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BAB II 

  LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Jonathan Wandy dan Diah Dharmayanti S.E., (2014) dengan judul “Analisa 

Pengaruh Marketing Mix Terhadap Minat Beli Konsumen Akan Produk Mie Lopo 

Timor Melalui Motivasi Sebagai Variable Intervening” menganalisis tentang 

pengaruh product, price, promotion, place dan motivasi terhadap minat beli 

konsumen pada produk Mie Lopo Timor di Kupang. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dengan teknik analisis data yaitu analisis jalur atau path analysis 

dengan menggunakan software Smart PLS 2.0 (Partial Least Square). Variabel 

penelitian ini terdiri dari bauran pemasaran (X) dan loyalitas konsumen (Y). 

Kemudian penelitian ini menggunakan purposive sampling sebagai teknik 

pengambilan sampel. Hasil analisis dari penelitian ini adalah product, price, 

promotion, place dan motivasi berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada 

produk Mie Lopo Timor di Kupang.  

Ahmad Nasher (2016) dengan judul “Bagaimana Pengaruh Bauran Pemasaran 

Terhadap Loyalitas Konsumen PT Khong Guan Biskuit Factory Indonesia di 

Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur” menganalisis 

tentang Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis 

statistik yang memanfaatkan PLS (Partial Least Squares). Variabel penelitian ini 

terdiri dari bauran pemasaran (X) dan loyalitas konsumen (Y). Hasil dari penelitian 

ini melalui pengujian dengan model PLS (Partial Least Square) menunjukkkan 
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secara umum bauran pemasaran yang dilakukan oleh PT Khong Guan Biskuit 

Factory Indonesia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas 

konsumen PT Khong Guan Biskuit Factory Indonesia di Kelurahan Ciracas 

Kecamatan Ciracas, Kotamadya JakartaTimur.  

 Hendri Sukotjo dan Sumanto Radix A (2010) dengan judul “Analisa 

Marketing Mix-7P (Produk, Price, Promotion, Place, Partisipant, Process, dan 

Physical Evidence) terhadap Keputusan Pembelian Produk Klinik Kecantikan Teta 

di Surabaya” menganalisis tentang apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara 

simultan dan secara parsial antara variabel-variabel dalam konsep marketing mix 

7P terhadap pengambilan keputusan pembelian produk Klinik kecantikan di 

Surabaya dan variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan dalam 

pembelian produk klinik kecantikan di Surabaya. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dengan simple random sampling sebagai teknik pengambilan 

sampel yang diambil secara acak dan menggunakan teknik analisis data yaitu 

regresi linier berganda menggunakan bantuan alat SPSS 11. Pada penelitian ini 

terdapat independent variable (X) yaitu marketing mix dan dependent variable (Y) 

yaitu keputusan pembelian di klinik kecantikan Teta di kota Surabaya. Hasil 

penelitian ini adalah variabel-variabel dalam konsep marketing mix 7P secara 

parsial mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan pembelian produk 

klinik kecantikan di Surabaya. Kemudian promosi adalah variabel yang paling 

dominan terhadap keputusan pembelian pada klinik kecantikan Teta di kota 

Surabaya.  
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Erwin Rediono Tan (2011) dengan judul “Pengaruh Faktor Harga, Promosi 

dan Pelayanan Terhadap Keputusan Konsumen Untuk Belanja Di Alfamart 

Surabaya” menganalisis tentang harga (X1), promosi penjualan (X2) pelayanan 

(X3) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen untuk 

berbelanja di alfamart surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dengan simple random sampling sebagai teknik pengambilan sampel yang diambil 

secara acak. Kemudian penelitian ini menggunakan analisis uji regresi linier 

berganda dengan bantuan alat analisis yaitu SPSS. Hasil penelitian ini berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis yang pertama yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

hipotesis yang diajukan yaitu bahwa harga (X1), promosi penjualan (X2) pelayanan 

(X3) mempunyai pengaruh serempak dan signifikan terhadap keputusan konsumen. 

Hal ini dibuktikan dengan uji signifikasi atau uji F pengaruh serempak variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya adalah signifikan karena nilai P Sig sebesar 

0.000 lebih kecil dari 0.05. Harga (X1), promosi penjualan (X2), pelayanan (X3), 

mempunyai pengaruh parsial dan signifikan terhadap keputusan konsumen untuk 

berbelanja karena memiliki nilai P Sig dibawah 0.05 dan berdasarkan uji hipotesa 

yaitu diduga bahwa promosi penjualan mempunyai pengaruh yang paling dominan 

terhadap keputusan konsumen karena pengaruhnya lebih besar bila dibandingkan 

dengan pengaruh variabel yang lain dan memiliki koefisien beta tertinggi yaitu 

0.490.  

 Yuda Melisa (2012) dengan judul “Pengaruh Bauran Pemasaran Ritel 

Terhadap Keputusan Pembelian Ulang Konsumen Mega Prima Swalayan 

Payakumbuh” menganalisis tentang untuk menganalisis pengaruh antara 
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persediaan barang, harga, lokasi, bauran komunikasi serta desain dan tampilan toko 

pembelian ulang konsumen di Mega Prima Swalayan Payakumbuh. Jenis penelitian 

ini adalah deskriptif kausatif karena adanya hipotesis yang akan diuji menggunakan 

alat uji statistik yang menunjukkan pengaruh antar variabel. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah melakukan pembelian pada 

Mega Prima Swalayan. Tekhnik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-

probability dengan cara purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan 

analisis deskriptif dan induktif. Pengujian ini terdiri dari Uji Normalitas dengan 

menggunakan metode PP Plot dan uji heterokedesitas dengan menggunakan 

Gletjser Test. Sedangkan, analisis jalur dibuat untuk menerangkan akibat langsung 

dan tidak langsung seperangkat variable eksogen terhadap variable endogen. 

