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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa kini banyak orang mendirikan usaha, hal ini menyebabkan semakin 

tingginya persaingan bisnis antar para pengusaha. Para pengusaha dituntut untuk 

terus berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan usahanya,  agar dapat 

bertahan persaingan yang makin ketat ini. Perusahaan diharapkan memiliki 

strategi dan harus memehami perilaku konsumen pada pasar sasarannya, sehingga 

perusahaan mampu memenuhi permintaan konsumen. Perilaku konsumen 

merupakan gambaran cara individu, kelompok dan organisasi dalam memilih, 

membeli, menggunakan, dan  menentukan barang, jasa, ide atau pengalaman 

untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka (Kotler dan Keller, 2008). 

Berdasarkan tingkat konsumsi makanan yang cukup tinggi, salah satu 

industri yang akan berkembang dengan pesat di Indonesia adalah industri 

makanan. Dengan adanya fenomena gaya hidup sehat (Healthy life style) yang 

sedang marak di kalangan masyarakat saat ini, madu menjadi salah satu usaha di 

bidang makanan yang cukup menjanjikan. Madu memiliki potensi pasar yang 

cukup luas dan prospek yang baik sehingga banyak peternak lebah madu saling 

berkompetisi dalam bidang usaha ternak lebah madu. Banyaknya pesaing baru 

dalam bisnis produk madu terutama madu lokal dengan berbagai merek dan 

bentuk kemasan yang menarik serta didukung dengan adanya perubahan perilaku 

konsumen diduga akan berdampak pada preferensi konsumen dalam pembelian 

produk madu. Bahkan kini terdapat berberapa macam produk olahan madu yang 
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diinovasikan dengan berbagai rasa buah-buahan dan dipadukan dengan ramuan 

herbal, yang bertujuan untuk menarik konsumen dari berbagai kalangan. 

Berdasarkan data dari Asosiasi Perlebahan Indonesia  (dalam, Elsi Wineri, dkk  

2014) angka konsumsi madu pada masyarakat Indonesia antara 7.000-15.000 ton 

pertahun, namun keadaan ini tidak diimbangi oleh produksi madu di Indonesia 

yaitu mencapai 697.160,01 Kg/tahun dalam  5 tahun terakhir (Badan Pusat 

Statistik, 2015). 

Madu sangat tepat untuk dikembangkan di Indonesia dikarenakan iklim 

alam di Indonesia sangat cocok bagi pengembangan budidaya lebah madu yang 

dapat dilihat dari melimpahnya flora berbunga yang merupakan sumber utama 

pakan lebah. Terdapat beberapa produk yang dihasilkan dari budidaya lebah 

madu, diantaranya yaitu madu, royal jelly, bee pollen, dan propolis.Madu sendiri 

merupakan produk utama yang diproduksi secara alami oleh lebah madu. Lebah 

madu sangat bermanfaat bagi manusia, terutama bagi kesehatan. Berdasarkan 

kepada penjelasan diatas madu sangatlah bermanfaat bagi kesehatan manusia. Hal 

ini dikarenakan didalam madu terkandung berbagai macam bahan alami seperti; 

karbohidrat, protein, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, folat, air, magnesium, 

kalium, fosfor. Menurut Elsi Wineri, dkk  (2014) ada juga bersifat 

imunomodulator yaitu dengan cara memicu makrofag untuk menghasilkan sitokin 

yang terlibat untuk membunuh bakteri dan perbaikan jaringan. Sifat antibakteri 

tersebut efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhii, 

Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus serta 

Pseudomonas aeruginosa.  
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Agro Tawon Rimba Raya Lawang merupakan salah satu peternakan lebah 

madu terbesar di wilayah Malang dan sekitarnya, berlokasi di Puri Kencana, Jalan 

Dr. Wahidin 8 Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Lokasinya 

relatif mudah dijangkau, hanya berjarak kurang lebih 1 kilometer ke arah selatan 

dari Pasar Lawang, di jalur utama Malang-Surabaya. Agro Tawon Rimba Raya 

Lawang memproduksi berbagai macam produk olahan lebah madu (Apis cerana) 

diantaranya; madu, royal jelly, sisiran sarang atau lilin, pollen dan racun lebah. 

Madu adalah produk utama yang diproduksi oleh Agro Tawon Rimba Raya 

Lawang. 

