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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

PenelitianNamah dan Sinlae (2012) yang berjudul The Feasibility 

Study of Keprok SoE Citrus Farming and the Development Strategis of Local 

Citrus Farming bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha tani Jeruk 

Keprok varietas SoE dan menganalisis strategi pengembangan Jeruk Keprok 

varietas SoE. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai NPV lebih dari 0,89nilai 

IRR yaitu 24,13% dimana NPV sama dengan 0 dan lebih besar dari 

MARR, kriteria B/C ratio menunjukkan nilai lebih dari 1 yaitu 1,44 serta 

kriteria payback period menunjukkan periode pengembalian investasi yaitu 

1,97 tahun. Dari beberapa kriteria tersebut menunjukkan usaha tani Jeruk 

Keprok SoE layak untuk dilaksanakan secara ekonomis. Strategi 

pengembangan dapat dibentuk dari analisis faktor peluang, ancaman, 

kekuatan dan kelemahan usaha tani.  

PadamatriksIEusahataniJerukKeprokSoE berada di kuadran II 

yangtermasukbagiantumbuhdanmembangun.Hasil analisis SWOT menunjukkan 

empat strategi yaitu meningkatkankualitas dan kuantitas produksi melalui 

intensifikasi dan ekstensifikasipertanian dan diversifikasi produk, mengoptimalkan 

ketersediaan tenagakerja, memanfaatkan kondisi sosial budaya masyarakat yang 
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memilikisemangat gotong royong, serta meningkatkan penjualan dan keuntungan 

dengan menjaga kualitas produksi melalui diversifikasi produk. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yayan Muhamad Ahyani(2009), 

yang berjudulStrategi Pemasaran Ekspor Buah-Buahan Pada PT. Agroindo Usaha 

Jaya.Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi faktor lingkungan 

eksternal yang menjadi peluang dan ancaman perusahaan, (2) Mengidentifikasi faktor 

lingkungan internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan (3) 

Merumuskan strategi yang dapat dijalankan perusahaan sesuai dengan kondisi 

lingkungan perusahaan. Penelitian ini dilakukan di PT Agroindo Usaha Jaya Jl. H. 

Buang No.24 RT.07/07, Ulujami, Pangsanggrahan, Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi 

dilakukan secara sengaja (purposive). Masalah yang dianalisis mencakup kondisi 

internal dan eksternal yang dihadapi oleh PT Agroindo Usaha Jaya. Pengambilan data 

dilakukan pada bulan November 2008 sampai bulan Desember 2008. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer 

diperoleh langsung dari pihak manajemen melalui wawancara, pengamatan langsung 

di lapangan (observasi), dan pengisian kuisioner dengan pihak yang dianggap paling 

berkompeten di PT Agroindo Usaha Jaya yaitu Direktur, Manajer Accounting dan 

Manajer Ekspor. Analisis dilakukan dengan menggunakan IFE, EFE, IE, SWOT dan 

QSPM.Hasil penelitian menunjukkan faktor internal yang menjadi kekuatan PT 

Agroindo Usaha Jaya adalah kualitas produk yang bermutu, ketepatan waktu dalam 

pendistribusian, buah yang ditawarkan beragam, modal sendiri, pengalaman di bidang 
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ekspor cukup lama, harga yang kompetitif, dan kemitraan dengan pemasok baik. 

Sedangkan yang menjadi kelemahan adalah tidak memiliki kebun sendiri, buah dalam 

bentuk segar tidak tahan lama, kondisi gudang kurang memadai, kurangnya promosi, 

dan kapasitas pengadaan buah kurang optimal. Berdasarkan faktor eksternal yang 

menjadi peluang adalah pasar global, peningkatan jumlah penduduk dunia, 

meningkatnya kesadaran masyarakat dunia akan gizi dan kesehatan, peningkatan 

jumlah produksi, dan memiliki negara tujuan ekspor yang jelas. Sedangkan ancaman 

dari faktor eksternal adalah adanya persaingan dalam usaha, kenaikan harga BBM, 

inflasi, keadaan politik dan keamanan yang kurang stabil, dan adanya kebijakan tarif 

ekspor. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh RR. Amand Febrianti (2016), yang 

berjudul Strategi Pemasaran Buah Jeruk Keprok (Citrus Nobilis L) Local (Studi 

Kasusu Di Wilaya Kecamatan Blimbing Kota Malang). Tujuan dari penelitian ini 

adalah: (1) Untuk mengetahui segmentasi pasar buah jeruk keprok lokal di Kota 

Malang Kecamatan Blimbing. (2) Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman dalam pemasaran buah jeruk keprok lokal di Kota Malang Kecamatan 

Blimbing. (3) Untuk mengetahui strategi yang tepat dalam pemasaran buah jeruk 

keprok lokal di Kota Malang Kecamatan Blimbing berdasarkan analisa SWOT. 

Penentuan daerah dilakukan secara purposive atau sengaja di kecamatan Blimbing 

kotamadya Malang berdasarkan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan 

kecamatan yang mempunyai lokasi pemasaran yang beragam, mulai dari pasar 
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tradisional hingga pasar modern (supermarket) dan diantara kedua tempat pemasaran 

tersebut tidak mempunyai perbedaan kuantitatif yang sangat menonjol. Hasil 

penelitian menunjukan dapat diketahui bahwa kekutan yang dimiliki dalam pemaaran 

buah jeruk keprok lokal adalah rasa, yang lengkap, harga yang cukup murah, mudah 

di dapat atau di temui, serta pelayanan yang baik dari para pemasar. 

