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RINGKASAN  
 

Yolla Fitria Dewi. 0810442049. Analisis Kepercayaan Merek Petani 
(Farmer’s Brand Trust) Pada Pupuk Organik Merek “Super Petroganik” 
(Studi Kasus di Dusun Ngudi, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, 
Kabupaten Malang). Di bawah bimbingan Dr. Ir. H. Abdul Wahib 
Muhaimin, MS  dan  Ir. Agustina Shinta H. W., MP 
 

Pada saat ini banyak sekali permasalahan yg muncul di bidang pertanian 
yg menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia, seperti mengalami 
penurunan kesuburan akibat penggunaan pupuk kimia, sehingga produktivitasnya 
pun menjadi menurun. Departemen Pertanian sejak tahun 2000 telah memberikan 
perhatian yang serius terhadap pengembangan pertanian organik di Indonesia. 
Bahkan pada saat itu dicanangkan untuk mencapai Go Organik 2010. Dengan 
keadaan tersebut maka hal yang perlu dievaluasi yaitu, dalam peningkatan 
produksi pertanian yang selalu menggunakan bahan-bahan kimia dengan dosis 
tinggi, untuk disesuaikan secara bertahap menjadi sistem pertanian yang ramah 
lingkungan (pertanian organik). 

Pupuk organik pada saat ini telah banyak beredar di pasaran. Untuk 
memenuhi kebutuhan petani akan pupuk organik yang semakin meningkat, 
perusahaan pupuk organik juga menciptakan berbagai merek dengan  kualitas 
yang semakin baik. Knapp (2000) menjelaskan bahwa dalam dunia industri, 
merek tidak hanya dikaitkan oleh produk tetapi juga dengan berbagai strategi 
yang dilakukan oleh perusahaan. Terkait dengan alih teknologi dan perluasan 
penggunaan pupuk organik, BUMN pupuk terbesar yaitu PT. Petrokimia Gresik 
(Petrogres) secara ekspansif mengembangkan pupuk organik (Petroganik) dengan 
merek “Super Petroganik”. Munculnya PT. Petrokimia Gresik (Petrogres) yang 
memproduksi merek “Super Petroganik” tersebut menjadikan petani sebagai 
konsumen semakin memiliki banyak pilihan akan merek pupuk organik yang akan 
mereka gunakan. Keberadaan merek yang di produksi oleh suatu perusahaan akan 
mempengaruhi bagaimana kepercayaan produsen akan suatu produk tersebut. 

Menurut Lau & Lee (1999), kepercayaan terhadap merek merupakan 
kesediaan atau kemauan konsumen dalam menghadapi resiko yang berhubungan 
dengan merek yang dibeli akan memberikan hasil yang positif atau 
menguntungkan.  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka hal inilah yang 
menjadikan alasan bagi peneliti mengangkat tema tentang kepercayaan merek 
(Brand Trust) dengan   menganalisis Brand Trust pupuk  organik  merek “Super 
Petroganik” tersebut di mata petani. Oleh sebab itu maka dilakukan penelitian 
mengenai ”Analisis Kepercayaan Merek Petani (Farmer’s Brand Trust) Pada 
Pupuk Organik Merek “Super Petroganik””.  

Tujuan penelitian ini yaitu mengukur variabel serta menganalisis Brand 
Trust petani sebagai konsumen terhadap pupuk organik “Super Petroganik”, yang 
terdiri dari brand characteristic, company characteristic dan consumer-brand 
characteristic, serta mendeskripsikan evaluasi strategi pemasaran pupuk organik 
merek “Super Petroganik” 
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Penelitian yang dilakukan mengambil lokasi di Dusun Ngudi, Desa 
Tawangargo, Kecamatan Karangploso,  Kabupaten Malang. Penentuan lokasi 
tersebut dilakukan secara sengaja (purpossive). Penentuan jumlah sampel 
diperoleh dengan pendekatan Malhotra (1996), yaitu untuk menentukan ukuran 
sampel dari populasi, ditetapkan sesuai dengan variabel atau butir pertanyaan 
yang digunakan dalam penelitian. Menurutnya, jumlah sampel (responden) paling 
sedikit 4 atau 5 kali jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian.Variabel 
yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 3, antara lain brand characteristic, 
company characteristic dan consumer-brand characteristic, sehingga jumlah 
sampel minimalnya adalah sebanyak 15 responden dianggap sudah mewakili 
persyaratan. Dalam penelitian ini, responden yang diteliti adalah sejumlah 50 
orang petani yang tergabung dalam kelompok tani “Amar Tani”. Variabel - 
variabel tersebut diukur dengan menggunakan skala pengukuran yaitu skala Likert 
dan kemudian dilakukan skoring. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan 
dalam menjawab rumusan masalah adalah dengan menggunakan teknik analisis 
rentang skala. Dimana teknik analisis rentang skala digunakan untuk mengetahui 
level of trust dari kepercayaan merek (brand trust) yaitu trust ataupun distrust. 
Sebelumnya, instrument penelitian tersebut dilakukan uji validitas dan reliabilitas 
untuk mengukur tingkat kesahihan dan keandalan instrumen. 