Tabel 1 Data Penjualan Madu di Agro Tawon Rimba Raya 2018 

Bulan  Penjualan(Rp) 

Januari  230.000.000 

Februari  220.000.000 

Maret  205.000.000 

April  190.000.000 

Mei  182.000.000 

Juni 

Juli 

Agustus 

September  

Oktober  

November 

 240.000.000 

183.500.000 

220.000.000 

160.200.000 

236.570.000 

274.400.000 

Sumber: Data Penjualan Madu Agro Tawon Rimba Raya,2018 

Berdasarkan tabel 1 penjualan madu pada Agro Tawon Rimba Raya Lawang 

pada periode Januari 2018, menunjukan bahwa Agro Tawon Rimba Raya 

mengalami fluktuasi penjualan pada produk madu dan penjualan menurun pada 

setiap bulannya, sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan. Meskipun tidak 

terjadi penurunan penjualan secara drastis, hal ini tetap berdapak kurang baik bagi 

Agro Tawon Rimba Raya Lawang. Sehingga masalah dalam penelitian ini adalah 

terjadinya penurunan penjualan madu setiap bulannya pada tahun 2018. Faktor 
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yang menyebabkan terjadinya penurunan penjualan adalah perilaku konsumen itu 

sendiri. 

Perilaku konsumen dalam membeli produk baik jasa ataupun barang selalu 

berubah-ubah dan lebih mengikuti tren yang berkembang. Perilaku tersebut 

dipengaruhi dari segi kebutuhan dan keinginan, gaya hidup, saran dari orang lain, 

kualitas produk, harga, keragaman produk, manfaat produk, suasana toko dan 

masih banyak lagi berbagai  faktor penentuan keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian. Menurut Kotler (2002), terdapat proses penentuan 

keputusan pembelian secara spesifik yang terdiri dari: pengenalan masalah 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan 

perilaku pasca pembelian. Produk yang akan dibeli konsumen haruslah memiliki 

kualitas yang baik, konsumen akan merasa produk tesebut berkualitas apabila 

produk tersebut dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan, sehingga sesuai 

dengan apa yang diharapkan atau melebihi apa yang diharapkan.  

Faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian adalah 

faktor harga. Harga merupakan jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Pengaruh harga terhadap 

keputusan pembelian sangatlah tinggi, karena dengan tingkat harga yang 

ditetapkan oleh perusahaan dapat menjadi alat pengukur akan suatu produk. 

Semakin terjangkau harga suatu produk maka konsumen akan semakin tertarik 

dan melakukan keputusan pembelian terhadap produk yang bersangkutan. 

Perusahaan yang menawarkan produk lebih banyak dan bervariatif menjadi salah 

satu pilihan konsumen dalam pmembeli produk. Dengan banyaknya produk yang 
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ditawarkan perusahaan pada konsumen akan memudahkan konsumen dalam 

menentukan pilihannya dan dapat sesuai dengan manfaat yang dibutuhkan 

konsumen.  

Setelah mempertimbangkan harga, konsumen juga mempertimbangkan 

kualitas produk yang akan mereka beli. Konsumen mengharapkan adanya 

kesesuaian antara harga dengan kualitas produk yang mereka terima. Kualitas 

produk merupakan karakteristik produk atau jasa yang tergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau 

diimplikasikan (Kotler dan Amstrong 2008). Kualitas produk yang baik tidak 

hanya dilihat dari hasil yang didapatkan dari pemakaian suatu produk, selain itu 

juga ditentukan oleh bahan-bahan yang digunakan dalam produksi dan dampak 

jangka panjang dari penggunaan produk tersebut. Untuk produk makanan, 

tercantumnya label dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) juga 

penting sebagai jaminan kepada konsumen bahwa produk madu yang di produksi 

adalah produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Selain keamanan produk 

madu, konsumen juga memilih produk madu yang asli tanpa bahan campuran, 

yang dapat menghilangkan manfaat dan khasiat dari madu itu sendiri. 

Faktor lokasi juga dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

membeli suatu produk. Lokasi yang mudah dijangkau oleh pembeli dan dekat 

dengan pusat keramaian merupakan lokasi yang tepat untuk suatu usaha. Sebelum 

seseorang/ sekelompok orang memutuskan untuk membeli sebuah produk di suatu 

toko,mereka juga akan mempertimbangkan lokasi dijualnya produk tersebut. 
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Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas inilah, maka 

penelitian ini memutuskan untuk mengambil judul “Pengaruh Harga, Kualitas 

Produk Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Madu di Agro Tawon 

Rimba Raya Lawang, Malang 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah yang 

dapat diangkat sebagai pedoman penulisan skripsi adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik konsumen yang membeli produk madu Agro 

Tawon Rimba Raya? 