Kelemahan yang dimiliki dalam pemasaran buah jeruk keprok lokal adalah 

warna kulit yang kurang menarik, aroma buah jeruk keprok lokal yang biasa, warna 

daging buah yang kuning pucat, ketersediaan kandungan air yang sedang, 

pengemasan yang belum ada, tata letak yang kurang mendukung, kurang adanya 

antisipasi penjagaan kwalitas buah jeruk keprok lokal, tidak adanya promosi 

mengenai kelebihan dari buah jeruk keprok lokal ini. Peluang yang dimiliki dalam 

pemasarn buah jeruk keprok lokal adalah sudah dikenalnya buah ini di kalangan 

masyarakat, buah ini merupakan buah yang selalu tersedia sepanjang tahun (tidak 

mengenal musim tertentu), pertumbuhan penduduk dan perluasan pangsa pasar. 

Ancaman yang ada dalam pemasaran buah jeruk keprok lokal yaitu adanya buah 

impor, adanya buah substitusi, sehingga semakin berkurangnya produksi buah jeruk 

keprok lokal yang dihasilkan oleh petani. Strategi pemasaran yang ideal setelah 

dilakukan analisa SWOT yang disesuaikan dengan analisa matrik faktor strategi 

internal – eksternal pemasaran buah jeruk keprok lokal adalah strategi SO (strenghts- 

opportunities) dan WO (weaknss – opportunities). Strategi SO yaitu dengan 

mempertahankan kualitas rasa, meningkatkan hasil produksi, menambah pasokan 
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kesemua pasar buah (outlet, toko buah, pasar tradisional dsb), memperbaiki kualitaas 

penjualan dan area pemasaran. Strategi WO yaitu dengan meningkatkan kwalitas 

hasil produksi, perbaikan pengemasan, memperluas pangsa pasar, meningkatkan 

antisipasi pasca panen, memperpendek jalur pemasaran, menguasai pangsa pasar. 

2.2. Sekilas Tentang Jeruk 

Jeruk (Citrus sp.) adalah tanaman tahunan yang berasal dari Asia Tenggara. 

Sejak ratusan tahun lalu, tanaman ini sudah terdapat di Indonesia, baik sebagai 

tanaman liar maupun sebagai tanaman pekarangan (Soelarso, 1996). Buah jeruk 

merupakan salah satu jenis buah yang paling banyak digemari oleh masyarakat. Oleh 

karena itu tidak mengherankan jika perkembangan tanaman jeruk mengalami 

perubahan populasi yang cukup tajam. Pada saat ini sebagian petani buah menyadari 

bahwa komoditas buah jeruk memang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, 

terutama jenis komoditas jeruk keprok (Kanisius, 1994).  

Dalam usaha memenuhi kebutuhan jeruk bermutu dan bebas penyakit, teknik 

perbanyakan tanaman secara in vitro digunakan untuk memperoleh tanaman yang 

berkualitas, homogen, cepat dan dalam jumlah yang banyak. Kultur jaringan dapat 

menghasilkan bibit dalam jumlah yang tidak terbatas, dan mewarisi sifat induk 

(Wiryanta & Raharja, 2003). Sesuai dengan pendapat Suryowinoto (1996), bahwa 

memperbanyak jeruk keprok dapat dilakukan secara klonal melalui teknik kultur 

jaringan atau teknik in vitro. Dalam budidaya tanaman dengan menggunakan teknik 

kultur jaringan, pemberian zat pengatur tumbuh dalam media tanam dan pemilihan 
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eksplan sebagai bahan inokulum awal yang ditanam dalam media perlu diperhatikan 

karena mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan eksplan tersebut menjadi 

bibit yang baru. 

2.2.1. Klasifikasi Tanaman Jeruk 

Genus dari jeruk terdiri dari dua subgenus yaitu subgenus Papeda dan Eucitrus. 

Buah dari subgenus papeda tidak enak dimakan dan salah satu contohnya adalah 

jeruk purut (Citrus hystrix). Sementara subgenus Eucitrus mempunyai 10 spesies 

(Pracaya, 1992). Keragaman genetik dan fenotif menyebabkan identifikasi dan 

klasifikasi jeruk sulit dilakukan (Setiawan, 2000). Tanaman jeruk (citrus sp) 

mempunyai sistematika sebagai berikut : 

• Ciri-ciri / struktur  : Spermatohyta 

• Bagian / cabang  : Angiospermae 

• Tingkatan klasifikasi : Dicotyledoneae 

• Tingkatan  family  : Rutales 

• Tingkatan kekerabatan : Rutaceae 

• Tinkatan spesies  : Citrus 

• Tingkatan karakteristik : Citrus sp 
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Ciri – ciri tanaman jeruk :  

1. Tanaman jeruk mempunyai akar tunggang panjang dan akar serabut (bercabang 

pendek kecil) serta akar-akar rambut. Bila akar tunggang mencapai tanah yang 

keras atau tanah yang terendam  air, maka pertumbuhannya akan terhenti. Tetapi 

bila tanah yang gembur, panjang akar tunggang bisa mencapai 4 meter. Akar 

cabang yang mendatar bisa mencapai 6-7 m . 

2.  Pohon jeruk sekarang ditanam di Indonesia berbentuk bulat dan tingginya 

mencapai 5- 10 m. jeruk keprok berbatang rendah tingginya 2-7 m, tajuk pohon 

tidak beraturan, dahan kecil, cabangnya banyak. 

3.  Daun jeruk berwaran hijau tua dan tidak merangas. Posisi daun berhadapan atau 

berselang seling, tangkai daun bersayap atau tidak bersayap dan permukaan daun 

berkelenjar minyak yang transparan. 