Dari hasil pengujian validitas dan reliabilitas, keseluruhan item variabel 
dinyatakan valid dan reliabel.  Analisis Brand Trust didasarkan atas 3 variabel 
yaitu Brand Characteristic, dengan total rata-rata 4,13, Company Characteristic, 
dengan total rata-rata 3,67, dan Consumer-Brand Characteristic dengan total rata-
rata 4,35. Dari total rata-rata masing-masing variabel diatas, maka dapat diketahui 
keseluruhan rata-ratanya adalah sebesar 4,05. Dapat disimpulkan bahwa nilai total 
rata-rata tersebut adalah berada antara 3,4 – 4,20, dimana pada ketentuan rentang 
skala nilai tersebut termasuk dalam kriteria “Baik”,  maka dapat diketahui pula 
Level of Trust pada Brand Trust petani terhadap pupuk organik merek “Super 
Petroganik” yaitu berada di level Trust (positif). 

Berdasarkan evaluasi strategi pemasaran pupuk organik merek “Super 
Petroganik” yang dapat dilihat dari segmentasi (segmentation), penentuan pasar 
sasaran (targetting), penempatan posisi produk (positioning) dan bauran 
pemasaran (4P) ini sudah baik. Saran yang diajukan sebaiknya PT. Petrokimia 
Gresik tetap mempertahankan apa yang telah dilakukan untuk produk maupun 
konsumennya selama ini, sehingga kepercayaan merek (Brand Trust) pada petani 
sebagai konsumen dari produknya tetap tercipta dengan baik dan dapat lebih  
melebarkan sayap promosi produknya serta distribusinya ke berbagai daerah yang 
lebih luas lagi, sehingga konsumen atau petani dapat dengan mudah memperoleh 
produk yang diinginkannya. 
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SUMMARY 
 

Yolla Fitria Dewi. 0810442049. The Analysis of  Farmer’s Brand Trust on 
Organic Fertilizer “Super Petroganik” (Case Study in Ngudi Orchard, 
Tawangargo Village, Karangploso Sub District, Malang District) Under  
guidance of  Dr. Ir. H. Abdul Wahib Muhaimin, MS dan Ir. Agustina Shinta 
H. W., MP . 
    

Recently, many problems arise in the agricultural field that become one of 
the livehoods of Indonesian people, such as the decrease in land fertility due to the 
use of chemical fertilizers, so that the productivity gets decreased. The 
Department of Agriculture since 2000 has given serious attention to the 
development of organic agriculture in Indonesia. Moreover, it is proclaimed to 
reach Go Organic 2010. In these circumstances, the thing that needs to be 
evaluated is that in increasing agricultural production which always uses a high 
dosage of chemicals needs to be adjusted gradually to eco-friendly farming 
systems (organic farming). 

Nowadays, many organic fertilizers spread in the market. To meet the 
needs of organic fertilizer which gets increased, organic fertilizer company 
produces a variety of brands with better quality. Knapp (2000) explains that in the 
industrial world, the brand is not only linked by the product but also with the 
various strategies undertaken by the company. Related to the transfer of 
technology and expansion of the use of organic fertilizer, the largest fertilizer 
State-Owned Enterprise, PT. Petrokimia Gresik (Petrogres) develops organic 
fertilizer (Petroganik) namely “Super Petroganik”. The emergence of PT. 
Petrokimia Gresik (Petrogres) which produces “Super Petroganik”, provides a 
various fertilizer choices to the farmer. The existence of a brand that is produced 
by a company will affect the trust of the manufacturer toward the product.  

According to Lau & Lee (1999), brand trust is the willingness or the desire 
of consumers in facing the risks related to the purchased brand will give a positive 
result or benefit.  

Based on the description above, it is the reason for the researcher to take 
Brand Trust as the theme by analyzing the Brand Trust “Super Petroganik” 
organic fertilizer in the view of farmers. Therefore, the researcher conducts a 
research entitled "The Analysis of Farmer's Brand Trust on “Super Petroganik” 
Organic Fertilizer."  

The purpose of this study is to measure the variables and to analyze the 
Brand Trust of the farmers as consumers of organic fertilizer “Super Petroganik”, 
which consist of Brand Characteristic, Company Characteristic and Consumer-
Brand Characteristic, and describes the evaluation of marketing strategy organic 
fertilizer "Super Petroganik" 

This research is conducted in Ngudi Orchard, Tawangargo Village, 
Karangploso Subdistrict, Malang District. The research location is determined 
purposively. The determination of the sample number is obtained by using  
Malhotra approach, namely to determine the sample size of the population, 
determined in accordance with the variable or the question used in the study. 
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According to the sample, the amount of sample (respondents) at least 4 to 5 times 
the number of variables used in the research. There are 3 variables used in this 
study, such as Brand Characteristic, Company Characteristic and Consumer-
Brand Characteristic, so that the minimum sample size of 15 respondents are 
considered to represent the requirements. In this study, the respondents observed 
are 50 farmers who are members of “Amar Tani”. These variables are measured 
by using a Likert scale and by using scoring technique. Further, the data analysis 
techniques used to answer the problem of the study is conducted by using scale 
technique. Scale analysis technique is used to determine the level of trust from 
Brand Trust that is Trust (positive) or Distrust (negative). Previously, the validity 
and reliability is conducted to measure the level of validity and reliability of the 
instrument.  