Pengolahan dan analisis dilakukan dengan program komputer SPSS 15.0. Hasil 

analisis penelitian ini melalui analisis jalur bahwa variabel persediaan barang, variabel 

harga, variabel, variabel bauran komunikasi, variabel desain dan tampilan toko 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ulang konsumen Mega Prima 

Swalayan Payakumbuh. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada 

variabel yang digunakan oleh peneliti, lokasi penelitian, waktu dan tempat 

penelitian, serta metode analisis data yang digunakan. Penelitian ini  menganalisis 

tentang pengaruh marketing mix (variabel laten) terhadap kepuasan pelanggan 

(variabel terukur) bibit bawang merah di CV. Santosa Jaya  dengan menggunakan 

uji Partial Least Square (PLS) yang dibantu dengan software SmartPLS versi 2.0 

M3. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis jalur dengan 
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variabel intervening, analisis regresi linier berganda dan analisis uji normalitas 

dengan PP Plot dan uji heterokedesitas dengan Gletjser Test yang dibantu dengan 

software Smart PLS  Versi 2.0, SPSS Versi 11 dan SPSS Versi 15. 

Penelitian ini menggunakan uji Partial Least Square (PLS) karena data 

metode PLS tidak harus berdistribusi normal. Selain itu, indikator dengan skala 

kategori, ordinal, interval sampai dengan rasio dapat digunakan pada model yang 

sama serta ukuran sampel pada PLS tidak harus besar yaitu sampel kurang dari 100. 

Menurut Willy Abdillah (2017), keunggulan dan kekurangan dari PLS dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 1. Keunggulan dan Kekurangan PLS 

KEUNGGULAN KELEMAHAN 

1. Model Kompleks yaitu dapat 

memodelkan banyak variabel 

dependen dan variabel independen 

1. Sulit mengintrepretasikan loading 

variabel laten independen jika 

berdasarkan pada hubungan 

crossproduct yang tidak ada. 

2. Properti distribusi estimasi yang 

tidak diketahui menyebabkan tidak 

diperolehnya nilai signifikasi kecuali 

melakukan proses bootstraping 

terlebih dahulu. 

3. Terbatas pada pengujian model 

estimasi statistika. 

2. Mampu mengelola masalah 

multikolinearitas antarvariabel 

independen 

3. Hasil tetap kokoh meskipun terdapat 

missing value 

4. Menghasilkan variabel laten 

independen secara langsung berbasis 

crossproduct yang melibatkan variabel 

laten dependen sebagai kekuatan 

prediksi 

5. Dapat digunakan pada konstruk 

reflektif dan formatif 

6. Dapat Digunakan pada sampel kecil 

7. Data tidak harus berdistribusi normal 

8. Dapat digunakan pada data dengan 

tipe skala berbeda 

Sumber: Data Sekunder, diolah 2018 
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2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Bibit 

Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau 

secara vegetatif. (Sudrajad, 2010) sedangkan menurut (Pattonen, 1985; Mattson, 

1996; Wilson dan Jacobs, 2005) mengatakan bahwa mutu bibit didefinisikan 

sebagai sesuatu yang telah sesuai dengan tujuan yang mencerminkan berbagai 

parameter yang menentukan bibit dapat beradaptasi dan tumbuh setelah ditanam di 

lapangan. 

Karakteristik untuk areal tertentu yang lingkungannya agak ekstrim, seperti 

daerah banjir, kering, kadar garam tinggi, dan tapak yang miskin hara dapat 

menggunakan bibit dengan ukuran kecil sehingga mampu berkembang biak dan 

mempunyai kesempatan untuk tumbuh. Sedangkan pada daerah bergulma, bibit 

dengan ukuran yang lebih besar akan tumbuh lebih baik karena memerlukan 

kemampuan bersaing pada tahap awal pertumbuhan. (Sudrajad, 2010) 

Menurut Hasse (2006), kriteria mutu bibit yang banyak digunakan adalah 

deskripsi tipe stok bibit di persemaian, karakteristik morfologi, dan kondisi 

fisiologi. Stok bibit digambarkan oleh umur, lokasi persemaian, dan pertumbuhan 

bibit. Karakteristik morfologi bibit merupakan atribut yang ditentukan secara visual 

seperti tinggi, diameter, masa akar, dan rasio pucuk akar, sedangkan kondisi 

fisiologis bibit merupakan suatu kondisi awal dan hasil proses fisiologi pada bibit 

seperti ketahanan terhadap stress, keseimbangan nutrisi, kemampuan 

menumbuhkan tunas dan akar baru dan kondisi-kondisi fisiologis lainnya. 
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 Beberapa perusahan benih dan bibit di negara lain telah mendapatkan sistem 

mutu ISO 9002 dan beberapa perusahaan benih dan bibit pertanian di Indonesia 

juga telah mengarah pada penerapan sistem mutu ISO 9000 series tersebut 

(Nugraha, 2002). 

 Permenhut No. P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan 

Tanaman Hutan, Pasal 47 menyatakan "Setiap benih atau bibit yang beredar harus 

jelas kualitasnya yang dibuktikan dengan:  

1. Sertifikat mutu untuk benih atau bibit yang berasal dari sumber benih 

bersertifikat 

2.  Surat keterangan pengujian untuk benih dan/atau bibit yang tidak berasal dari 

sumber benih bersertifikat". Secara operasional, sertifikasi mutu bibit tersebut 

memerlukan perangkat berupa standar uji dan standar mutu bibit. 