2. Bagaimna pengaruh harga, kualitas produk dan lokasi berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk madu Agro Tawon Rimba Raya? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui karakteristik konsumen yang membeli produk madu 

Agro Tawon Rimba Raya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas produk dan lokasi terhadap 

keputusan pembelian   produk Agro Tawon Rimba Raya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian  ini  diharapkan  akan  dapat  memberikan  manfaat  dan  

kegunaan juga informasi dan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan 

yaitu : 
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1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi  bagi pemerintah 

untuk mengetahui perkembangan potensi yang ada di daerahnya. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan informasi bagi perusahaan Agro Tawon Rimba Raya Lawang 

untuk lebih memahami bagaimana peran dan pengaruh harga, kualitas produk 

dan lokasi  terhadap keputusan pembelian konsumen. Selain itu dapat 

membantu perusahaan dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

3. Bagi masyarakat umum 

Diharapkan  dapat dijadikan pengetahuan yang bermanfaat dan memberikan 

rekomendasi dan pertimbangan untuk berkunjung dan membeli madu. 

4. Bagi peneliti lain 

Sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian ilmiah yang akan 

dilakukan selanjutnya. 

1.5. Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1. Batasan Istilah 

Batasan istilah merupakan bentuk upaya membatasi istilah penelitian yang 

lebih spesifik dan tidak melebar, sehingga penelitian dapat berfokus pada tujuan 

yang ditentukan. Pada penelitian ini aspek yang diteliti merujuk pada perilaku 

konsumen terhadap keputusan pembelian produk madu di Agro Tawon Rimba 

Raya yang meliputi : 
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1. Perilaku konsumen merupakan perilaku konsumen dalam menentukan, 

memilih, dan membeli produk madu di Agro Tawon Rimba Raya.  

2. Keputusan pembelian merupakan suatu proses perilaku konsumen dalam 

memutuskan pembelian produk madu di Agro Tawon Rimba Raya. 

Indikator yang dteliti meliputi: tujuan membeli sebuah produk, proses 

mencari informasi terkait dengan produk, memberikan rekomendasi kepada 

orang lain dan melakukan pembelian ulang. 

3. Harga merupakan nilai suatu barang yang ditagihkan atau harus dibayar oleh 

konsumen untuk mendapatkan manfaat dari produk madu Agro Tawon 

Rimba Raya. Indikator yang diteliti meliputi: harga yang terjangkau, harga 

yang sesuai dengan kualitas, harga yang berdaya saig dan harga yang sesuai 

dengan manfaat. 

4. Kualitas produk merupakan suatu karateristik dari produk madu Agro tawon 

Rimba Raya yang memiliki keunggulan dan layak diperjualbelikan, untuk 

memenuhi kebutuhan kosumen. Indikator yang diteliti meliputi: kinerja, 

daya tahan produk, fitur produk, estetika, kesan kualitas dan pelayanan. 

5. Lokasi merupakan letak yang strategis  dimana konsumen  dapat 

menjangkau tempat dijualnya produk madu Agro Tawon Rimba Raya 

dengan mudah dan aman. Indikator yang diteliti meliputi: akses, visibilitas, 

lalu lintas, tempat parkir dan lingkungan. 

6. Madu merupakan produk utama yang diproduksi secara alami oleh lebah 

madu dan sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia apabila dikonsumsi 

secara rutin.   
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7. Agro Tawon Rimba Raya Lawang merupakan peternakan lebah madu 

terbesar diwilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya yang memproduksi 

berbagai macam produk olahan lebah madu. 

8. Responden merupakan konsumen yang membeli produk madu untuk semua 

jenis dan ukuran dalam botol di Agro Tawon Rimba Raya dengan usia 

minimal 17 tahun ke atas. 

1.5.2. Pengukuran variabel 

Dalam penelitian ini, terdapat variabel independen dan dependen yang 

diteliti. Variabel independen antara lain: Harga (X¹), harga merupakan nilai suatu 

barang yang ditagihkan atau harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan 

manfaat dari produk madu Agro Tawon Rimba Raya, Kualitas produk (X²), 

kualitas produk merupakan suatu karateristik dari produk madu Agro tawon 

Rimba Raya yang memiliki keunggulan dan layak diperjualbelikan, untuk 

memenuhi kebutuhan kosumen, Lokasi (X³), lokasi merupakan letak yang 

strategis  dimana konsumen  dapat menjangkau tempat dijualnya produk madu 

Agro Tawon Rimba Raya dengan mudah dan aman. Variabel dependen yaitu 

Keputusan Pembelian (Y), keputusan pembelian merupakan suatu proses perilaku 

konsumen dalam memutuskan pembelian produk madu di Agro Tawon Rimba 

Raya. 

Pengukuran variabel merupakan tahap untuk menetapkan angka pengukuran 

variabel atau atribut yang diteliti. Pengukuran variabel dilakukan dengan 

menggunakan Skala likert, dengan nilai tertinggi 4, dan nilai terendah 1 : 

Skala 1 : Sangat Tidak Setuju 
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Skala 2 : Tidak Setuju 

Skala 3: Setuju  

Skala 4 : Sangat Setuju 