From the results of the validity and reliability test, the entire variables are 
declared valid and reliable. The analysis of brand trust is based on three variables, 
namely Brand Characteristic, with a total average of 4.13, Company 
Characteristic, with a total average of 3.67, and the Consumer-Brand 
Characteristic with a total average of 4.35. From the total average of each variable 
above, it can be seen the overall average is 4.05. It can be concluded that the 
average total value was located between 3.4 to 4.20, where the terms of the scale 
range value is included in the criteria of "Good", then it can also be determined 
the level of trust in the farmers brand trust to organic fertilizer brand “Super 
Petroganik” which is located at Trust level (positive).  

Based on the evaluation of organic fertilizer marketing strategy “Super 
Petroganik” which can be seen from the segmentation of market (Segmentation), 
determination of target markets (Targeting), and product positioning (Positioning) 
and marketing mix (4P) are good. The suggestion is that PT. Petrokimia Gresik 
should maintain what has been done to the product and customers over the years, 
so the farmers brand trust is still created properly and PT. Petrokimia Gresik can 
further expand its product promotion and distribution to various areas broadly so 
that consumer or farmers can easily obtain the desired product. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia 

yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga 

kehutanan. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah 

sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat penting untuk dikembangkan. 

Pertanian merupakan suatu macam produksi khusus yang didasarkan atas proses 

pertumbuhan tanaman dan ternak. Dapat dikatakan bahwa pertanian merupakan 

suatu industri biologi, oleh karena itu pertanian berproduksi dengan menggunakan 

sumberdaya alam secara langsung. (Anonymous, 2010) 

Pada saat ini banyak sekali permasalahan muncul di bidang pertanian yg 

menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia, contohnya pada hasil 

penelitian Pusat Tanah dan Agroklimat Bogor mengungkapkan bahwa sebagian 

besar tanah pertanian di Indonesia mengalami penurunan kesuburan akibat 

penggunaan pupuk kimia, sehingga produktivitasnya menurun. Penurunan 

kesuburan tersebut terjadi akibat pemakaian pupuk anorganik atau yang lebih 

dikenal dengan pupuk kimia buatan seperti Urea, TSP, dan KCL, yang terus 

menerus tanpa diimbangi dengan pemakaian pupuk organik. Hasil penelitian  

Pusat Tanah dan Agroklimat Bogor menilai para petani kurang memahami fungsi 

bahan organik untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kesuburan 

tanah, guna meningkatkan hasil panen, sehingga secara berkesinambungan 

menebar pupuk kimia buatan secara besar-besaran bahkan cenderung kelebihan 

dosis. Para petani mungkin menilai selama ini hasil panen mereka terus meningkat 

dengan penambahan pupuk kimia buatan itu. Padahal bila para petani lebih teliti, 

peningkatan hasil panen tidak sebanding dengan biaya produksi yang juga naik 

akibat pengunaan pupuk kimia. 

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan bahaya 

penggunaan pupuk kimia, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk 

mempromosikan dan mengembangkan pertanian organik. Hal ini penting 

mengingat Indonesia menguasai lebih dari 20% lahan pertanian tropis dengan 
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plasma nutfah yang sangat beragam. Departemen Pertanian sejak tahun 2000 telah 

memberikan perhatian yang serius terhadap pengembangan pertanian organik di 

Indonesia. Bahkan pada saat itu dicanangkan untuk mencapai Go Organik 2010. 

Dengan keadaan tersebut maka hal yang perlu dievaluasi yaitu, dalam 

peningkatan produksi pertanian yang selalu menggunakan bahan-bahan kimia 

dengan dosis tinggi, untuk disesuaikan secara bertahap menjadi sistem pertanian 

yang ramah lingkungan (pertanian organik), yang selalu mengacu pada kelestarian 

sumberdaya alam pertanian dan kesehatan yang menggunakan bioteknologi pupuk 

hayati dan organik demi mewujudkan pertanian modern, tangguh, dan efisien 

dengan menggerakkan berbagai upaya untuk memanfaatkan sumberdaya 

pertanian secara optimal dalam rangka membangun pertanian yang berwawasan 

lingkungan, berdaya saing tinggi, berkelanjutan, berkerakyatan, dan 

terdesentralisasi menuju pertanian yang mandiri, maju dan sejahtera. Upaya 

tersebut dapat ditempuh apabila didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 

tepat guna di bidang pertanian. (Rukka, 2006) 

Penggunaan pupuk organik sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi 

pertanian baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan, 

dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Pupuk organik  merupakan 

sumber nitrogen tanah yang utama, selain itu peranannya cukup besar terhadap 

perbaikan sifat fisika, kimia biologi tanah serta lingkungan. Pupuk organik yang 

ditambahkan ke dalam tanah akan mengalami beberapa kali fase perombakan oleh 

mikroorganisme tanah untuk menjadi humus atau bahan organik tanah. 

Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan 

produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Sumber bahan untuk 

pupuk organik sangat beranekaragam, dengan karakteristik fisik dan kandungan 

kimia/hara yang sangat beragam sehingga pengaruh dari penggunaan pupuk 

organik terhadap lahan dan tanaman dapat bervariasi. Pupuk organik yang 

dimaksudkan yaitu pupuk yang berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan atau 

manusia seperti pupuk kandang, pupuk hijau, dan kompos baik yang berbentuk 

cair maupun padat. Pupuk organik bersifat bulky dengan kandungan hara makro 

dan mikro rendah sehingga perlu diberikan dalam jumlah banyak. Pupuk organik 
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dapat dibuat dari berbagai jenis bahan, antara lain sisa panen (jerami, tongkol 

jagung, sabut kelapa), serbuk gergaji, kotoran hewan, limbah media jamur, limbah 

pasar, limbah rumah tangga dan limbah pabrik, serta pupuk hijau. (Setyorini, 

2005). 

Pupuk organik pada saat ini telah banyak beredar di pasaran. Berbagai 

macam merek pupuk organik bersaing untuk merebut perhatian dan minat 

konsumen.  Untuk memenuhi kebutuhan petani akan pupuk organik yang semakin 

meningkat, perusahaan pupuk organik juga menciptakan berbagai merek dengan  

kualitas yang semakin baik. Knapp (2000) menjelaskan bahwa dalam dunia 

industri, istilah merek menjadi salah satu kata yang popular dalam kehidupan 

sehari-hari. Merek sekarang tidak hanya dikaitkan oleh produk tetapi juga dengan 

berbagai strategi yang dilakukan oleh perusahaan.  Menurut Gede Riana (2008), 

persoalan merek menjadi salah satu persoalan yang harus dipantau secara terus-

menerus oleh setiap perusahaan. Merek  yang kuat, teruji, dan bernilai tinggi 

terbukti tidak hanya sukses mengalahkan hitungan-hitungan rasional, tetapi juga 

canggih mengolah sisi - sisi emosional konsumen. Merek bisa memiliki nilai 

tinggi karena ada brand building activity yang bukan hanya berdasarkan 

komunikasi, tetapi merupakan segala macam usaha lain untuk memperkuat merek 

tersebut.  

Merek memberi sejumlah keuntungan pada produsen maupun konsumen. 

Simamora (2002) menyebutkan dengan adanya merek, masyarakat mendapat 

jaminan tentang mutu suatu produk yaitu dengan memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan merek tersebut. Dikenalnya merek oleh masyarakat membuat 

pihak perusahaan meningkatkan inovasi produk untuk menghadapi persaingan. 

Sedangkan bagi produsen merek tentunya bermanfaat untuk melakukan 

segmentasi pasar, menarik konsumen untuk membeli produk dari merek tersebut 

serta memberikan perlindungan terhadap produk yang dihasilkan. Bagi 

perusahaan, merek adalah salah satu aset penting dalam pemasaran sebuah produk 

maupun jasa. Sehingga dalam pemasaran, perusahaan akan berusaha membangun 

dan mempertahankan merek agar dapat dikenal dan diakui keberadaannya oleh 

konsumen. 
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Menurut Falik Rusdayanto dalam Anonymous (2009) pada saat ini banyak 

sekali merek-merek pupuk organik yang telah beredar di pasaran, seperti PT. 

Mitratani yang memproduksi pupuk organik “Super Natural Nutrition” dan  “Sari 

Alam Nusantara Tanaman”, Pupuk Organik “Nasa” yang diproduksi oleh PT. 

Natural Nusantara, “Herbafarm” yang diproduksi oleh PT.Sido Muncul, Pupuk 

Organik “Pasmapan” diproduksi oleh Sinar Fajar Tani, “Biofid” yang diproduksi 

oleh Citra Perkasa, dan Pupuk organik “Aho” yang diproduksi oleh PT. Puri 

Luhut Indonesia, pupuk organik “Zeorganik” yang diproduksi oleh Pupuk Kaltim, 

dan masih banyak lagi merek pupuk organik lainnya yang diproduksi oleh 

berbagai perusahaan. 