Permasalahan standar mutu bibit yang terjadi di lapangan adalah standar yang 

berlaku belum mencerminkan kemampuan bibit tumbuh setelah tanam, terbatasnya 

jenis yang distandarkan dan belum adanya pedoman kesesuaian sumber benih asal 

bibit dengan lokasi penanaman. Standar yang berlaku didasarkan pada morfologi 

bibit siap tanam dan kurang didukung oleh data hasil uji penanaman (Nurhasybi et 

al., 2007). 

Pada pelaksanaan Perdirjen RLPS No. P.05/V-Set/2009 menjadi acuan BPTH 

dan lembaga sertifikasi lainnya yang ditunjuk dalam penentuan mutu bibit. 

Persyaratan mutu bibit dalam standar tersebut di bagi menjadi syarat umum dan 

syarat khusus, yaitu : 
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1. Syarat umum meliputi: 

a. bibit berbatang tunggal dan lurus 

b. bibit sehat: terbebas dari serangan hama penyakit dan warna daun normal (tidak   

menunjukkan kekurangan nutrisi dan tidak mati pucuk) 

c. batang bibit berkayu, diukur dari pangkal batang sampai dengan setinggi 50% 

dari tinggi bibit. 

2. Syarat khusus meliputi: 

a. tinggi bibit, yang diukur mulai dari pangkal batang sampai pada titik tumbuh 

teratas 

b. diameter batang bibit, yang diukur pada pangkal batang 

c. kekompakan media, yang ditetapkan dengan cara mengangkat satu persatu dari 

beberapa jumlah contoh bibit. 

d. kekompakan media dibedakan ada 4 yaitu utuh, retak, patah, lepas 

e. jumlah daun sesuai dengan jenisnya sedangkan untuk jenis tanaman yang 

berdaun banyak seperti Pinus sp., Paraserianthes sp., parameter yang digunakan 

adalah Live Crown Ratio (LCR). 

f. LCR adalah nilai perbandingan tinggi tajuk dan tinggi bibit dalam persen. 

g. umur sesuai dengan jenisnya. 

2.2.2 Bawang Merah 

Bawang merah berasal dari Iran, Pakistan dan pegunungan-pegunungan di 

sebelah utaranya, kemudian dibudidayakan di daerah dingin, sub-tropis maupun 

tropis. Umbi bawang dapat dimakan mentah, untuk bumbu masak, acar, obat 

tradisional, kulit umbinya dapat dijadikan zat pewarna dan daunnya dapat pula 
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digunakan untuk campuran sayur. Bawang merah merupakan salah satu komoditas 

sayuran dataran rendah, meskipun bukan merupakan kebutuhan pokok namun 

selalu dibutuhkan oleh konsumen rumah tangga sebagai pelengkap bumbu masak 

sehari-hari. Selain itu, pesatnya peningkatan industri pengolahan makanan juga 

cenderung meningkatkan kebutuhan bawang merah di dalam negeri kurang lebih 

5% setiap tahunnya di luar konsumsi untuk restoran, hotel dan industri olahan. 

Meskipun demikian, adanya permintaan dan kebutuhan bawang merah yang terus 

meningkat setiap tahunnya belum dapat diikuti oleh peningkatan produksinya. Hal 

ini disebabkan oleh keterbatasan dalam hal budidaya tanaman seperti keberagaman 

jenis tanah, pengendalian hama, penyakit dan gulma, pemupukan serta penanganan 

pascapanennya. (Ambarwati dan Prapto Yudono, 2003) 

Bawang merah merupakan tanaman yang tumbuh tegak dan tinggi dapat 

mencapai 15-50 cm, membentuk rumpun dan termasuk tanaman semusim. 

Perakarannya berupa akar serabut yang tidak panjang dan tidak terlalu dalam 

tertanam dalam tanah. Seperti juga bawang putih, tanaman ini termasuk tidak tahan 

kekeringan. (Wibowo, 2007) 

Bawang merah merupakan komoditas sayuran yang memiliki potensi unggul 

yang sejak lama diusahakan oleh petani secara intensif. Tanaman hortikultura ini 

merupakan sayuran yang tidak memiliki barang substitusi yang berguna sebagai 

bumbu dan penyedap makanan serta obat tradisional. Bawang merah sangat 

diminati oleh masyarakat, sehingga permintaan akan terus meningkat seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk (Kementrian Pertanian, 2016) 
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Ditinjau dari sisi pemenuhan konsumsi nasional bawang merah adalah salah 

satu komoditas sayuran yang mempunyai nilai ekonomis tinggi karena mampu 

meningkatkan penghasilan petani dan devisa negara. Akibat peningkatan jumlah 

penduduk pada tahun 2010 sekitar 239 juta orang, pasokan bawang merah harus 

terealisasi untuk memenuhi kebutuhan domestik menjadi 976.284 ton 

(Deptan,2007). 