4.  Bunga jeruk berbentuk majemuk seperti anak payung, tandan atau mulai 

kebanyakan berkelamin 2; kelopak bunga berjumlah 4-5 ada yang menyatuh dan 

ada yang tidak menyatuh. Pada umumnya bunga jeruk berwarna putih, kecuali 

jeruk nipis dan jeruk purut bunganya berwarna agak ungu sampai merah. Bunga 

jeruk keluar dari ketiak daun atau pucuk ranting yang masih muda, berbau harum 

dan banyak mengandung nectar atau madu. 

5.  Bakal buah menumpang, berbentuk bulat, dan bulat pendek atau elips. buah 

jeruk tergolong buah sejati, tunggal dan berdaging. oleh karena itu, buah yang 

masak tidak pecah. satu bunga menjadi satu bakal buah saja. Dinding buah tebal 
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dengan lapisan kulit luar yang kaku, berbau menyengat dan banyak mengandung 

minyak atsiri. lapisan ini di sebut flavedo dimana mulanya berwarna hijau dan 

bila masak berwarna kuning atau jingga. 

Jenis jeruk lokal yang dibudidayakan di Indonesia adalah jeruk Keprok 

(Citrusreticulata nobilis L.), jeruk Siem (C. microcarpa L. dan C.sinensis. L) yang 

terdiri atasSiem Pontianak, Siem Garut, Siem Lumajang, jeruk manis (C. auranticum 

L. DanC.sinensis L.), jeruk sitrun atau lemon (C. medica), jeruk besar (C.maxima 

Herr.) yangterdiri atas jeruk Nambangan-Madium dan Bali. Jeruk untuk bumbu 

masakan yangterdiri atas jeruk nipis (C. aurantifolia), jeruk Purut (C. hystrix) dan 

jeruk sambal (C.hystix ABC).Jeruk varietas introduksi yang banyak ditanam adalah 

varitas Lemon dan Grapefruit.Sedangkan varitas lokal adalah jeruk batu lima-lima, 

jeruk siem, jeruk baby, keprok medan, bali, nipis, danpurut. 

2.2.2. Syarat tumbuh Tanaman Jeruk 

Syarat tumbuh tanaman Jeruk (Citrus sp) yang baik yaitu meliputi iklim, tinggi 

tempat, tanah. 

1.  Iklim : Suhu optimal untuk pertumbuhan tanaman jeruk antara 25º – 30º C aktifitas 

pertumbuhan tanaman jeruk sangat terganggu bila suhu kurang dari 13º C tetapi 

masih dapat bertahan pada suhu 38º C. Sedangkan penyinaran matahari 50% - 

70%, keadaan udara yang lembab menimbulkan banyak cendawan, sebaiknya 

keadaan udara yang kering banyak serangan hama.  
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2.  Tempat : Tanaman jeruk dapat tumbuh pada berbagai ketinggian, mulai dari 

dataran rendah sampai dataran tinggi, tergantung pada varietasnya. Tinggi 

rendahnya suatu tempat sangat mempengaruhi pada kualitas buah jeruk, misalnya 

jeruk siem didataran tinggi biasanya berasa masam dan jeruk manis di dataran 

rendah daging buahnya kasar dan kurang segar.  

3.   Tanah : Tipe tanah yang cocok untuk ditanaman jeruk adalah lempung sebagai 

lempung berpasir dengan fraksi liat 7% - 27%,debu 25% - 50% dan fraksi pasir 

kurang dari 50%, cukup humus, mudah meresapnya air dan pH 4 – 7,8. Hasil yang 

baik di dapatkan pada tanah dengan pH 6. kedalaman air tanah yang cocok untuk 

tanaman jeruk minimal 75 cm – 1 m, tanaman jeruk menghendaki tanah yang 

mempunyai draenase dan aerase yang baik. 

2.3. Konsep Dasar Pemasaran 

Menurut Kotler (2000), pemasaran yaitu suatu proses sosial yang didalamnya 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain.Ada 10 jenis produk, yang merupakan bagian dari ruang lingkup 

pemasaran, yakni : 

1. Goods : Barang-barang fisik. 

2. Services : Jasa / pelayanan yang bersifat non fisik, yang menyertai atau tidak 

menyertai produk barang fisik. 
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3. Experiences : Pengalaman kegiatan atau seseorang yang dapat dinikmati oleh 

orang lain. 

4. Events : Kegiatan atau peristiwa yang dibutuhkan oleh orang banyak. 

5. Persons : Keahlian atau ketenaran seseorang. 

6. Places:Tempat atau kota yang memiliki keunggulan, keunikanatau keindahan. 

7. Properties : Hak kepemilikan bisa berupa benda nyata (real estate) atau financial 

(saham dan obligasi). 

8. Organizations : Lembaga atau wadah yang dapat memberikan citra atau nilai jual 

dari suatu produk. 

9. Information : Informasi yang dapat diproduksi dan dipasarkan (sekolah dan surat 

kabar). 

10. Ideas :  Gagasan yang menghasilkan produk yang dinikmati oleh konsumen. 

 Kesepuluh jenis produk inilah yang merupakan ruang lingkup dari produk yang 

dikelola oleh aktifitas pemasaran (Laksana, 2008). 

2.4. Strategi Pemasaran 

Menurut  David  (2006)  strategi  pemasaran  adalah  seni  dan  ilmu  untuk 

memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi  yang 

memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Proses manajemenstrategis 

terdiri atas tiga tahap, yaitu : formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi 

strategi.  
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Strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasiperusahaan 

akan dampak dari berbagai aktivitasatau program pemasaran terhadappermintaan 

produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Programpemasaran  meliputi  

tindakan-tindakan 19 pemasaran yang dapat  mempengaruhipermintaan terhadap 

produk, diantaranya dalam hal mengubah harga,  memodifikasikampanye iklan, 

merancang promosi khusus, menentukan pilihan saluran  distribusi,dan sebagainya 

(Tjiptono 2008). 