Terkait dengan alih teknologi dan perluasan penggunaan pupuk organik, 

BUMN pupuk terbesar yaitu PT. Petrokimia Gresik (Petrogres) secara ekspansif 

mengembangkan pupuk organik (Petroganik) dengan merek “Super Petroganik” 

secara waralaba. Sejak dikembangkan tahun 2005 sampai November 2009, 

Petroganik telah diproduksi oleh 83 pabrik yang tersebar di berbagai daerah di 

Indonesia. Menurut Dirut Petrogres Arifin Tasrif, penggunaan pupuk organik 

dapat memberikan keuntungan ganda baik bagi petani maupun penghematan 

devisa. Saat ini pemerintah melalui BUMN pupuk yaitu PT Pupuk Petrokimia 

Gresik (petrogres) sedang gencar mempropagandakan penggunaan pupuk 

organik   di kalangan petani dan agresif mengembangkan pabrik pupuk organik 

Petroganik dengan sistem waralaba. Pupuk Petroganik telah diuji oleh Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur dan terbukti efektif 

menggemburkan dan menyuburkan tanah, meningkatkan daya simpan dan daya 

serap air, serta mengandung karbon (C) organik minimal 12,5% dan rasio karbon/ 

nitrogen 10-25 dengan kadar air 4 %-8 %, serta bebas dari  gulma ataupun 

mikroba patogen 

Munculnya PT. Petrokimia Gresik (Petrogres) yang memproduksi merek 

“Super Petroganik” menjadikan petani sebagai konsumen semakin memiliki 

banyak pilihan akan merek pupuk organik yang akan petani gunakan. Keberadaan 

merek yang di produksi oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi bagaimana 

kepercayaan konsumen akan suatu produk tersebut. Menurut Lau & Lee (1999), 
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kepercayaan terhadap merek merupakan kesediaan atau kemauan konsumen 

dalam menghadapi resiko yang berhubungan dengan merek yang dibeli akan 

memberikan hasil yang positif atau menguntungkan.  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka hal inilah yang 

menjadikan alasan bagi peneliti mengangkat tema tentang kepercayaan merek 

(Brand Trust)  pupuk organik merek “Super Petroganik”, yaitu  dengan   

menganalisis Brand Trust atau  kepercayaan  merek  pupuk  organik  merek 

“Super Petroganik” tersebut di mata petani. Oleh sebab itu maka dilakukan 

penelitian mengenai ”Analisis Kepercayaan Merek Petani (Farmer’s Brand Trust) 

Pada Pupuk Organik Merek Super Petroganik” yang dilakukan di Dusun Ngudi, 

Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pupuk organik merek “Super Petroganik” diproduksi oleh PT. Petrokimia 

Gresik memiliki banyak keunggulan, yaitu mengandung kadar C-organik tinggi, 

berbentuk granule sehingga mudah dalam aplikasi, aman dan ramah lingkungan 

(bebas mikroba patogen), bebas dari biji bijian gulma, kadar air rendah sehingga 

lebih efisien dalam pengangkutan dan penyimpanan serta dikemas dalam kantong 

kedap. Selain itu, “Super Petroganik” juga berfungsi menggemburkan dan 

menyuburkan tanah, meningkatkan daya simpan dan daya serap air, memperkaya 

hara makro maupun mikro, serta  sesuai  untuk  semua  jenis   tanah  dan  jenis 

tanaman. (Anonymous, 2009) 

 Selain pupuk organik merek “Super Petroganik” yang diproduksi oleh PT. 

Petrokimia Gresik, pada saat ini juga telah banyak berkembang perusahaan pupuk 

yang memproduksi berbagai merek pupuk organik sejenis. Berbagai perusahaan 

yang semakin banyak berkembang tersebut akan menjadikan lebih banyak pula 

pesaing. Dari keadaan itu maka pihak perusahaan dituntut untuk dapat 

mengembangkan produknya agar produk tersebut tetap di terima oleh petani 

sebagai konsumen dan  berusaha agar produknya tidak kalah saing dengan produk 

lainnya. 
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Kepercayaan terhadap merek adalah kemauan konsumen mempercayai 

merek dengan segala resikonya, karena adanya harapan merek tersebut dapat 

memberikan hasil yang positif bagi mereka. Dengan adanya kepercayaan 

konsumen terhadap merek maka pemasar dapat mempertahankan posisi dalam 

persaingan dan mengurangi biaya untuk memperoleh konsumen. Menciptakan 

kepercayaan merek merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan 

meningkatkan nama baik perusahaan. Konsumen sering memakai faktor 

emosional pada merek tertentu, berdasarkan berbagai macam kualitas yang 

diinginkan atau fitur yang terwujud dalam produk-produk yang dimiliki merek 

tersebut. (Anonymous, 2007) 

Oleh sebab itu, perusahaan dituntut untuk dapat mengetahui dan 

memahami pentingnya kepercayaan merek konsumen terhadap suatu produk yang 

di ciptakannya karena kepercayaan tersebut merupakan cerminan dari rasa aman 

pada diri konsumen karena konsumen yakin bahwa merek yang dipilih serta 

experiential process yang dijalani akan memenuhi ekspektasinya. Dengan 

demikian komitmen perusahaan sangat krusial dalam mendengar dan merespon 

suara konsumen, sehingga diharapkan dengan kesungguhan upaya itu tumbuh 

kepercayaan pelanggan pada kejujuran, integritas, dan keandalan merek.  Melalui 

penelitian mengenai judul yang diambil, peneliti diharapkan mampu mengukur 

variabel Brand Trust antara lain (1) Brand Characteristic, yang terdiri dari Brand 