2.2.3 Varietas Bawang Merah 

Banlitbang Pertanian (2016) berpendapat bahwa terdapat 15 varietas ungul 

bawang merah yang dapat meningkatkan produktivitas. 15 varietas tersebut tersedia 

pada Tabel 1 sebagai berikut : 

Tabel 2. Varietas Bawang Merah Unggulan  

No. Kelompok Komoditas Nama Varietas Tahun 

1. Hortikultura Bawang Merah TSS Agrihot 1 2015 

2. Hortikultura Bawang Merah TSS Agrihot 2 2015 

3. Hortikultura Bawang Merah Mentes 2011 

4. Hortikultura Bawang Merah Pancasaona 2011 

5. Hortikultura Bawang Merah Pancasaona 2011 

6. Hortikultura Bawang Merah Pikatan 2011 

7. Hortikultura Bawang Merah Trisula 2011 

8. Hortikultura Bawang Merah Ajiba-1 2008 

9. Hortikultura Bawang Merah Katumi 2008 

10. Hortikultura Bawang Merah Sembrani 2008 

11. Hortikultura Bawang Merah Kramat-1 2001 

12. Hortikultura Bawang Merah Kramat-2 2001 

13. Hortikultura Bawang Merah Kuning 2001 

14. Hortikultura Bawang Merah Bima 2000 

15. Hortikultura Bawang Merah Maja 2000 

Sumber: Banlitbang Pertanian, 2016 

Bawang merah dapat berkembang dan menjadi usaha tani yang ditanam di 

dataran rendah sampai dataran tinggi. Bawang merah dapat dibudidaya dari cara 

tradisional yang terus berkembang ke cara budidaya intensif dengan orientasi pasar. 

Beberapa varietas bawang merah yang ditanam di dataran rendah memiliki umur 
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bervariasi antar 55 sampai 70 hari tergantung varietas dan musim tanamnya. 

Bawang merah yang ditanam di dataran tinggi memiliki umur mencapai 100 hari 

dengan varietas yang sama. (Putrasamedja, 1996) 

2.2.4 Pemasaran 

Pemasaran adalah kegiatan yang mengarahkan untuk memuaskan kebutuhan 

dan keinginan melalui proses pertukaran dengan tujuan pemenuhan keinginan dan 

kebutuhan konsumen. (Rangkuti, 2009) 

Menurut Kotler (1989) dalam buku yang berjudul “Manajemen Pemasaran 

Analisis, Perencanaan dan Pengendalian Edisi Kelima” mengatakan bahwa 

pemasaran adalah suatu proses sosial dan melalui proses itu individu-individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara 

menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu dan kelompok 

lain.  

Menurut Kotler (2001) mendifinisikan bahwa pemasaran sebagai suatu 

proses perencanaan dan penerapan suatu konsep, harga, promosi, serta distribusi 

sejumlah barang atau jasa demi terciptanya pertukaran yang mampu memuaskan 

kebutuhan individu maupun kelompok.  

Pemasaran (Marketing) adalah bentuk fisik suatu barang baik berupa barang 

atau jasa yang digunakan dengan tujuan memuaskan kebutuhan konsumen. Perlu 

diketahui bahwa pemasaran sangat berperan bagi keberhasilan suatu usaha, 

pemasaran digunakan bagi para pengusaha sebagai sarana untuk mempengaruhi 

pelanggan dalam melakukan pembelian produk, dengan sasaran yaitu 

pengembangan dan peningkatan pendapatan keuntungan suatu usaha. (Fure, 2013) 
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2.2.5 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Menurut Kotler (2000) mengatakan bahwa bauran pemasaran menekankan 

pada pengertian suatu strategi yang mengintegrasikan product, price,promotion and 

place dimana kesemuanya itu diarahkan untuk dapat menghasilkan omset penjualan 

yang maksimal atas produk yang dipasarkan dengan memberikan kepuasan pada 

para pelanggan. Menurut Kotler dan Keller (2007) dalam jurnal EMBA yang 

dikutip oleh Selang (2013) menjelaskan bahwa bauran pemasaran adalah perangkat 

alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan perusahaannya. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan satu perangkat yang 

terdiri dari produk, harga, promosi dan distribusi, yang didalamnya akan 

menentukan tingkat keberhasilan pemasaran dan semua itu ditujukan untuk 

mendapatkan respon yang diinginkan dari pasar sasaran.  

Menurut Kotler (2001) mengatakan bahwa “Bauran pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran didalam pasar sasaran. 

Bauran pemasaran merupakan variabel-variabel terkendali yang dapat digunakan 

perusahaan untuk mempengaruhi konsumen dari segmen pasar tertentu yang dituju 

perusahaan. Empat variablel tersebut meliputi produk (product), harga (price), 

promosi (promotion) dan tempat (place) sehingga disingkat dengan 4P”. 

Bauran pemasaran merupakan salah satu strategi pemasaran untuk 

menyampaikan informasi secara luas, memperkenalkan suatu produk barang dan 

jasa, merangsang konsumen untuk memberi bahkan menciptakan suatu produk. 

Oleh karena itu bauran pemasaran dianggap sebagai salah satu unsur strategi yang 

paling potensial di dalam memasarkan produk. Strategi bauran pemasaran yaitu 
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produk, harga, promosi dan tempat sangat berperan terutama pada keadaan 

persaingan saat ini dan perkembangan akan permintaan barang. Pada bauran 

pemasaran terdapat keadaan dimanapersaingan yang sangat tajam terutama dalam 

pasar pembeli, peranan penetapan harga dan promosi penjualan sangat penting 

terutama untuk membangun komitmen dan loyalitas pelanggan. (Selang, 2013) 

2.2.6 Produk (Product) 

Menurut Ulrich (2000) dalam jurnal Wignjosoebroto (2000) yang berjudul 

“Evaluasi Egronomis Dalam Proses Perancangan Produk” mengatakan bahwa 

produk adalah sebuah “artefak” mengenai sesuatu yang kreativitas budidaya 

manusia yang dapat dilihat, didengar, dirasakan serta diwujudkan untuk memenuhi 

kebutuhan fungsional tertentu yang dihasilkan melalui sebuah proses panjang. 

