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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai bidang di Indonesia dapat 

dikatakan berhasil. Begitu juga dengan pembangunan dan pengembangan 

diberbagai macam jenis usaha industri, dari usaha kecil hingga usaha besar 

dengan berbagai macam jenis pula produk yang dihasilkan dari usaha industri 

tersebut. Banyaknya berbagai jenis produk yang beredar di pasar, dengan 

keunggulan dan kelemahan masing-masing produk tesebut. Dengan demikian 

memungkinkan konsumen memilih dengan bebas dan membeli jenis produk yang 

sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan, sehingga banyaknya jenis produk dari 

dalam maupun luar negeri  datang membanjiri pasar di Indonesia. 

Semakin pesatnya persaingan dalam usaha industri maka setiap produsen 

harus mampu menghasilkan produk yang mampu bersaing di dunia usaha, untuk 

itu dibutuhkan suatu penyediaannya. Dan produk tersebut harus sesuai dengan 

persyaratan dan keinginan konsumen dalam menajamkan keefektifan usaha 

sehingga dapat mempertahankan posisi perusahaan di pasar. Demikian juga 

dengan produk peternakan, yang dimana terjadi peningkatan jumlah peternak di 

Indonesia. Sehingga banyaknya persaingan produk-produk peternakan dipasaran.  

Memilih produk peternakan untuk meningkatkan produktivitas pada ternak 

harus selalu berdasarkan atas pertimbangan terhadap pemenuhan kebutuhan 

nutrisi untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap 

penyakit yang biasa menyerang ternak. Hal ini disebabkan karena hampir semua 
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mengetahui bahwa produk yang dipilih tersebut berkaitan erat dengan 

peningkatakan produktivitas pada ternaknya.  

Salah satu cara untuk dapat meningkatkan  produktivitas ternak ruminansia 

adalah melalui pemberian pakan aditif baik berupa probiotik, vitamin, mineral 

maupun herbals. Pakan aditif ini umumnya diberikan dalam jumlah sedikit namun 

mempunyai dampak yang besar terhadap ternak yang mengkonsumsinya. 

Semakin ketatnya persaingan atau banyaknya pesaing produk peternakan 

lainnya, produsen harus mampu melakukan manajemen pemasaran yang tepat 

dalam rangka memperlancar proses pemasaran produknya. Keberhasilan 

managemen pemasaran akan menentukan kelangsungan hidup usahanya tersebut. 

Untuk itu produsen perlu mengadakan riset pasar dalam rangka menentukan 

strategi yang tepat yang akan dijalankan dalam kegiatan pemasaran nantinya.  

Berbicara mengenai pemasaran, berarti kita harus berbicara pula mengenai 

perilaku atau sikap konsumen, karena dalam pemasaran konsumen merupakan 

komponen yang sangat penting dan harus diperhatikan. Apalah artinya suatu 

produk tanpa adanya konsumen. Untuk itu kita harus mempelajari perilaku atau 

sikap konsumen, apa kebutuhannya, apa keinginannya, apa yang membuatnya 

suka atau apa yang membuatnya tidak suka dengan produk yang di produksi oleh 

PT. Mulyo Agro Bioteknologi. Setiap perubahan prilaku konsumen akan 

menuntut pula perubahan dalam manajemen pemasaran yang dilakukan oleh 

perusahaan. Dalam menyusun strategi pemasaran, segmentasi konsumen juga 

memegang peranan yang sangat penting, karena akan dapat mengetahui segmen 

mana yang paling potensial untuk memasarkan produknya.  
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Respon konsumen terhadap suatu produk perlu mendapat perhatian dari 

perusahaan jika perusahaan tersebut tetap bertahan dalam industrinya. Untuk 

dapat menganalisis preferensi konsumen dalam melakukan pembelian dan perlu 

diperhatikan faktor penentu yang menjadi dasar perilaku konsumen itu sendiri. 

Kondisi tersebut masih membutuhkan suatu studi mengenai perilaku atau sikap 

konsumen terhadap produk dipasaran, sehingga dapat digunakan sebagai dasar 

dalam pengambilan kebijakan oleh pelaku bisnis atau yang memproduksi. Hal ini 

dapat dijadikan sebagai solusi bagi peternak dan pelaku bisnis atau yang 

memproduksi  dalam rangka meningkatkan volume pemasaran produknya. Itulah 

yang mendorong penulis untuk melakukan analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi preferensi konsumentrhadap produk moebilin untuk ternak. 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan beberapa 

permasalahan antara lain: 

1. Bagaimana tingkat preferensi konsumen terhadap produk moebilin untuk 

ternak? 

2. Faktor apa yang menjadi keutamaan preferensi konsumen terhadap produk 

moebilin untuk ternak? 

3. Bagaimana sikap konsumen terhadap atribut produk moebilin untuk 

ternak? 

1.3 Tujuan  

 Tujuan dari analisis yang dilakukan adalah: 
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1. Untuk mengetahui tingkat preferensi konsumen dalam memilih produk

moebilin untuk ternak.

2. Untuk mengetahui faktor utama preferensi konsumen terhadap produk

moebilin untuk ternak.

3. Untuk mengetahui sikap konsumen terhadap atribut produk moebilin untuk

ternak.

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi

pemimpin perusahaan produk tersebut sebelum membuat produk serupa

untuk dipasarkan.

2. Memberikan informasi mengenai peluang usaha produk peternakan kepada

masyarakat secara umum yang ingin mencoba terjun atau menekuni usaha

tersebut.

3. Dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau acuan bagi peneliti lain yang

mengadakan penelitian serupa.