Reputation, Brand Predictability dan Brand Competence, (2) Company 

Characteristic, yang terdiri dari Trust in Company, Company Reputation, 

Company Trust Perceived Motive dan  (3)  Consumer - Brand Characteristic, 

yang terdiri dari Similarity between consumer Self – Concept and Brand 

Personality, dan Brand Liking. Selain itu peneliti juga diharapkan mampu 

menganalisis Brand Trust petani sebagai konsumen terhadap pupuk organik 

merek “Super Petroganik” kemudian mendeskripsikan evaluasi strategi pemasaran 

pupuk organik merek “Super Petroganik”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian 

yang hendak dicapai adalah : 

1. Untuk mengukur variabel dari Brand Trust petani sebagai konsumen terhadap 

pupuk organik “Super Petroganik”. 

2. Untuk menganalisis Brand Trust petani sebagai konsumen terhadap pupuk 

organik “Super Petroganik”. 

3. Untuk mendeskripsikan evaluasi strategi pemasaran pupuk organik merek 

“Super Petroganik”. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari adanya penelitian ini adalah : 

1.   Bagi Perusahaan 

Dengan mengidentifikasi kepercayaan merek konsumen (petani) dalam 

penelitian ini, maka akan membantu PT. Petrokimia Gresik memperoleh 

informasi dan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam 

menetapkan strategi pemasaran perusahaan. 

2.   Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis tentang masalah yang dikaji. 

3.   Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang ingin 

melakukan penelitian mengenai bidang atau permasalahan yang sama. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan kepercayaan merek 

(Trust in a Brand) pernah dilakukan antara lain oleh Riana (2008) yang berjudul 

Pengaruh Trust In A Brand Terhadap Brand Loyalty Pada Konsumen Air Minum 

Aqua Di Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan di kota Denpasar dengan jumlah 

sampel sebanyak 114 responden, sedangkan metode pengambilan sampelnya yaitu 

dengan menggunakan Quota Accidental Sampling. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Riana adalah dengan 

menggunakan metode suksesif interval, uji asumsi regresi berganda dan analisis 

regresi berganda. Pada penelitian yang dilakukan Riana, kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitiannya tersebut adalah secara bersama-sama variabel Trust in 

a Brand yang meliputi Brand Characteristic (X1), Company Characteristic (X2), 

dan Consumer-Brand Characteristic (X3) mempengaruhi Brand Loyalty. 

Sedangkan secara parsial variabel Trust in a Brand yang meliputi Brand 

Characteristic (X1), Company Characteristic (X2), dan Consumer-Brand 

Characteristic (X3) mempengaruhi Brand Loyalty. Variabel yang dominan 

berpengaruh pada Brand Loyalty adalah Brand Characteristic.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2006) dengan judul Pengaruh 

Trust in a Brand Terhadap Brand Loyalty Maskapai Penerbangan Garuda 

Indonesia Di Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut menggunakan sampel 

sebanyak 100 responden dan dilakukan di kota Yogyakarta. Pada penelitian ini 

metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah yaitu terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel Brand Characteristic dengan Brand 

Loyalty maskapai penerbangan Garuda Indonesia di Kota Yogyakarta, tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel Company Characteristic dengan Brand 

Loyalty maskapai penerbangan Garuda Indonesia di Kota Yogyakarta, dan 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Consumer-Brand Characteristic 
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dengan Brand Loyalty maskapai penerbangan Garuda Indonesia di Kota 

Yogyakarta. 

Dwiastuti (2008), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Karakteristik Merek Dan Kepercayaan Pada Perusahaan, Terhadap Loyalitas 

Merek Indomie Dengan Kepercayaan Pada Merek Sebagai Intervening. Sampel 

yang diambil yaitu sebanyak 70 responden dengan menggunakan Purposive 

Sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dan 

korelasi berganda. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa variabel 

karakteristik merek (X1), Brand Liking (X2), Trust in the Company (X3), secara 

simultan berpengaruh pada kepercayaan pada merek. Sedangkan Brand Liking 

tidak berpengaruh secara parsial dan variabel yang dominan adalah Trust in the 

Company. 

Oetomo (2008), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Kepercayaan Konsumen terhadap Loyalitas Merek Telepon Seluler Nokia (Studi 

pada Mahasiswa Universitas Negeri Malang). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh mahasiswa Universitas Negeri Malang yang memiliki dan 

memakai telepon seluler merek Nokia. Penentuan sampel menggunakan rumus 

infinite population dengan menggunakan a = 5%, sehingga diperoleh sampel 

sebanyak 73 orang. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan Multy 

Stage Sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, regresi 

linier berganda dengan uji asumsi klasik. Berdasarkan penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa: (1) sebagian besar responden menyatakan setuju terhadap 

kepercayaan atribut-objek pada telepon seluler merek Nokia. (2) sebagian besar 

responden menyatakan cukup setuju dan setuju terhadap kepercayaan atribut-

manfaat pada telepon seluler merek Nokia, (3) sebagian besar responden 

menyatakan cukup setuju dan setuju terhadap kepercayaan manfaat-objek pada 

telepon seluler merek Nokia, (4) sebagian besar responden menyatakan setuju 

terhadap loyalitas merek telepon seluler Nokia. Secara parsial terdapat pengaruh 

positif yang signifikan kepercayaan atribut-objek terhadap loyalitas merek telepon 