Produk ini bisa berupa benda fisik maupun non-fisik (jasa), bisa dalam bentuk yang 

kompleks seperti mesin maupun fasilitas kerja yang lain dan bisa juga 

dikatakansebagai barang-barang konsumtif yang diinginkan di dibutuhkan oleh 

banyak pelanggan dengan sederhana untuk keperluan sehari-hari. Hal tersebut 

tentunya bisa menghasilkan produk-produk khusus terlebih pada produk industri 

yang memiliki nilai komersial tinggi, maka diperlukan serangkaian kegiatan berupa 

perencanaan, perancangan dan pengembangan produk yaitu mulai dari tahap 

menggali ide atau gagasan tentang fungsi-fungsi yang dibutuhkan selanjutnya 

dengan tahapan pengembangan konsep, perancangan sistem dan konsep yang lebih 

detail, pembuatan prototipe, evaluasi dan pengujian (baik uji kelayakan teknis 

maupun kelayakan komersial), dan berakhir dengan tahap pendistribusian. 
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Menurut Kotler (1989) dalam buku yang berjudul “Manajemen Pemasaran 

Analisis, Perencanaan dan Pengendalian Edisi Kelima” mengatakan bahwa produk 

adalah segala sesuatu yang dapat diberikan kepada seseorang guna memuaskan 

suatu kebutuhan atau keinginan.  

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan 

kebutuhan atau keinginan. (Rangkuti, 2009). Intensitas kompetisi di pasar 

mendorong suatu perusahaan untuk mengupayakan produk yang tinggi guna meraih 

keunggulan yang kompetitif atas pesaing, karena produk dapat memperluas basis 

pasar lokal dan ditingkatkan untuk preferensi lokal tertentu. Pelanggan semakin 

banyak memiliki alternatif dan sangat hati-hati dalam menentukan keputusan untuk 

melakukan pembelian dengan mempertimbangkan faktor-faktor kebutuhan, 

keunggulan produk, pelayanan dan perbandingan harga sebelum memutuskan 

untuk membeli. Faktor-faktor tersebut, keunggulan produk termasuk ke dalam 

pertimbangan utama sebelum membeli. Keunggulan kompetitif suatu produk 

merupakan salah satu faktor penentu dari kesuksesan produk baru, dimana 

kesuksesan produk tersebut diukur dengan parameter jumlah penjualan produk. 

(Tjiptono, 2008). 

Menurut Fajar Laksana (2008:68) produk adalah segala sesuatu baik yang 

bersifat fisik maupun non fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Pengertian produk yaitu :  

1.  Goods : Barang-barang fisik  

2.     Services : Jasa/pelayanan yang bersifat non fisik, yang menyertai atau tidak 

menyertai produk barang fisik.  
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3. Experiences : Pengalaman kegiatan atau seseorang yang dapat   dinikmati 

oleh orang lain.  

4. Events : Kegiatan atau peristiwa yang dibutuhkan oleh orang banyak  

5.  Keahlian atau ketenaran seseorang.  

6.       Places : Tempat atau kota yang memiliki keunggulan, keunikan (sejarah) atau 

keindahan.  

7.     Properties : Hak kepemilikan bisa berupa benda nyata (real estate) atau 

finansial (saham dan obligasi).  

8.  Organizations : Lembaga atau wadah yang dapat memberikan citra atau nilai 

jual dari suatu produk.  

9.      Information: informasi yang dapat diproduksi dan dipasarkan (sekolah, surat 

kabar)  

10.  Ideas : gagasan yang menghasilkan produk yang diminati oleh konsumen. 

Menurut Armstrong dan Kotler (2004:56) produk adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapat perhatian, dimiliki, digunakan atau 

dikonsumsi yang mungkin dapat memuaskan harapan atau kebutuhan. Produk 

dibagi menjadi dua kelas berdasarkan tipe pelanggan yang mengkonsumsinya yaitu 

sebagai berikut :  

1.     Produk yang dikonsumsi oleh pelanggan merupakan produk yang dibeli oleh 

konsumen akhir sebagai konsumsi pribadi. Produk bagi konsumen ini dibagi 

menjadi empat bagian, yaitu:  
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a.    Produk kebutuhan sehari-hari merupakan produk yang biasanya dibeli oleh 

konsumen secara rutin, segera, dan dengan perbandingan serta usaha yang minimun 

dalam pembeliannya. Contoh: rokok, sabun, garam dan lain-lain.  

b.     Produk belanjaan (shopping products). Produk yang dalam proses memilih 

dan membelinya mengharuskan konsumen membanding-bandingkan berdasarkan 

kesesuaian mutu, harga, dan modelnya. Contoh : pakaian, perabotan rumah tangga, 

sepatu, perhiasan.  

c.     Produk khusus merupakan produk yang memiliki ciri unik atau merek khas 

dimana sekelompok pelanggan bersedia berusaha lebih keras dalam proses 

pembelian. Contoh: telepon genggam, mobil, motor dan lain-lain.  

d.     Produk yang tidak dicari merupakan produk yang sudah diketahui atau tidak 

diketahui pelanggan, namun pada umumnya tidak terpikir untuk membeli. Contoh: 

asuransi jiwa, donor darah, tanah kuburan.  

2.   Produk bagi industri (industrial products). Produk yang dibeli oleh individu 

organisasi untuk diproses lebih lanjut atau untuk digunakan sehubungan dengan 

bisnis. Contoh: bahan mentah, komponen material. Menurut Stanton (2002:152) 

produk mempunyai definisi yang sempit dan luas. Definsi tersebut sebagai berikut:  

a.  Definisi sempit  

Produk adalah sekumpulan atribut fisik nyata (tangible) yang terkait dalam 

sebuah bentuk yang dapat diidentifikasikan.  

b.  Definisi luas  

Produk adalah sekumpulan atribut nyata dan tidak nyata yang di dalamnya 

mencakup warna, harga, kemasan, prestif pabrik, prestif pengecer dan pelayanan di 



23 
 

 

pabrik serta pengecer yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang 

bisa memuaskan keinginannya.  