  Menurut Kotler dan Armstrong (2008), pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial dimana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. Dalam 

konteks bisnis yang lebih sempit, pemasaran mencakup menciptakan hubungan 

pertukaran muatan nilai dengan pelanggan yang menguntungkan. Maka dari itu, 

definisi pemasaran adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai dari 

pelanggan sebagai imbalannya. 

Secara sederhana definisi pemasaran dapat dilihat dalam gambar 2.1 dengan 

berbagai macam strategi, sebagai berikut : 
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Menciptakan nilai untuk pelanggan dan membangun hubungan pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Model sederhana pemasaran (Kotler dan Amstrong, 2008) 

Dari gambar yang diperlihatkan diatas kita mengetahui bahwa langkah pertama 

hingga ke-4 merupakan usaha perusahaan menciptakan nilai dan hubungan bagi 

pelanggan, dan pada langkah akhir perusahaan menuai timbal balik nilai dari 

pelanggan. Dalam artian yang lebih sempit nilai timbal balik yang diterima di 

perusahaan ialah penjualan, laba, dan equitas pelanggan dalam jangka panjang 

(Kotler dan Armstrong, 2008). 

Lingkungan pemasaran adalah pelaku dan kekuatan berada di sekeliling 

perusahaan yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak perusahaan, tetapi dapat 

mempengaruhi kegiatan dan kinerja pemasaran dan bisnis perusahaan. Terdiri dari 

lingkungan mikro dan lingkungan makro (Hadi, 2010). 

Menurut Tjiptono (2008), strategi pemasaran merupakan rencana yang 

menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau 
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program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran 

tertentu. Program pemasaran meliputi tindakan-tindakan pemasaran yang dapat 

mempengaruhi permintaan terhadap produk, diantaranya didalam hal mengubah 

harga, memodifikasi kampanye iklan, merancang promosi khusus, menentukan 

pilihan saluran distribusi, dan sebagainya. 

Menurut Swastha (2001), aturan dalam strategi pemasaran, diantaranya sebagai 

berikut : 

a. Proses berpikir yang melalui tindakan.  

b. Pengetahuan mengenai jumlah merupakan kunci penting. 

c. Strategi tindakan yang dilakukan dengan cepat akan mendominasi yang lambat. 

d. Kemenangan harus menunjukkan nilai dari tujuan. 

e. Menyerang hanya terhadap yang dapat diserang. 

f. Bertahan adalah bentuk terkuat dari persaingan. 

g. Superioritas dalam faktor persaingan yang mendasar adalah segalanya. 

h. Tidak terkalahkan adalah merupakan pertahanan yang sebenarnya. 

i. Strategi membutuhkan pengembangan yang unik. 

Menurut Rangkuti (1997), unsur-unsur pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga unsur utama, diantaranya sebagai berikut : 

1. Unsur strategi persaingan, dapat dikelompokkan menjadi tiga : 

a. Segmentasi pasar, adalah tindakan mengidentifikasikan dan membentuk 

kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. 
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b. Targetting, adalah suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar 

yang akan dimasuki. 

c. Positioning, adalah penetapan posisi pasar. Tujuan positioning adalah untuk 

membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada 

dipasar kedalam benak konsumen. 

2. Unsur strategi pemasaran, terdapat dua unsur strategi pemasaran :  

a. Diferensiasi, yang berkaitan dengan cara membangun strategi pemasaran 

dalam berbagai aspek diperusahaan. Kegiatan membangun strategi 

pemasaran inilah yang membedakan diferensiasi yang dilakukan suatu 

perusahaan dengan yang dilakukan oleh perusahaan lain. 

b. Bauran pemasaran, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mengenai 

produk, harga, promosi dan tempat. 

3. Unsur nilai pemasaran, dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 

a. Merek atau brand, adalah nilai yang berkaitan dengan nama atau nilai yang 

dimiliki dan melekat pada suatu perusahaan. 

b. Pelayanan atau service, adalah nilai yang berkaitan dengan pemberian jasa 

pelayanan jasa pada konsumen. 

c. Proses, adalah nilai yang berkaitan dengan prinsip perusahaan untuk 

membuat setiap karyawan terlibat dan memiliki rasa tanggung jawab dalam 

proses memuaskan konsumen, baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. 
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Tingkat-tingkat penjualan dan profitabilitas untuk sebuah produk, sebuah servis 

atau sebuah rangkaian produk dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang tidak dapat 

dikendalikan seperti misalnya : 

a) Kekuatan-kekuatan ekonomi dan, 

b) Kekuatan-kekuatan geografis 

2.5. Segmentasi Pasar 

Sebagian perusahaan mampu melayani dan memenuhi kebutuhan dari segmen 

konsumen tertentu dengan lebih baik dibandingkan segmen lain. Dalam melakukan 

usaha atau bisnis, konsumen ataupun pasar menjadi obyek yang begitu penting 

menyangkut keberlangsungan berjalannya suatu bisnis. Padahal dalam kehidupan 

masyarakat terdapat beberapa jenis konsumen dengan kebutuhan yang beragam. 