seluler Nokia, terdapat pengaruh positif yang signifikan kepercayaan atribut-

manfaat terhadap loyalitas merek telepon seluler Nokia, terdapat pengaruh positif 
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yang signifikan kepercayaan manfaat-objek terhadap loyalitas merek telepon 

seluler Nokia. Sedangkan secara simultan dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh positif yang signifikan kepercayaan konsumen (kepercayaan atribut-

objek, kepercayaan atribut-manfaat, kepercayaan manfaat-objek) terhadap 

loyalitas merek telepon seluler Nokia. Sedangkan sub variabel kercayaan 

konsumen yang dominan berpengaruh terhadap loyalitas merek adalah 

kepercayaan atribut-objek. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pradnasari (2009) yang berjudul Pengaruh 

Trust in Brand Terhadap Brand Loyalty Kartu Pra Bayar Simpati Pada 

Karyawan Dinas Pendidikan Jombang. Dalam Penelitian  ini populasinya adalah 

karyawan Dinas Pendidikan  Jombang  yang menggunakan kartu pra bayar 

Simpati dengan jumlah populasi 150 dan sampel yang diambil sebanyak 60 orang. 

Teknik pengambilan  sampel pada penelitian  ini adalah  Simple Random 

Sampling. Variabel  bebas  dalam  penelitian  ini  adalah  Trust  in  Brand  yang  

terdiri  atas  Brand Characteristic, Company Charateristic, Consumer-Brand 

Characteristic,  variabel terikatnya adalah Brand Loyalty (loyalitas pada merek).  

teknik analisis statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda yang 

meliputi Uji  t, Uji F. Hasil  regresi  berganda  menunjukkan  bahwa  secara  

parsial    Brand  Characteristic berpengaruh namun  tidak  signifikan. Sedangkan 

untuk variabel Company Charateristic dan Consumer-Brand Characteristic 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Brand Loyalty kartu pra bayar 

Simpati pada karyawan Dinas Pendidikan Jombang. 

Mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara judul yang diambil 

dengan beberapa penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut yaitu mengenai teknik 

pengambilan sampel maupun metode analisis yang digunakan. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian terdahulu menggunakan Quota Accidental 

Sampling, Multy Stage Sampling, dan Simple Random Sampling. Sedangkan pada 

metode analisis, judul yang diambil sebagian besar merupakan penelitian 

mengenai pengaruh Brand Trust terhadap Loyalitas merek, sehingga metode 
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analisis yang digunakan yaitu dengan metode suksesif  interval dan analisis 

regresi linier maupun berganda. 

 

2.2 Tinjauan Umum Pupuk Organik 

2.2.1 Pengertian dan Manfaat Pupuk Organik 

Pupuk organik merupakan pupuk yang terbuat dari bahan-bahan alami 

yang dapat diperbaharui, didaur ulang, dan dirombak dengan bantuan 

mikroorganisme dekomposer seperti bakteri dan cendawan menjadi unsur-unsur 

hara yang dapat diserap oleh tanaman. (Anonymous, 2010) 

Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri 

dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui 

proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai 

bahan organik (Sasongko, 2010). Sedangkan menurut Sutejo (1999), pupuk 

organik atau pupuk alam merupakan hasil akhir dari perubahan bagian-bagian 

atau sisa-sisa (seresah) tanaman dan binatang, misalnya pupuk kandang, pupuk 

hijau, kompos, guano, tepung tulang dan sebagainya.  

Penggunaan pupuk organik dalam proses budidaya tanaman sudah 

dilakukan sejak dulu oleh nenek moyang, baik secara sengaja seperti pemanfaatan 

kotoran ternak/pupuk kandang atau secara tidak sengaja, yaitu adanya seresah 

yang tertimbun dan akhirnya menjadi humus. Proses alami yang terjadi sebagai 

anugerah, terus dipelajari dan dilaksanakan pengembangan teknologi sehingga 

prosesnya menjadi lebih cepat bila dibandingkan berjalan murni secara alami. 

Bukan suatu teknologi yang tertinggal apabila kita meninjau kembali adanya 

komponen-komponen organik sebagai bahan bahan yang dapat membantu 

memperbaiki ekosistem pertanian, justru merupakan suatu tantangan dan 

kewajiban bagi kita untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah terjadi. 

Adanya pengolahan dan pengembalian sisa-sisa tumbuhan dan bahan organik 

lainnya menjadi substrat penyusun tanah dengan cara pembuatan pupuk-pupuk 

organik,   adalah   langkah   yang    mulia   dalam    proses    kehidupan    manusia. 

