
1 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Obat tradisional atau seringkali dikenal dengan jamu adalah obat alami 

yang sudah digunakan sejak lama sebelum obat-obatan kimia ditemukan. Jamu 

dibuat dari bahan yang alami, yaitu dari tanaman atau rempah yang memiliki 

khasiat untuk menyembuhkan penyakit dan membuat tubuh menjadi sehat. 

Ramuan tanaman obat (jamu) selain digunakan oleh manusia, juga bisa digunakan 

untuk ternak. Peternak mulai menggunakan jamu untuk ternak sebagai alternatif 

terapi ternak yang terserang penyakit dan juga untuk meningkatkan produktifitas 

ternak.  

Pemanfaatan jamu sebagai obat alternatif dapat menjadi suatu terapi yang 

berpotensi di masa yang akan datang. Hal tersebut dibuktikan melalui 

pengaplikasian praktek-praktek pengobatan tradisional yang telah dipercaya dan 

diterima dengan baik oleh masyarakat di berbagai belahan dunia hingga kini. 

Jamu dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukanlah hal yang yang baru. 

Sebagian penduduk Indonesia menyukai jamu. Sejak dahulu kala masyarakat 

Indonesia sudah memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap manfaat jamu bagi 

tubuh. Jamu merupakan salah satu warisan budaya tradisional di Indonesia, 

terutama masyarakat Jawa (Angrani, 2015). 

Perkembangan industri jamu di Indonesia saat ini mengalami peningkatan 

yang pesat dengan perkembangan penelitian-penelitian atau eksperimen yang 

banyak dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian di tanah air. Hasil 
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penelitian tersebut memberikan penjelasan yang lebih akurat kepada masyarakat 

luas untuk memahami khasiat dari jamu-jamuan yang telah diteliti tersebut. 

Indonesia tidak hanya menjadi salah satu pusat bahan baku obat tradisional dan 

jamu, namun juga dapat disinergikan dengan potensi Indonesia sendiri sebagai 

pusat suplai tenaga kerja yang cukup banyak. Hal inilah yang akan memberi 

peluang berkembangnya industri jamu dan dapat dijadikan ikon khusus Indonesia 

yang dapat mengangkat citra dan eksistensi negara kita di luar negeri. 

Upaya yang dapat dilakukan agar penjualan jamu dapat tersebar luas di 

berbagai daerah diperlukan adanya sistem pemasaran yang efektif dan efisien 

untuk diterapkan agar pemasaran jamu tersebut sampai pada peternak-peternak 

yang membutuhkan obat alternatif  ternak. Sistem pemasaran sendiri bermacam-

macam, seperti pendekatan langsung pada konsumen, iklan, seminar dan lain-lain. 

Stanton (2009) mengungkapkan bahwa pemasaran merupakan suatu 

falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Pemasaran sangat menentukan apakah sebuah perusahaan tetap dapat beroperasi 

atau tidak. Karena secara umum pemasaran merupakan faktor mendasar 

perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut meliputi penentuan kebutuhan dan 

keinginan pasar. Sasaran dan penyerahan produk yang memuaskan secara lebih 

efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan para pesaingnya. 

Kualitas produk merupakan fokus utama dalam perusahaan, kualitas 

merupakan salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing produk 

yang harus memberi kepuasan kepada konsumen yang melebihi atau paling tidak 
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sama dengan kualitas produk dari pesaing (Marbun, dkk; 2016). Melalui 

pengembangan produk, maka peluang perusahaan untuk mendapatkan pelanggan 

baru akan semakin besar, tentu apabila produk yang dijual sesuai dengan apa yang 

menjadi harapan konsumen.. 

Disamping peningkatan kualitas produk, maka salah satu cara dalam usaha 

meningkatkan penjualan adalah dengan melakukan kegiatan bauran promosi, 

antara lain : Promosi Penjualan (Sales Promotion), Periklanan (Advertising), 

Penjualan Pribadi (Personal Selling), Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

dan Pemasaran Langsung (Direct Marketing). Beberapa cara yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar antara lain melatih 

tenaga penjualan (personal selling) dan periklanan agar dapat menyampaikan 

pesan produsen tentang produk yang dijualnya (Kesuma, dkk; 2015). Menurut 

Laksana (2008), promosi adalah suatu komunikasi dari penjual dan pembeli yang 

berasal dari informasi tepat yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku 

dari pembeli, yang belum mengenal, menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli 

dan tetap mengingat produk tersebut. 

 Hasil penelitian Marbun, dkk; (2016), dan Pitaloka & Widiawati, (2015) 

menyatakan pula bahwa promosi berpengaruh dan signifikan terhadap volume 

penjualan. Pemilihan media promosi yang tepat dan akurat dapat menentukan 

keberhasilan suatu perusahaan dalam memasarkan produk. Promosi  

memperkenalkan keunggulan-keunggulan produk, dan harga yang 

menarik, serta membuatnya dapat terjangkau, akan tetapi kegiatan promosi 

dimaksudkan untuk dapat melakukan komunikasi dengan konsumen, 
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memperkenalkan, membujuk, mempengaruhi dan mendorong konsumen untuk 

membeli produk yang ditawarkan serta dapat juga digunakan untuk membangun 

citra perusahaan dimata konsumen (Prasetyo, 2016).  

Syarif (2008), menyatakan bahwa promosi produk UMKM juga 

merupakan salah satu bentuk antisipasi dampak era globalisasi yang sudah pasti 

akan berimbas pada pangsa pasar UMKM, baik di dalam maupun di luar negeri. 

Setiap usaha konversial tentunya tidak terlepas dari kegiatan promosi, promosi 

bukan hanya dilakukan oleh usaha-usaha yang besar, tetapi juga tetap harus 

dilakukan oleh usaha mikro,  karena telah dijelaskan oleh Farlela, (2014), dan 

Manik, (2015) bahwa promosi befungsi sebagai mencari dan mendapatkan 

perhatian dari calon pembeli, menciptakan dan menumbuhkan keinginan pada diri 

calon pembeli, pengembangan rasa ingin tahu (desire) calon pembeli yang untuk 

memiliki barang yang ditawarkan. Setelah seseorang tertarik kepada suatu produk, 

maka timbul rasa untuk dapat memiliki. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Jenis bauran promosi apa yang paling tepat terhadap minat beli jamu 

ternak? 

2. Bagaimana strategi bauran promosi jamu ternak yang tepat? 

 

 

 



5 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui jenis bauran promosi yang paling tepat terhadap 

minat beli produk jamu ternak. 

2. Untuk mengetahui strategi bauran promosi yang tepat terhadap produk 

jamu ternak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut : 

1. Dapat mengembangkan bauran promosi yang dapat diterapkan pada 

produk jamu ternak Temuvit . 

2. Mampu meningkatkan volume penjualan produk jamu herbal Temuvit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