Maka dari itu, masing-masing perusahaan harus membagi keseluruhan pasar, memilih 

segmen terbaik, dan merancang strategi untuk melayani segmen terpilih dengan baik 

(Kotler dan Armstrong, 2007). 
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Proses untuk dapat menentukan Segmentation, Targeting, dan Positioning dapat 

dilihat dalam gambar 2.2 : 

 

 

 

  

  

 

 

Gambar 2.2 Langkah-langkah Segmentation, Targeting, danPositioning (Kotler, 2000) 

Berdasarkan penjelasan gambar yang diatas dapat diketahui bahwa langkah 

pertama ialah segmentation dengan cara membagi pasar dalam variabel yang berbeda 

menurut kebutuhan, karakteristik, dan perilaku kemudian mengembangkan bentuk 

segmen yang dinilai menguntungkan perusahaan. Langkah kedua targetting ialah 

proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau 

lebih jumlah segmen yang dimasuki. Langkah positioning yang efektif dimulai 

dengan diferensiasi yang benar-benar mendiferensiasikan penawaran pasar 

perusahaan sehingga perusahaan dapat memberikan nilai lebih kepada konsumen. 

Sedangkan positioning adalah pengaturan produk untuk menduduki tempat yang jelas 

berbeda, dan diinginkan relatif terhadap produk pesaing dalam pikiran konsumen 

sasaran. 
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variabel segmentasi 

dansegmentasipasar

. 

2. Mengembangkan 

bentuk segmen 

yangmenguntungka

n. 

 

Targetting 

1. Mengevakuasi 

daya tarik masing-

masing segmen. 

2. Memilih segmen 

yang 

menguntungkan 

 

 

 

Positioning 

1. Mengidentifikasi 

positioning yang 

mungkin untuk 

masing-masing 

segmen. 

2. Memilih dan 

mengkomunikasik

an positioning 

yang terpilih. 
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2.6. Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran atau biasa disebut dengan marketing mix, merupakan strategi 

dasar manajemen pemasaran yang ditetapkan oleh perusahaan dalam memasarnkan 

produknya. Bauran pemasaran juga memiliki peranan penting dalam mempengaruhi 

konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan ke 

pasar. 

Definisi buran pemasaran ( marketing mix) menurut Kotler dan 

Armstrong(2008),bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat 

pemasaran taktif terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon 

yang diinginkannya di pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang 

dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Berbagai 

kemungkinan ini dapat dikelompokan menjadi empat kelompok variabel yang disebut 

7P dalam kegiatan bauran pemasaran yaitu Product (produk), Price (Harga), Place 

(Tempat), Promotion (Promosi), People (Orang), Pshycal Evidence (Lingkungan 

Fisik), Process (Proses). 

2.6.1. Produk  

1. Pengertian Produk  

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar  untuk 

memenuhi keinginan atau kebutuhan. Segala sesuatu yang termasuk di dalamnya 

adalah barang berwujud, jasa, event, tempat, organisasi, ide ataupun kombinasi 

ant4ara hal-hal yang baru saja disebutkan. 
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Produk menurut Kotler dan Amstrong (1996) adalah segala sesuatu yang 

ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang 

dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen.  

2. Tingkatan Produk  

Menurut Kotler (2003) ada lima tingkatan produk adalah: 

a. Core benefit yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada 

konsumen 

b. Basic product yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh 

panca indra. 

c. Expected product yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi 

yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. 

d. Augmented product yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang 

ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing.  

e. Potential product yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami 

oleh suatu produk dimasa datang.  

3. Klasifikasi Produk  

Menurut Kotler(2002) produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

kelompok yaitu : 

a. Berdasarkan wujudnya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok 

utama : 
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1) Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, diraba 

atau disentuh, dirasa, dipegang , disimpan, dipindahkan dan perlakuan fisik 

lainnya. 

2) Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual (dikonsumsi pihak lain)  

b. Berdasarkan aspek daya tahannya produk dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu: 

1). Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis 

dikonsumsi dalam satu atau beberapa pemakaian. 

2).  Barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama 

dengan banyak pemakaian.  

2.6.2. Harga  

1. Pengertian Harga   

Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu 

produk karena harga adalah satu dari tujuh bauran pemasaran yaitu product, price, 

place, promotion, physical evidence, people, process. Harga merupakan salah satu 

penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa 

barang atau jasa. 

Pada setiap produk atau jasa yang di tawarkan, bagian pemasaran berhak 

menentukan harga pokoknya. Faktor – faktor yang perlu di pertimbangkan dalam 

penentuan harga tersebut antara lain biaya, keuntungan, praktek saingan, dan 
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perubahan keinginan pasar. Kebijaksanaan harga ini menyangkut pula penetapan 

jumlah potongan, mark up, mark-down, dan sebagainya. (Swasta & Irawan, 1999). 

2. Jenis  Penetapan Harga   

a. Penetapan harga fleksibel adalah kelenturan atas kesediaan untuk memotong 

harga demi mempertahankan bagian pasar  

b. Penetapan harga diferensial adalah perhitungan harga pokok untuk sejenis 

produk yang diperhitungkan atas dasar biaya-biaya yang berbeda  

c. Penetapan harga mark–up adalah dengan menetapkan harga jual dilakukan 

dengan cara menambah suatu persentase tertentu dari total biaya variabel atau 

harga beli dari seorang pedagang.  

d. Penetapan harga cost plus adalah penetapan harga jual dengan cara menambah 

persentase tertentu dari total biaya. 

