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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu subsektor pertanian adalah peternakan yang mempunyai peranan 

cukup besar dalam menunjang perekonomian di Indonesia. Hal ini juga didukung 

dengan jumlah penduduk Indonesia yang semakin lama semakin bertambah dan 

berkorelasi positif dengan kebutuhan protein hewani yang belum mencukupi. 

Seiring dengan semakin modernnya perkembangan zaman, sehingga timbul 

berbagai macam usaha atau bisnis yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan 

protein hewani dan kepuasan pelanggan. 

Perkembangan dunia bisnis yang dibarengi dengan perubahan pola pikir 

konsumen yang dinamis mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli 

produk. Keberadaan konsumen memberikan pengaruh terhadap tujuan akhir 

pencapaian perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan melalui pembelian produk 

disertai dengan kepuasan konsumen yang akan berakhir dengan terjadinya 

pembelian secara terus menerus. Karena hal ini menyebabkan perusahaan harus 

memahami faktor penyebab terjadinya keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian suatu produk agar konsumen membeli barang dan jasa perusahaan pada 

saat mereka membutuhkan. Semakin ketatnya persaingan bisnis di Indonesia, maka 

produsen dituntut untuk lebih inovatif dalam menyusun strategi pemasaran, alat 

yang sering digunakan dalam pemasaran yaitu bauran pemasaran. Cravens (2000) 

menyatakan bahwa strategi bauran pemasaran (marketing mix) merupakan bagian 

dari strategi bisnis yang memberikan arah pada semua fungsi dan tujuan suatu 

organisasi. Bauran pemasaran terdiri dari 4 komponen yang biasanya disebut 

sebagai 4P, (product) produk, (price) harga, (place) tempat serta (promotion) 

promosi (Kotler, 2007). 
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Bauran pemasaran juga merupakan suatu konsep keputusan utama manajer 

membuat penawaran sesuai dengan kebutuhan konsumen. Gunawan (2007) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa bauran pemasaran yaitu produk, promosi, harga, 

saluran distriusi mempengaruhi keputusan rumah tangga untuk membeli suatu 

produk. Objek dalam penelitian ini adalah produk starter fermentasi dan 

dekomposter pupuk organik. Produk starter fermentasi dan dekomposer pupuk 

organik merupakan agen biodegradasi yang terdiri dari bakteri lignokloritik yang 

mempunyai kemampuan tinggi dalam merombak limbah sintetis dan limbah 

organik menjadi bahan organik yang sangat bermanfaat. Dimana produk starter 

fermentasi dan dekomposter pupuk organik ini memiliki karakteristik yang berguna 

untuk mempercepat dekomposisi proses fermentasi pada pakan, menghasilkan 

berbagai enzim dan senyawa bioaktif sebagai prebiotik ternak. Starter fermentasi 

dan dekomposter pupuk organik adalah produk yang memiliki spesifikasi berbentuk 

cairan bening, aktivitas fermentasi tinggi, tidak berbau dengan komposisi : mix 

mineral (N, P, K, Mg, dan Fe), ekstraks jerami, bakteri lignolitik, selulolitik, 

metagonik, dan pectinovora, selain memiliki spesifikasi dan komposisi starter 

fermentasi dan dekomposer pupuk organik memiliki harga yang terjangkau oleh 

konsumen yaitu Rp 57.000,- untuk starter fermentasi dan Rp 60.000,-  untuk 

dekomposer pupuk organik. Starter fermentasi dan dekomposer pupuk organik ini 

memiliki perbedaan harga dikarenakan kemasan atau botol yang digunakan 

berbeda. Dari penjelasan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

bauran pemasaran terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk starter 

fermentasi dan dekomposer pupuk organik. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah pengaruh bauran pemasaran yang meliputi produk, harga,

tempat dan promosi terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk

starter fermentasi dan dekomposter pupuk organik ?

b. Apakah bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, tempat dan promosi

mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk starter fermentasi

dan dekomposter pupuk organik ?

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui keputusan konsumen dalam membeli produk starter fermentasi

dan dekomposter pupuk organik.

b. Mengetahui pengaruh bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, tempat

dan promosi terhadap keputusan konsumen.

1.4 Sasaran 

Sasaran dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi tentang  

keputusan konsumen dalam membeli dan membeli kembali produk starter 

fermentasi dan dekomposter pupuk organik. 