Menurut Fandy Tjiptono (2001) dalam skripsi berjudul “Analisis Marketing 

Mix (Product, Price, Promotion and Place) yang Mempengaruhi Kepuasan 

Pelanggan Pengguna Operator ESIA” yang dikutip oleh Irsad (2010) mengatakan 

bahwa definisi dari produk yaitu sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen 

untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar 

sebagai alat pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk 

merupakan hasil dari kegiatan produksi yang berwujud barang.  

Menurut Agung Teguh (2009) dalam skripsi berjudul “Analisis Marketing 

Mix (Product, Price, Promotion and Place) yang Mempengaruhi Kepuasan 

Pelanggan Pengguna Operator ESIA” yang dikutip oleh Irsad, (2010) mengatakan 

bahwa variabel pertama dari pemasaran dan cukup penting dan yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen adalah produk, karena produk merupakan suatu yang 

ditawarkan di pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan.  

Produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Akan menjadi percuma bila disebuah 

perusahaan penjual barang atau jasa yang memiliki kualitas pelayanan prima 

diberbagai departemennya, namun perusahaan tersebut tidak mampu menjaga 

kualitas produknya, terutama bagi perusahaan dibidang restoran yang tidak 

menggunakan bahan baku yang segar dan berkualitas tinggi. (Haryanto, 2013) Oleh 

sebab itu perlu dikaji produk apa yang dipasarkan, mengetahui selera konsumen 

saat ini, apa kebutuhan dan keinginan konsumen.  
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2.2.7 Harga (Price) 

Menurut Kotler & Amstrong (2011) dalam Jurnal EMBA yang dikutip oleh 

Fure (2013) mengatakan bahwa harga adalah sejumlah uang yang ditukarkan dan 

dipergunakankan untuk transaksi jual beli terhadap produk atau jasa, harga juga 

dapat diartikan yaitu jumlah dari seluruh nilai yang digunakan pelanggan untuk 

menukarkan sejumlah manfaat yang memiliki atau menggunakan barang atau jasa.  

 Menurut Engel, J dan Blackwell R (2004) mendifinisikan harga sebagai 

sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

produk dan pelayanannya. Definisi tersebut dapat diketahui bahwa harga yang 

dibayar oleh pembeli sudah termasuk layanan yang diberikan oleh penjual. Banyak 

perusahaan mengadakan pendekatan terhadap penentuan harga berdasarkan tujuan 

yang hendak dicapainya. Adapun tujuan tersebut dapat berupa meningkatkan 

penjualan, mempertahankan market share, mempertahankan stabilitas harga, 

mencapai laba maksimum dan sebagainya.  

Menurut Kotler (2005), harga merupakan salah satu unsur dari bauran 

pemasaran (marketing mix) dan harga pun memiliki komponen-komponen 

tersendiri yang terdiri dari:  

1.      Tingkat harga ialah suatu uraian harga yang dicantumkan pada suatu produk. 

Berfungsi dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai harga dari produk 

perusahaan.  

2.      Diskon/rabat merupakan pengurangan harga dari daftar harga.  
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2.2.8 Promosi (Promotion) 

Promosi adalah sarana yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam rangka 

penawaran suatu produk. Promosi dapat dilakukan melaluli radio, media televisi, 

media cetak dan lain-lain. (Lestiani, 2011) sedangkan menurut Tjiptono (2007) 

mendifinisikan promosi sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang 

merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan/atau meningatkan pasar sasaran atas perusahaan 

dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

Menurut Morissan (2007) promosi didefinisikan sebagai koordinasi dari 

seluruh upaya yang dimulai pihak penjual untuk membangun berbagai saluran 

informasi dan persuasi untuk menjual barang dan jasa atau memperkenalkan suatu 

gagasan. 

Menurut (Grewal dan Levy, 2008) Promosi adalah komunikasi seorang 

pemasar yang menginformasikan, membujuk dan mengingatkan pembeli mengenai 

barang atau jasa untuk mempengaruhi pendapat mereka atau menimbulkan 

tanggapan. Pada umumnya, promosi dapat memperkuat nilai dari sebuah barang 

atau jasa. Menurut (Goldsmith, 1999) atribut promosi terbagi sebagai berikut :  

1 Advertising merupakan sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk 

memperkenalkan, mengajak, dan mengingatkan masyarakat mengenai perusahaan 

dan produk dari perusahaan.  

2   Personal selling adalah cara yang di gunakan oleh perusahaan untuk 

memperoleh penjualan dengan pendekatan secara langsung kepada konsumen.  
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3     Sales promotion merupakan strategi dari perusahaan yang di gunakan untuk 

meningkatkan penjualan perusahaan dengan memberikan value, benefit untuk 

meningkatkan daya tarik konsumen.  

4.  Public relation adalah upaya atau peran yang dijalankan perusahaan untuk 

menjalin dan menjaga hubungan dengan pelanggan dari perusahaan.  

2.2.9 Tempat (Place) 

Menurut Kotler dan Amstrong (1980) definisi tempat merupakan seperangkat 

organisasi yang saling bergantung satu sama lain, yang melibatkan proses 

penyediaan suatu produk atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi oleh 

konsumen atau pengguna bisnis. Penelitian (Sulistya, 2008), mengatakan bahwa 

atribut place sebagai berikut :  

1. Ketersediaan produk adalah bagaimana perusahaan menyediakan dan 

memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen di pasar akan produk dari 

perusahaan.  