3. Metode Penetapan Harga 

Adanya metode penetapan harga menurut Agustina Shinta (2011) yang dapat 

digunakan untuk menetapkan suatuproduk tergantung dari basis yang dipilih oleh 

perusahaan agribisnis, adayang berbasis pada permintaan, biaya, laba, geografis, 

penyesuaian hargadengan berbagai cara, antara lain:. 

a. Metode penetapan harga berbasis permintaan 

b. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya. 

c. Metode Penentuan Harga Berbasis Laba 

d. Metode Penentuan Harga Berdasarkan Geografis 
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e. Metode penentuan harga berdasarkan potongan 

f. Metode Penentuan harga berdasarkan diskriminasi 

g. Metode penentuan harga dengan strategi leasing 

4. Tujuan Penetapan Harga   

a. Mendapatkan keuntungan sebesar–besarnya dengan menetapkan harga yang 

kompetitif maka perusahaan akan mendapat keuntungan yang optimal  

b. Mempertahankan perusahaan. Dari marjin keuntungan yang di dapat 

perusahaan akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan. 

c. Mengelola  Return On Investment (ROI) Perusahaan pasti menginginkan balik 

modal dari investasi yang ditanam pada perusahaan sehingga penetapan harga 

yang tepat akan mempercepat tercapainya modal kembali / roi. 

d. Menguasai pangsa pasar.  Dengan menetapkan harga rendah dibandingkan 

produk pesaing, dapat mengalihkan perhatian konsumen dari produk 

kompetitor yang ada di pasaran  

e. Mempertahankan status quo Ketika perusahaan memiliki pasar tersendiri, 

maka perlu adanya pengaturan harga yang tepat agar dapat tetap 

mempertahankan pangsa pasar yang ada. 

2.6.3.Promosi 

1. Pengertian Bauran Promosi  

Menurut Kotler dan Amstrong (2008), bauran promosi merupakan paduan 

spesifik iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan 



30 
 

sarana pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mengomunikasikan 

nilai pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan. Definisi lima 

sarana promosi utama (Kotler dan Amstrong, 2008) adalah sebagai berikut: 

a. Periklanan (advertising): Semua bentuk terbayar presentasi nonpribadi dan 

promosi ide, barang, atau jasa dengan sponsor tertentu. 

b. Promosi penjualan (sales promotion): Insentif jangka pendek untuk mendorong 

pembelian atau penjualan produk atau jasa.  

c. Hubungan masyarakat (public relation): Membangun hubungan baik dengan 

berbagai kalangan untuk mendapatkan publisitas yang diinginkan, membangun 

citra perusahaan yang baik, dan menangani atau menanggapi rumor, berita, dan 

kejadian tidak menyenangkan. 

d. Penjualan personal (personal selling): Presentasi pribadi oleh wiraniaga 

perusahaan untuk tujuan menghasilkan penjualan dan membangun hubungan 

pelanggan. 

e. Pemasaran langsung (direct marketing): Hubungan langsung dengan konsumen 

individual yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respons segera dan 

membangun hubungan pelanggan yang langgeng.  

Bauran promosiini digunakan untuk mengkomunikasikan kegiatan perusahaan 

kepada konsumen. Komunikasi yang efektif akan mengubah tingkah laku 

konsumen dan akan memperkuat tingkah laku yang telah diubah sebelumnya. 

2. Sifat masing-masing Sarana Promosi  
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Masing-masing sarana promosi mempunyai karakteristik dan biaya yang khas. 

Pemasar harus memahami karakteristik ini dalam membentuk bauran promosi. Sifat 

masing-masing sarana promosi menurut Kotler dan Amstrong (2008) tersebut sebagai 

berikut:  

a. Periklanan. Iklan bisa menjangkau massa pembeli yang tersebar secara geografis 

pada biaya rendah per paparan, dan iklan iklan memungkinkan penjual 

mengulangi pesan berkali-kali. Selain jangkauan, iklan berskala besar 

memaparkan sesuatu yang positif tentang ukuran, popularitas, dan keberhasilan 

penjual. Karena sifat umum iklan, konsumen cenderung memandang produk yang 

diiklankan lebih terjamin. 

b. Penjualan Personal. Penjualan personal melibatkan interaksi pribadi antara dua 

orang atau lebih, sehingga masing-masing orang dapat mengetahui kebutuhan dan 

karakteristik orang lain serta membuat penilaian yang cepat. Wiraniaga yang 

efektif memperhatikan minat di hati pelanggan untuk membangun hubungan 

jangka panjang dengan menyelesaikan masalah pelanggan.  

c. Promosi Penjualan. Pengaruh promosi penjualan biasanya berumur pendek, dan 

sering tidak seefektif iklan ataupenjualan personal dalam membangun preferensi 

merek jangka panjang dan hubungan pelanggan.  

d. Hubungan Masyarakat. Hubungan masyarakat sangat terpercaya (berita, fitur, 

program sponsor, dan acara) tampak lebih nyata dan terpercaya bagi pemirsa 

daripada iklan. Kampanye hubungan masyarakat yang dikemas baik dan 
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digunakan bersama elemen bauran promosi lainnya bisa sangat efektif dan 

ekonomis.  

e. Pemasaran Langsung. Pemasaran langsung bersifat nonpublik: Pesan biasanya 

diarahkan kepada orang tertentu. Pemasaran langsung bersifat segera dan 

disesuaikan: Pesan dapat dipersiapkan dengan cepat dan dapat dibentuk agar 

sesuai dengan konsumen tertentu. Terakhir, pemasaran langsung bersifat 

interaktif: Pemasaran langsung memungkinkan dialog antara timpemasaran dan 

konsumen, dan pesan dapat diubah bergantung pada respons konsumen. 

3. Periklanan  

Menurut Kotler dan Amstrong (2008), Periklanan (advertising) adalah semua 

bentuk terbayar presentasi nonpribadi dan promosi ide, barang, atau jasa dengan 

sponsor tertentu.    

