
 

 1 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Peternakan adalah usaha mengembangbiakkan dan membudidayakan 

hewan ternak yang mempunyai tujuan mendapatkan hasil dari usaha peternakan. 

Ternak adalah hewan yang dipelihara sebagai penghasil sumber pangan dan 

sumber bahan baku industri. Bidang  peternakan merupakan penghasil utama 

sumber protein hewani seperti daging, susu, dan telur mempunyai peran penting 

dalam pemenuhan gizi bagi kehidupan, maka dari itu pembangunan bidang sektor 

peternakan mempunyai peluang untuk dikembangkan. Dalam usaha peternakan 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya kualitas bahan pakan yang 

diberikan keternak.  

 Pakan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pada 

usaha mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak. Pakan memiliki 

kebutuhan paling tinggi, yaitu 60 – 70% dari total biaya produksi. Tingginya 

biaya pakan mengharuskan para peternak memperhatikan pakan yang akan  

digunakan  dalam usaha peternakan. Kualitas bahan pakan yang rendah 

mengakibatkan  persentase kecernaan bahan kering menjadi rendah. Nilai 

kecernaan yang tinggi mencerminkan besarnya sumbangan nutrisi pada ternak, 

sementara pakan dengan kecernaan rendah menunjukkan pakan kurang mampu 

menyuplai nutrisi hidup pokok maupun tujuan produksi ternak (Yusmadi, 2008). 

 Usaha mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak tidak 

terlepas dari limbah yang menjadi  permasalahan di masyarakat karena 

penanganan limbah belum efektif. Sisa pembuangan pakan, kotoran ternak, air 
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bekas pencucian ternak, dan lain sebagainya merupakan limbah yang ditimbulkan 

dari usaha peternakan, untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan 

penanganan limbah yang baik. 

 Biodegradasi adalah cara pengolahan limbah secara biologi. Keberhasilan 

pengolahan limbah dengan cara biologi bergantung pada aktivitas dan 

kemampuan mikroorganisme pendegradasi bahan organik dalam limbah. Sistem 

kerja pengolahan limbah secara biologi yaitu memanfaatkan aktivitas 

mikroorganisme seperti bakteri, fungi, dan protozoa. Mikroorganisme tersebut 

merubah limbah organik menjadi senyawa organik yang sederhana dan 

merubahnya menjadi gas karbondioksida (CO2), air (H2O) dan energi yang 

berfungsi untuk pertumbuhan dan reproduksinya. 

 Fermentasi pakan adalah cara pengolahan pakan dengan bantuan 

mikroorganisme. Tujuan proses fermentasi pakan dengan bantuan 

mikroorganisme yaitu mengawetkan pakan, dan meningkatkan kualitas nutrisi 

bahan pakan. Mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam proses fermentasi dapat 

berupa bakteri, jamur dan khamir. 

 Limbah peternakan merupakan bahan organik yang sangat bermanfaat 

bagi tanaman, pengolahan limbah peternakan dengan bantuan mikroorganisme 

bertujuan mempercepat proses penguraian dan meningkatkan kualitas limbah 

peternakan. Hasil pengelohan limbah peternakan diperlukan sebagai pupuk 

organik dibidang  pertanian baik tanaman pangan, dan perkebunan.  

 Biofarm adalah agen biodegradasi yang mampu merombak limbah sintesis 

dan limbah organik menjadi bahan organik dengan bantuan bakteri lignokloritik. 
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Produk biofarm berfungsi mempercepat proses fermentasi pakan, menghasilkan 

enzim dan senyawa bioaktif  yang berfungsi sebagai prebiotik ternak. Biofarm 

mengandung mix mineral (N, P, K, Mg, dan Fe), ekstraks jerami, bakteri 

lignolitik, selulolitik, metagonik, dan pectinovora. Biofarm adalah produk   

berbentuk cairan bening, aktivitas fermentasi tinggi, dan tidak berbau.  

 Produk agen biodegradasi biofarm ialah bukan produk satu – satunya yang 

berfungsi sebagai dekomposisi proses fermentasi pada pakan dan manfaat lainnya. 

Fungsi tersebut juga dimiliki oleh produk sejenisnya, seperti produk yang banyak 

dijumpai di pasaran yaitu EM4. Harga produk sejenis seperti EM4 lebih murah 

berkisar antara Rp. 17.000,- sampai dengan Rp. 30.000,- jika dibandingkan 

dengan produk agen biodegradasi Biofarm dengan harga Rp. 50,000,- per liter.  

 Bauran pemasaran yang meliputi Product (produk), Price (harga), Place 

(distribusi atau tempat), dan Promotion (promosi) merupakan salah satu strategi 

pemasaran dalam memasaran produk , sehingga produk yang dipasarkan dapat 

bersaing dengan produk sejenis. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

bauran pemasaran yang melipui produk, harga, tepat, dan promosi terhadap 

keputusan pembelian produk agen biodegradasi Biofarm perlu dilakukan studi 

mengenai analisi bauran pemasaran. Analisis bauran pemasaran dilakukan supaya 

pelaku usaha pembuatan agen biodegradasi Biofarm dapat lebih berkembang. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

analisis bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian produk agen 

biodegradasi biofarm di Malang Raya. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh 

bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, tempat dan promosi terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli produk agen biodegradsi Biofarm ? 

1.3 Tujuan   

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui pengaruh bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, tempat dan 

promosi terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk agen biodegradsi 

Biofarm. 

1.4 Sasaran 

Sasaran dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi tentang 

keputusan konsumen dalam membeli produk agen biodegradasi Biofarm. 


