya jenis bibit yang dimiliki perusahaan sehingga para konsumen 

bias leluasa memilih bibit yang mau mereka beli. 

• Jeruk nipis 

• Jeruk keprok 

• Jeruk batu 55 

• Jeruk siem pontianak 

• Jeruk bali 

d)  Struktur biaya  

 Kelangsungan usaha adalah hal pokok yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan dalam mengelolah perusahaan. Biaya keuntungan bersi dari 

setiap bibit diambil antara 30-50% tergantung jumlah pengambilan, 

sedangkan kentungan dari pengambilan dalam jumlah besar diambil antara 

20-30% yang mana minimal pengambilannya yaitu sebanyak 200 bibit. 

 

Kelemahan(W) 
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a) Kurangnya manajemen 

System manajemen diperusahaan menggunakan system kekeluargaan 

sehingga menimbulkan sedikit kekurangan yang bias merugikan 

perusahaan. 

b) Alat kurang memadai 

Dalam proses perawatan dan pembibitan perusahan masih mengunakan 

alat tradisional dan belum beranjak untuk berganti kealat yang moder. 

2. Lingkungan eksternal, antara lain : 

Peluang(O) 

a) Peran produk lokal 

Jenis bibit yang ditawarkan oleh perusahaan kebanyakan dari produk 

lokal. 

b) Meningkatnya pertumbuhan pelanggan 

konsumen tidak membeli fisik produk semata-mata melainkan paket 

manfaat produk. Paket manfaat tersebut terdiri dari tiga elemen yaitu 

manfaat untuk memenuhi kebutuhan utama, manfaat untuk memenuhi 

kebutuhan tambahan dan manfaat untuk memenuhi keinginan pembeli. 

Selain itu perusahan juga bias member insetif pembelian yaitu berupa 

hadiah cuma-cuma, bonus pembelian, kupon dan potongan harga, 

penjualan obral, pembayaran di belakan dan kontes. 

c) Harga produk 
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Harga bibit buah yang ditawarkan di UD Tunas Baru Mulya sangat 

bervariasi tergantung jenisnya dan bahkan dilihat dari ukuran besar 

kecilnya bibit buah itu sendiri, tetapi harga yang di tawarkan tergolong 

sama dengan yang lain akan tetapi lebih berkwalitas dibandingkan 

perusahaan lainnya. 

d) Promosi 

Promosi yang digunakan UD Tunas Baru Mulya yaitu dengan mengikuti 

pameran–pameran pembibitan, melalui sosial media internet seperti 

Facebook, menggunakan brosur dan iklan di majalah. 

Ancaman (T) 

a) Persaingan usaha yang sejenis 

Banyak perusahan sejenis yang menjual dan menawarkan barang yang 

sama dan untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu dengan memperbanyak 

keunggulan produk seperti variasi bibit yang komplit serta mengurangi 

kelemahan produk perusahaan seperti memberi solusi kepada konsumen. 

b) Pesaing menawarkan harga produk yang lebih murah 

Dengan harga produk yang murah maka dengan tidak langsung akan 

menarik minat konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan dan 

untuk mengantisipasinya yaitu dengan menawarkan produk yang 

berkuwalitas dan bermutu. 

 