Tujuan Periklananini harus didasarkan kepada keputusan masa lalu tentang pasar 

sasaran, positioning,dan bauran pemasaran, yang mendefinisikan tugas yang harus 

dilaksanakan iklan dalam program pemasaran total. Keseluruhan tujuan periklanan 

adalah membantu membangun hubungan pelanggan dengan mengomunikasikan nilai 

pelanggan.Menurut Kotler dan Amstrong (2008) tujuan periklanan (advertising 

objective) adalah tugas komunikasi tertentu yang dicapai dengan pemirsa sasaran 

tertentu selama periode waktu tertentu. 
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4. Promosi Penjualan  

Menurut Kotler dan Amstrong (2008), promosi penjualan adalah insentif jangka 

pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk dan jasa. 

Promosi penjualan meliputi pilihan sarana yang luas (kupon, kontes, potongan 

harga, premi, dan lainnya) semuanya mempunyai banyak kualitas unik. Semua sarana 

ini menarikperhatian konsumen, menawarkan insensif, dan bisa digunakan untuk 

mendramatisasi penawaran produk serta meningkatkan penjualan yang lesu. Namun 

demikian, pengaruh promosi penjualan biasanya berumur pendek, dan sering tidak 

seefektif iklan atau penjualan personal dalam membangun preferensi merek jangka 

panjang dan hubungan pelanggan.Tujuan promosi penjualan sangat beragam. Penjual 

bisa menggunakan promosi penjualan untuk mendorong pembelian pelangganjangka 

pendek atau meningkatkan hubungan pelanggan jangka panjang. Menurut Kotler dan 

Amstrong (2008), tujuan promosi penjualan adalah sebagai berikut:  

a. Mendorong pengecer menjual barang baru dan menyediakan lebih banyak 

persediaan, membeli lebih awal, atau mengiklankan produk perusahaan dan 

memberikan ruang rak yang lebih banyak.  

b. Untuk tenaga penjual, tujuan promosi penjualan yaitu mendapatkan lebih banyak 

dukungan tenaga penjualan bagi produk lama atau baru atau mendorong wiraniaga 

mendapatkan pelanggan baru. 
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Secara umum, daripada hanya menciptakan penjualan jangka pendek atau 

penukaran merek sementara, promosi penjualan harus memperkuat posisi produk dan 

membangun hubungan pelanggan jangka panjang. 

5. Pemasaran Langsung  

Menurut Kotler dan Amstrong (2008), “pemasaran langsung (direct marketing) 

adalah hubungan langsung dengan konsumen individual yang ditargetkan secara hati-

hati untuk meraih respon segera dan mencapai hubungan pelanggan yang abadi”. 

Pemasar berkomunikasi langsung dengan pelanggan, baik satu per satu dan 

berbasis interaktif. Disamping pembangunan merek dan hubungan pelanggan, 

pemasar langsung biasanya mencari respons konsumen yang langsung, segera dan 

terukur.  

6. Komunikasi Pemasaran yang Memiliki Tanggung Jawab Sosial 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008), dalam membentuk bauran promosi, 

sebuah perusahaan harus menyadari sejumlah aturan hukum dan masalah etika di 

sekitar komunikasi pemasaran.   

Sebagian pemasar bekerja keras untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur 

kepada konsumen dan penjual perantara. Secara hukum, perusahaan harus 

menghindari iklan yang salah dan menipu. Pengiklan tidak boleh membuat klaim 

yang salah, seperti menyarankan bahwa sebuah produkmenyembuhkan sesuatu 

padahal tidak. Selain itu, wiraniaga perusahaan harus mengikuti peraturan persaingan 

sehat.  
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2.6.4. Distribusi   

1. Pengertian Distribusi 

Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha untuk memperlancar dan 

mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga 

penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat 

dibutuhkan).(Tjiptono,2008).   

2. Saluran Distribusi 

Menurut Winardi (1989) yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah sebagai 

berikut:  Saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara yang berhubungan 

erat satu sama lain dan yang menyalurkanproduk-produk kepada pembeli. 

Sedangkan Philip Kotler (1997) mengemukakan bahwa, Saluran distribusi adalah 

serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk 

menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. 

Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara 

produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat digolongkan kedalam dua 

golongan, yaitu ;Pedagang perantara dan Agen perantara. Perbedaannya terletak pada 

aspek pemilikan serta proses negoisasi dalam pemindahan produk yang disalurkan 

tersebut.  

Menurut Philip Kotler (1993) agar suatu kegiatan penyaluran barang dapat 

berjalan dengan baik (efektif dan efisien) maka para pemakai saluran pemasaran 

harus mampu melakukan sejumlah tugas penting, yaitu : 
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a. Penelitian, yaitu melakukan pengumpulan informasi penting untuk perencanaan 

dan melancarkan pertukaran. 

b. Promosi, yaitu pengembangan dan penyebaran informasi yang persuasif mengenai 

penawaran  

c. Kontak yaitu melakukan pencarian dan menjalinhubungan dengan  pembeli  

d. Penyelarasan yaitu mempertemukan penawaranyang sesuai dengan permintaan 

pembeli termasuk kegiatan seperti pengolahan, penilaian dan pengemasan. 

e. Negosiasi yaitu melakukan usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai 

harga dan lain-lain sehubungan dengan penawaran sehingga pemindahan 

pemilikan atau penguasaan bias dilaksanakan.  

f. Disrtibusi fisik, yaitu penyediaan sarana transportasi dan penyimpanan barang.  

g. Pembiayaan, yaitu penyediaan permintaan dan pembiayaan dana untuk menutup 

biaya dari saluran pemasaran tersebut.  

h. Pengambilan resiko, yaitu melakukan perkiraan mengenai resiko sehubungan 

dengan pelaksanaan pekerjaan saluran tersebut. 

