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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris karena mayoritas 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dengan hasil 

pertanian yang melimpah. Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia paling banyak 

bekerja di sektor pertanian pada tahun 2017, dimana penduduk 

yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 39,68 juta orang atau 

31,86 persen dari jumlah penduduk bekerja yang jumlahnya 

124,54 juta, selanjutnya yang menyerap tenaga kerja adalah 

sektor perdagangan (29,11 juta orang atau 23,37 persen) dan jasa 

kemasyarakatan (20,95 juta orang atau 16,82 persen) (Budi, 

2016). Berbagai hasil pertanian yang dihasilkan memiliki nilai 

ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha baru dalam 

bidang agroindustri. Salah satu komoditas pertanian yang dapat 

dimanfaatkan adalah buah apel yang banyak dan mudah tumbuh 

di daerah tropis. Salah satu sentra produksi buah apel di Indonesia 

yang cukup banyak adalah di kota Batu, Malang. Menurut 

Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) kota Batu, 

pada tahun 2013 tingkat panen buah apel di kota Batu mencapai 

17,05 ton/hektar/tahun, sehingga banyak Usaha Kecil Menengah 

(UKM) yang menggunakan buah apel sebagai bahan baku 

olahannya. 

Salah satu UKM olahan apel yang berada  di Kota Batu 

adalah UD. Ramayana Agro Mandiri merupakan pelopor 

pengolahan keripik apel di Kota Batu. UD. Ramayana Agro Mandiri 

(UD. Ramayana) merupakan bagian dari Kelompok
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Usaha Bersama (KUB) UKM “Bumiaji Asri” yang telah 

berdiri sejak tahun 2005. UD. Ramayana mempunyai 

kapasitas produksi sebesar 30 kg buah apel yang di olah 

menjadi 300 bungkus keripik apel dalam setiap harinya. 

Apel yang di gunakan adalah apel jenis manalagi yang di 

dapatkan dari para petani yang berada di sekitar Bumiaji 

dan kota Batu.  Hasil produksi UD. Ramayana sebagian 

besar didistribusikan di Malang dan sebagian di  wilayah 

Kediri dan Jabodetabek. UD. Ramayana menggunakan 

retailer untuk mendistribusikan keripik apelnya, melalui 

toko dan pusat oleh- oleh di wilayah Batu dan Malang 

Raya, serta memasarkan produknya melalui online yang 

meliputi facebook  dan website. UD. Ramayana bersaing 

ketat dengan UKM lain dalam memasarkan  keripik buah 

apel yang menjadi tantangan bagi UD. Ramayana untuk 

merebut pasar industri. Persaingan tersebut ditunjukkan 

adanya 7 UKM keripik apel lain yang terdapat di Kota Batu 

yaitu UKM Excellent  Fruits, Andhini, Abata Agro Mandiri, 

Delicius& SAS, Kharisma, Agro Citra Abadi dan CV. 

Bagus Agriseta Mandiri.  Kenyataan tersebut menjadi hal 

penting untuk dilakukan oleh UD. Ramayana untuk 

menyusun strategi bauran pemasaran agar penjualan 

produk dapat maksimal. 

 Bauran pemasaran (Marketing Mix) terdiri dari 

produk, promosi, tempat dan harga, menjadi hal yang 

penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan. 
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Upaya perbaikan kualitas bauran pemasaran akan 

mempengaruhi keputusan pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen, dimana kualitas unsur-unsur bauran 

pemasaran menjadi penentu atas keberhasilan 

pencapaian tujuan perusahaan. Pada sisi yang lain 

dengan bauran pemasaran yang berkualitas maka 

kepuasan konsumen akan terwujud sehingga dapat 

meningkatkan penjualan. Keputusan pembelian 

merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian. Pengambilan keputusan merupakan suatu 

bentuk kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang 

ditawarkan (Suarjana, 2014). Seorang pelanggan jika 

merasa puas dengan nilai yang diberikan produk atau 

jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan 

dalam waktu yang lama. Menurut Umar (2005) kepuasan 

konsumen adalah tingkat kepuasan setelah 

membandingkan antara apa yang dia terima dan 

harapannya. 

Permasalahan yang dihadapi oleh UD. 

Ramayana adalah kurang maksimalnya penjualan keripik 

buah apel dari  pesaingnya kondisi ini ditandai dengan 

rata-rata sisa yang terjual 10-15% dari total produk yang 

dijual. Hal ini dapat dikarenakan harga keripik apel UD. 

Ramayana yang tergolong lebih mahal dari pesaing 

lainnya yaitu Rp. 15.000 sampai dengan 17.000 
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sedangkan harga keripik apel sejenis hanya seharga Rp. 

12.000. Biaya produksi yang tinggi dan alat produksi yang 

cukup mahal berpengaruh pada harga penjualan keripik 

apel, tentu tidak terdapat potongan harga atau bonus 

ketika membeli dalam jumlah yang banyak. Promosi yang 

dilakukan selama ini masih belum optimal, dimana 

promosi yang dilakukan hanya menggunakan papan 

nama serta facebook yang tidak aktif dan belum 

menggunakan sosial media misalnya instagram, twitter 

dan website dimana pada saat ini promosi yang dilakukan 

di media lebih sangat efektif dan efisien karena lebih 

mudah diakses oleh konsumen. Lokasi distribusi yang 

kurang meluas yaitu hanya di sekitar Malang raya dan 

Batu, sedangkan kota lain seperti Kediri, Blitar, Bogor 

hanya berdasarkan pesanan. 

Pengaruh bauran pemasaran terhadap 

keputusan pembelian dan kepuasan konsumen pada UD. 

Ramayana dapat dilakukan  dengan menggunakan 

metode Partial Least Square (PLS)yang berfungsi untuk 

mengukur pengaruh antara lebih atau satu variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Keunggulan metode PLS ini 

adalah dapat menganalisis sekaligus konstruksi yang 

dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif 

dan menjadi salah satu metode yang dapat menjawab 

masalah pengukuran indeks kepuasan karena PLS tidak 

memerlukan asumsi yang ketat, baik mengenai sebaran 
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dari perubahan pengamatan maupun dari ukuran contoh 

yang tidak besar. Metode pls mempunyai keunggulan 

tersendiri diantaranya data tidak harus berdistribusi 

normal multivariate dan ukuran sampel tidak harus besar 

(Ghozali, 2008). 

 

1.2  Perumusan Masalah 

1. Indikator apakah yang paling berpengaruh terhadap 

bauran    pemasaran, keputusan pembelian dan 

kepuasan konsumen keripik apel di UD. Ramayana  

Agro  Mandiri? 

2. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran produk, 

harga, lokasi dan promosi terhadap keputusan 

pembelian di UD. Ramayana  Agro  Mandiri? 

3. Bagaimana pengaruh keputusan pembelian terhadap 

kepuasan konsumen di UD. Ramayana  Agro  Mandiri? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan indikator yang paling berpengaruh 

terhadap bauran pemasaran, keputusan pembelian 

dan kepuasan konsumen di UD. Ramayana Agro 

Mandiri. 

2. Menganalisis pengaruh bauran pemasaran yang 

berpengaruh terhadap keputusan konsumen di UD. 

Ramayana  Agro  Mandiri. 
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3. Menganalisis pengaruh keputusan pembelian yang 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di UD. 

Ramayana  Agro  Mandiri. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat merumuskan strategi 

untuk perbaikan pemasaran keripik apel di UD. Ramayana  

Agro  Mandiri. 

 


