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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang 

Indonesia telah dianugerahi kekayaan alam yang melimpah oleh Allah 

SWT. Kekayaan alam yang melimpah ditinjau dari letak Indonesia yang sangat 

strategis, karena Indonesia terletak digaris khatulistiwa. Jika ditinjau dari segi 

geografis Indonesia disebut sebagai negara agraris, karena Indonesia terletak 

pada daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi sehingga membuat banyak 

jenis tumbuhan dapat hidup dan berkembang dengan cepat. Selain itu dari sisi 

geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik sehingga 

banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Perlu diketahui bahwa 

Indonesia memiliki berbagai macam komoditas pertanian yang unggul 

diantaranya yaitu kelapa sawit yang sangat mendunia, karet, kopi, teh, beras, 

rempah-rempah dan umbi-umbian. Saat ini, umbi-umbian yang menjadi pusat 

perhatian bagi pelanggan adalah bawang merah. 

Secara luas, bawang merah memang banyak dibudidayakan di Indonesia 

karena cocok ditanam diberbagai dataran baik dataran tinggi maupun rendah. 

Bawang merah juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan diantaranya yaitu 

dapat digunakan sebagai obat tradisional atau membantu untuk mengobati 

sakit maag, masuk angin, menurunkan kadar gula dalam darah, 

menurunkan kolesterol, sebagai obat kencing manis (diabetes melitus), 

memperlancar pernafasan dan memperlancar aliran darah. Masyarakat yang 

mengetahui banyaknya manfaat dalam bawang merah mulai berfikir untuk   
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mengembangkan serta membudidayakan bawang merah, karena dapat dikatakan 

bahwa kebutuhan bawang merah akan meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, 

masyarakat tertarik membudidayakan bibit bawang merah melalui proses 

penanaman hingga pasca panen.  

Ketertarikan mengenai budidaya bibit membuat banyak masyarakat 

melakukan persaingan usaha pemasaran bibit. Hal tersebut otomatis membuat 

bertambahnya jumlah pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan baik 

berupa barang ataupun jasa. Pelaku usaha tentunya juga harus ikut turun langsung 

dalam menghadapi tantangan pemasaran agar mendapatkan pangsa pasar yang 

mereka inginkan. Jika ditinjau dari pihak lain, pelanggan tentunya cenderung 

sensitif terhadap harga. Pada kondisi pasar kompetitif, pengetahuan dan kepuasan 

pelanggan sangat berkaitan yang memiliki tujuan untuk mensukseskan suatu 

perusahaan.  

Terlebih pada kondisi saat ini, pemasaran merupakan bagian yang paling 

penting dalam mempengaruhi persepsi konsumen, untuk menghadapi persaingan 

pemasaran bibit tersebut, perusahaan perlu melakukan strategi pemasaran yang 

tepat. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen membutuhkan konsep 

bauran pemasaran yaitu Marketing Mix 4P yang meliputi (product, price, 

promotion, place) karena konsep ini memang lebih cocok untuk digunakan dalam 

mengidentifikasi objek berupa produk. Produk pada penelitian ini yaitu bibit 

bawang merah dengan indikator varietas bibit, kualitas bibit, ciri bibit dan ukuran 

bibit. Kemudian, harga pada penelitian ini ditetapkan oleh perusahaan agar dapat 

memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Harga tersebut memiliki indikator 
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yaitu tingkat harga, biaya ganti rugi dan discount. Selanjutnya promosi yang 

dilakukan oleh perusahaan ini adalah mempromosikan bibit bawang merah melalui 

iklan di radio, media cetak maupun pameran yang diadakan di Dinas Pertanian 

Kabupaten Nganjuk. Promosi pada penelitian ini memiliki indikator public relation, 

personal dan iklan. Kemudian agar pelanggan mudah dalam menemukan 

produknya, pelanggan dapat langsung berkunjung ke CV. Santosa Jaya.  

CV. Santosa Jaya merupakan persekutuan terbesar yang menaungi, 

membudidayakan dan menjual bibit bawang merah yang terletak di Kecamatan 

Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Adanya persekutuan ini membuat 

pelanggan dapat mengetahui secara langsung proses penanaman bibit bawang 

merah dari awal hingga pasca panen. Pemilik persekutuan hanya mengerti 

bagaimana cara memproduksi atau membudidayakan saja dan belum terlalu 

mengerti bagaimana cara memasarkan dengan baik agar bibit bawang merah yang 

telah di produksi akan lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, 

adanya strategi Marketing Mix 4P yang baik tentunya dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan bibit bawang merah. Kepuasan pelanggan yang diharapkan 

oleh CV. Santosa Jaya adalah kepuasan yang ditinjau dari segi product, price, 

promotion dan place.  

Pada kenyataan saat ini harapan yang diinginkan perusahaan tidak selalu 

sama dengan apa yang di dapat oleh pelanggan, yang sering kali terjadi justru 

sebaliknya yaitu harapan pelanggan cenderung lebih besar daripada apa yang 

diterima. Terlebih mengenai hal tersebut, kepuasan pelanggan memiliki pengaruh 

besar antara lain meningkatkan profit CV. Santosa Jaya, meningkatkan toleransi 
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harga (terutama kesediaan untuk membayar harga premium agar pelanggan tidak 

mudah tergoda dengan produk lain) dan kenyaman terhadap pelayanan. Marketing 

mix dengan produk yang baik, harga yang tepat, promosi yang sangat menarik dan 

distribusi yang konsisten menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan oleh CV. 

Santosa Jaya dalam menjual produknya. Tanpa strategi marketing mix yang baik 

maka CV. Santosa Jaya akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan 

usahanya dan menghadapi pesaing-pesaingnya.  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Marketing Mix 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Bibit Bawang Merah di CV. Santosa Jaya, 

Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk" 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemamparan latar belakang di atas, dapat ditentukan rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh produk, harga, promosi dan tempat terhadap kepuasan 

pelanggan bibit bawang merah ? 

2. Variabel manakah yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap 

kepuasan pelanggan bibit bawang merah ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian 

ini yaitu : 
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1. Mengidentifikasi pengaruh produk, harga, promosi dan tempat terhadap 

kepuasan pelanggan bibit bawang merah 

2. Menentukan variabel mana yang memiliki pengaruh paling dominan 

terhadap kepuasan pelanggan bibit bawang merah 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pemamparan latar belakang diatas, berharap bahwa penelitian 

ini dapat memberikan kegunaan yang bermanfaat bagi perusahaan, konsumen, 

pembaca maupun penulis itu sendiri sebagai berikut: 

1. Pemerintah 

Memberikan acuan kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan pemerintah 

dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintah. 

2. Perusahaan 

Memberikan informasi mengenai penelitian yang telah diteliti, memberikan 

masukan yang berharga dalam pemecahan masalah perusahaan dan dapat 

memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaan untuk menentukan 

strategi Marketing Mix 4P terhadap kepuasan pelanggan bibit bawang merah, 

sehingga perusahan dapat mengetahui seberapa besar minat kepuasan 

pelangganya. 

3. Konsumen 

Sebagai penambah wawasan baik secara langsung maupun tidak langsung 

mengenai inovasi produk, penggunaan media sosial dan minat beli konsumen. 
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4. Akademis 

Memberikan inovasi dan referensi kepada peneliti lain mengenai Marketing 

Mix 4P terhadap kepuasan pelanggan bibit bawang merah, meningkatkan 

pengetahuandan menerapkan ilmu yang telah di dapat selama perkuliahan 

berlangsung serta untuk mendapatkan pengalaman bekal kerja nantinya. 

 