Ada empat macam saluran yang dapat di gunakan untuk mencapai pemakai 

industri, yaitu : 

1) Produsen – Pemakai Industri  

Meruapakan saluran distribusi langsung. Biasanya saluran distribusi lansung ini 

di pakai oleh produsen bilamana transaksi penjualan kepada pemakai industri 

relatif cukup besar. (Swasta & Irawan, 1999).  
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2) Produsen – Distributor Industri – Pemakai Industri  

Produsen barang – barang jenis perlengkapan operasi dan accesory equipment 

kecil dapat menggunakan distributor industri untuk mencapai pasarnya. (Swasta 

& Irawan, 1999). 

3) Produsen – Agen – Pemakai Industri  

Biasanya saluran distribusi semacam ini di pakai oleh produsen yang tidak 

memiliki depertemen pemasaran. Juga perusahaan yang ingin memperkenalkan 

barangbaru atau ingin memasuki daerah pemasaran baru, lebih suka 

menggunakan agen. (Swasta & Irawan,1999). 

4) Produsen – Agen – Distributor Industri – Pemakai Industri  

Saluran distribusi ini dapat di gunakan oleh perusahaan dengan pertimbangan 

antara lain bahwa unit penjualannya terlalu kecil untuk di jual secara langsung. 

Selain itu, faktor penyimpanannya peda saluran perlu di pertimbangkan. (Swasta 

& Irawan,  1999). 

3. Fungsi Distribusi 

Fungsi utama saluran distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke 

konsumen, maka perusahaan dalam melaksanakan dan menentukan saluran distribusi 

harus melakukan pertimbangan yang baik. Adapun fungsi-fungsi saluran distribusi 

menurut Kotler (1997) adalah:  

a. Promotion, yaitu pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif tentang 

produk yang ditawarkan.  



38 
 

b. Information, yaitu mengumpulkan informasi penting tentang konsumen dan 

pesaing untuk merencanakan dan membantu pertukaran  

c. Negotiation, yaitu mencoba untuk menyepakati harga dan syarat-syarat lain, 

sehingga memungkinkan perpindahan hak pemilikan. 

d. Ordering, yaitu pihak distributor memesan barang kepada perusahaan.  

e. Payment, yaitu pembeli membayar tagihan kepada penjual melalui bank atau 

lembaga keuangan lainnya  

f. Title, yaitu perpindahan kepemilikan barang dari suatu organisasi atau orang 

kepada organisasi 

g. Physical Possesion, yaitu mengangkut dan menyimpan barang-barang dari bahan 

mentah hingga barang jadi dan akhirnya sampai ke konsumen akhir  

h. Financing, yaitu meminta dan memanfaatkan dana untuk biaya-biaya dalam 

pekerjaan saluran distribusi  

i. Risk Taking, yaitu menanggung resiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan 

saluran distribusi. 

2.7.Analisis SWOT 

Menurut Rangkuti (1997), Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor 

secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada 

logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), 

namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman 

(Threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan 
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pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian 

perencanaan strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis 

perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada 

saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk 

analisis situasi adalah Analisis SWOT. Analisis SWOT membandingkan antara faktor 

eksternal Peluang (opportunities) dan Ancaman (threats) dengan faktor internal 

Kekuatan (strengths) dan Kelemahan (weaknesses). 

Menurut David (2005), penjelasan dari SWOT antara lain : 

1. Kekuatan (Strengths) 

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keungulan-keungulan lain 

yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang 

dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Kekuatan adalah 

kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di 

pasar. 

2. Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, 

keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. 

3. Peluang (Opportunities) 

Peluang adalah situasi penting yang mengguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan. Kecenderungan–kecenderungan penting merupakan salah satu sumber 

peluang, seperti perubahaan teknologi dan meningkatnya hubungan antara 
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perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi 

perusahaan. 

4. Ancaman (Threats) 

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungan dalam lingkungan 

perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau 

yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru 

atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan perusahaan. 

2.8. Fungsi SWOT 

Menurut Ferrel dan Harline (2005), fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk 

mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok 

persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang 

dan ancaman). Analisis SWOT akan menjelaskan apakah informasi tersebut 

berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau 

memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau 

diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan. Analisis SWOT dapat 

digunakan dengan berbagai cara untuk meningkatkan analisis dalam usaha penetapan 

strategi. Umumnya yang sering digunakan adalah sebagai kerangka/panduan 

sistematis dalam diskusi membahas kondisi alternatif dasar yang mungkin. 

2.9. Kerangka Pemikiran 

Usaha Kecil Menengah UD. Tunas Baru Mulya merupakan tempat industri 

berbagai macam pembibitan buah-buahan khususnya bibit jeruk. Langkah yang awal 
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dilakukan yaitu membuat perencanaan sebuah strategis sebagai kekuatan awal untuk 

dapat menjalankan sebuah usaha berbagai macam produksi bibit buah  dari usaha 

kecil menengah agar dapat masuk ke berbagai segmen pasar yang diinginkan, 

sehingga dapat bersaing sesama para pesaing pelaku pasar itu sendiri. Mengingat 

banyaknya yang membuka usaha kecil menengah sekarang pada pembibitan, 

perlunya antisipasi untuk menghadapi persaingan yang lebih besar lagi. Strategi 

pemasaran dan menentukan segmentasi yang lebih tepat agar industri pembibitan 

jeruk tidak akan berhenti atau mati. 

Mendirikan usaha tidak lepas dari kendala yang muncul dari dalam maupun dari 

luar lingkungan sekitar usaha atau perusahaan, hal inilah yang menyebabkan 

terjadinya persaingan, agar dapat bertahan untuk itu diperlukan sebuah 

“strategi”secara sistematis kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar dibawah 

 Ini : 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

• Berhubungan  : 

• Berpengaruh : 
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