2.   Lokasi bangunan : lokasi / letak keberadaan bangunan dari perusahaan 

penghasil produk.  

3.   Lokasi counter : lokasi / letak keberadaan bangunan dari counter yang 

menjual produk dari perusahaan.  

4.  Penataan : bagaimana produk perusahaan dalam penataannya, 

penempatannya, penyimpanannya.  

Lokasi atau tempat seringkali ikut menentukan kesuksesan perusahaan, 

karena lokasi erat kaitannya dengan pasar potensial sebuah perusahaan. Disamping 

itu, lokasi juga berpengaruh terhadap dimensi-dimensi strategi seperti flexibility, 
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competitive, positioning, dan focus. Fleksibelitas suatu lokasi merupakan acuan 

ukuran suatu perusahaan terhadap perubahan situasi ekonomi. Keputusan 

pemilihan lokasi berkaitan dengan komitmen jangka panjang terhadap aspek-aspek 

yang sifatnya kapital intensif, maka perusahaan harus benar-benar 

mempertimbangkan dan menyeleksi lokasi yang responsif terhadap situasi 

ekonomi, demografi, budaya, dan persaingan di masa mendatang. (Tjiptono, 1996). 

2.2.10 Kepuasan 

Menurut Kotler dan Keller (2009) kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipresepsikan 

dari hasil suatu produk terhadap ekspektasi mereka.  Menurut Lovelock dan Wright 

(2007) mendifinisikan bahwa, kepuasan adalah keadaan emosional, reaksi 

pascapembelian mereka, dapat berupa kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, 

netralitas, kegembiraan dan kesenangan. Kepuasan dipengaruhi oleh perbandingan 

layanan yang dipahami dengan pelayanan yang diharapkan serta sebagai reaksi 

emosional jangka pendek pelanggan terhadap kinerja pelayanan tertentu. 

2.2.11 Pelanggan 

Pelanggan (Customer) berbeda dengan konsumen (Consumer), individu 

dapat dikatakan sebagai pelanggan apabila mulai membiasakan diri untuk membeli 

produk atau jasa yang ditawarkan oleh badan usaha. Kebiasaan tersebut dapat 

dibangun melalui pembelian berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, apabila 

dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pembelian ulang maka orang tersebut 

tidak dapat dikatakan sebagai pelanggan tetapi sebagai seorang pembeli atau 

konsumen.  
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Pada studi kasus terdapat pelanggan yang dihadapkan pada berbagai alternatif 

dalam memilih restoran yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Pelanggan 

tidak sekedar membeli produk namun sekaligus membeli layanan yang 

menyertainya. Pada umumnya pelanggan akan merasa senang jika dilayani dengan 

sopan, ramah, dengan penuh perhatian dan dipandang penting sehingga akan timbul 

kepuasan dalam membeli barang atau jasa dan menjadi loyal pada perusahaan 

tersebut. (Haryanto, 2013) 

2.2.12 Kepuasan Pelanggan 

 Lovelock dan Wright (2007) menyatakan bahwa, kepuasan adalah keadaan 

emosional, reaksi pascapembelian mereka, dapat berupa kemarahan, 

ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, kegembiraan dan kesenangan. Kepuasan 

dipengaruhi oleh perbandingan layanan yang dipahami dengan pelayanan yang 

diharapkan, dan sebagai reaksi emosional jangka pendek pelanggan terhadap 

kinerja pelayanan tertentu. Sedangkan, pelanggan adalah seseorang yang memiliki 

rasa kepuasan terhadap suatu produk sehingga terjadinya pengulangan pembelian 

produk.  

Kepuasan pelenggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, 

keinginan dan harapan dari pelenggan dapat terpenihi yang akan mengakibatkan 

terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut (Band, 1991). Faktor yang 

paling penting untuk menciptakan kepuasan konsumen adalah kinerja dari agen 

yang biasanya diartikan dengan kualitas dari agen tersebut (Mowen, 1995). 

Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan, maka kepuasan yang 

dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi. Bila kepuasan pelanggan semakin tinggi, 
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maka dapat menimbulkan keuntungan bagi badan usaha tersebut. Pelanggan yang 

puas akan terus melakukan pembelian pada badan usaha tersebut. Demikian pula 

sebaliknya jika tanpa ada kepuasan, dapat mengakibatkan pelanggan pindah pada 

produk lain. (Musanto, 2004) 

Menurut Tjiptono (1997) kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah 

respon pelanggan terhadap evolusi ketidaksesuaian (discinfirmation) yang 

dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan 

bahwa pada persaingan yang semakin ketat ini, semakin banyak produsen yang 

terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga hal ini 

menyebabkan setiap badan usaha harus menempatkan orientasi pada kepuasan 

pelanggan sebagai tujuan utama, antara lain dengan semakin banyaknya badan 

usaha yang menyatakan komitmen terhadap kepuasan pelanggan dalam pernyataan 

misi dan iklan. 

Indikator untuk mengukur kepuasan pelanggan, menurut Yuliarmi dan Riyasa 

(2007) adalah sebagai berikut :  

1.  Kesesuaian kualitas pelayanan dengan tingkat harapan.  

2.  Tingkat kepuasan apabila dibandingkan dengan yang sejenis  

3.  Tidak ada pengaduan atau komplain yang dilayangkan. 

Menciptakan kepuasan pelanggan suatu perusahaan harus dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan konsumen yang dianggap paling penting yang disebut “The 

Big Eight factors“yang secara umum dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut 

(Hanan dan Karp, 1991) : 
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1. Faktor-faktor yang berhubungan dengan produk :  

Kualitas produkmerupakan mutu dari semua komponen-komponen yang 

membentuk produk. Sehingga produk tersebut mempunyai nilai tambah. Hubungan 

antara nilai sampai pada harga merupakan hubungan antara harga dan nilai produk 

yang ditentukan oleh perbedaan antara nilai yang diterimaoleh pelanggan dengan 

harga yang dibayar oleh pelanggan terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh 

badan usaha. Bentuk produk merupakan komponen-komponen fisik dari suatu 

produk yang menghasilkan suatu manfaat. Keandalan Merupakan kemampuan dari 

suatu perusahaan untuk menghasilkan produk sesuai dengan apa yang dijanjikan 

oleh perusahaan. 

 Faktor-faktor yang berhubungan dengan pelayanan:  

Jaminan merupakan suatu jaminan yang ditawarkan oleh perusahaan untuk 

pengembalian harga pembelian atau mengadakan perbaikan terhadap produk yang 

rusak setelah pembelian. Respon dan cara pemecahan masalah Response to and 

Remedy of Problems merupakan sikap dari karyawan dalam menanggapi keluhan 

serta masalah yang dihadapi oleh pelanggan. 

3.  Faktor-faktor yang berhubungan dengan pembelian:  

 Pengalaman karyawan merupakan semua hubungan antara pelanggan dengan 

karyawan CV Sarana Media Advertising khususnya dalam hal komunikasi yang 

berhubungan dengan pembelian Kemudahan dan kenyamanan Convenience of 

acquisition merupakan segala kemudahan dan kenyamanan yang diberikan oleh 

perusahaan terhadap produk yang dihasilkannya.  



31 
 

 

Metode survei merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam 

pengukuran kepuasan pelanggan. Metode survei kepuasan pelanggan dapat 

menggunakan pengukuran dengan berbagai ciri sebagai berikut:  

1.  Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan seperti 

“Ungkapkan” seberapa puas saudara terhadap pelayanan CV Sarana Media 

Advertising pada skala berikut: sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas, sangat 

puas” (directly reparted satisfaction). 

2.  Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka 

mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka rasakan 

(derived dissatisfaction). 

3.  Responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka hadapi 

berkaitan dengan penawaran dari perusahaan. Selain itu responden juga diminta 

untuk menuliskan perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan (problem analysis). 

4.  Responden dapat diminta untuk meranking berbagai elemen dari penawaran 

berdasarkan derajat pertanyaan setiap elemen dan seberapa baik kinerja perusahaan 

dalam masing-masing elemen (importance/performance ratings).  

 

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Tingkat kebutuhan bawang merah yang akan meningkat setiap tahunnya dan 

di dukung dengan banyaknya manfaat yang terkandung dari bawang merah, 

masyarakat tertarik membudidayakan benih bawang merah melalui proses 

penanaman hingga pasca panen. Ketertarikan mengenai budidaya benih membuat 
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banyak masyarakat melakukan persaingan usaha pemasaran benih salah satunya 

adalah CV. Santosa Jaya.  

Pemilik CV. Santosa jaya awalnya hanya mengerti bagaimana cara 

memproduksi atau membudidayakan saja namun belum terlalu mengerti bagaimana 

cara memasarkan dengan baik agar benih bawang merah yang telah di produksi 

akan lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas. Oleh karena itu CV. Santosa Jaya 

mulai berfikir untuk meningkatkan strategi pemasaran dengan konsep Marketing 

Mix 4P.  

Marketing Mix 4P (Product, Price, Promotion, Place) merupakan faktor yang 

dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh produk (product), harga (Price), promosi (Promotion) dan 

tempat (Place) terhadap kepuasan pelanggan benih bawang merah. Pada penelitian 

ini produk memiliki 4 indikator yaitu varietas poduk, kualitas produk, ciri produk 

dan ukuran produk. Harga memiliki 3 indikator yaitu tingkat harga, biaya ganti rugi 

dan discount. Promosi memiliki 3 indikator yaitu public relation,  personal selling 

dan iklan. Tempat memiliki 3 indikator yaitu lokasi, transportasi dan saluran 

pemasaran.  

Pada penelitian ini kepuasan pelanggan termasuk ke dalam variabel dependen 

yaitu variabel terikat. Hal ini berarti kepuasan pelanggan menjadi variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kepuasan pelanggan memiliki 2 indikator yaitu 

kesesuaian harapan dan minat berkunjung kembali. Agar dapat mengetahui lebih 

jelas mengenai pengaruh tersebut, maka diperlukan sebuah model kerangka 

pemikiran seperti yang terdapat pada Bagan 1 dibawah ini : 
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Bagan 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

2.4  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah ada maka peneliti memperoleh 

hipotesis pertama yaitu diduga bahwa adanya pengaruh product, price, promotion 

and place terhadap kepuasan pelanggan. Selain itu, hipotesis kedua yaitu diduga 

bahwa variabel yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan adalah produk, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat melihat 

bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap bibit bawang merah

Uji Smart 

PLS 

Produk (X1) 

CV. Santosa Jaya 

Pengaruh Marketing 

Mix 4P 

Harga (X2) Promosi (X3) Tempat (X4) 

Kepuasan Pelanggan (Y) 

Tercapainya Peningkatan 

Kepuasan Pelanggan 

Terhadap Pembelian Bibit 

Bawang Merah 
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