Pupuk organik atau bahan organik merupakan sumber nitrogen tanah yang 

utama, serta berperan cukup besar dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan 
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biologis tanah serta lingkungan. Di dalam tanah, pupuk organik akan dirombak 

oleh organisme menjadi humus atau bahan organik tanah. Bahan organik 

berfungsi sebagai “pengikat” butiran primer tanah menjadi butiran sekunder 

dalam pembentukan agregat yang mantap. Keadaan ini berpengaruh besar pada 

porositas, penyimpanan dan penyediaan air serta aerasi dan temperatur tanah. 

Bahan organik dengan C/N tinggi seperti jerami dan sekam memberikan pengaruh 

yang lebih besar pada perubahan sifat-sifat fisik tanah dibanding bahan organik 

yang telah terdekomposisi seperti kompos. Meskipun mengandung unsur hara 

yang rendah, bahan organik penting dalam: (1) menyediakan hara makro dan 

mikro seperti Zn, Cu, Mo, Co, Ca, Mg, dan Si, (2) meningkatkan kapasitas tukar 

kation (KTK) tanah, serta (3) dapat bereaksi dengan ion logam untuk membentuk 

senyawa kompleks, sehingga ion logam yang meracuni tanaman atau menghambat 

penyediaan hara seperti Al, Fe dan Mn dapat dikurangi. Fungsi biologis bahan 

organik adalah sebagai sumber energi dan makanan mikroorganisme tanah 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah yang sangat 

bermanfaat dalam penyediaan hara tanaman. Dengan demikian pemberian pupuk 

organik pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. 

 Penggunaan pupuk organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan 

karena bahan-bahan organik tersebut tidak dibuang sembarangan yang dapat 

mengotori lingkungan terutama badan perairan umum. Penggunaan bahan organik 

sebagai pupuk merupakan upaya penciptaan siklus unsur hara yang sangat 

bermanfaat dalam mengoptimalkan pemakaian sumber daya alam yang 

terbarukan. Bahan organik juga dapat mengurangi unsur hara yang bersifat racun 

bagi tanaman serta dapat digunakan untuk mereklamasi lahan bekas tambang dan 

lahan yang tercemar. (Setyorini, 2005) 

Selain itu pupuk organik mempunyai kegunaan antara lain yaitu (1) 

dengan penggunaan pupuk organik atau pengembalian bahan organik ke dalam 

tanah akan berpengaruh pada kesuburan tanah sehingga dapat meningkatkan 

produksi hasil pertanian, efisiensi penggunaan pupuk, dan menjaga kelestarian 

lingkungan hidup; (2) meperbaiki tekstur tanah; (3) memperkaya unsur hara 

makro dan mikro; (4) meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air; (5) 
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meningkatkan kemampuan tanah menyerap nutrisi; (6) memperbaiki aerasi tanah; 

(7) sumber unsur hara tanaman yang lengkap; (8) sumber energi dan media hidup 

mokroorganisme tanah; (9) memperbaiki warna tanah. (Darius, 2009) 

 

2.2.2 Tinjauan Mengenai Pupuk Organik Merek “Super Petroganik” 

PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia, 

yang pada awal berdirinya disebut Proyek Petrokimia Surabaya. PT. Petrokimia 

Gresik adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam lingkup Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan yang bernaung di bawah Holding Company PT. 

Pupuk Sriwijaya Palembang. Produk-produk yang dihasilkan oleh PT Petrokimia 

Gresik adalah pupuk pupuk Urea, ZA, TSP/SP-36, Phonska, DAP, ZK, NPK 

Kebomas, RNP, KCl, serta non pupuk yaitu Amoniak (NH3), Asam Sulfat 

(H2SO4), Asam Fosfat (H3PO4), Cement Retarder, Aluminium Fluorida (AlF3), 

CO2 Cair, Dry Ice dan bahan kimia lainnya. (Anonymous, 2008) 

Untuk mengoptimalkan produktifitas pertanian serta efisiensi pemupukan 

maka dianjurkan penerapan teknologi pemupukan berimbang yang 

dikombinasikan dengan penggunaan bahan organik, guna menjawab tantangan 

tersebut PT. Petrokimia Gresik melakukan pengembangan varian pupuk organik 

“Super Petroganik”. Pengembangan pupuk organik tersebut berawal dari 

pemikiran semakin kritisnya kondisi lahan pertanian di Indonesia yang dilaporkan 

bahwa kandungan C organik tanah rata-rata kurang dari 2 %. PT. Petrokimia 

Gresik merasa perlu peduli dan ikut serta dalam upaya perbaikan lahan melalui 

inovasi di bidang pupuk organik. Pada tahun 2005 pupuk organik “Super 

Petroganik” dikeluarkan oleh PT. Petrokimia Gresik sebagai salah satu input 

untuk memperbaiki kondisi lahan pertanian.(Anonymous, 2010) 

Pupuk Petroganik adalah satu-satunya pupuk organik yang sudah di 

subsidi oleh pemerintah serta sangat banyak keunggulan dan kegunaan. Kegunaan 

pupuk tersebut antara lain dapat menggemburkan dan menyuburkan tanah, 

meningkatkan daya simpan dan daya serap air, memperkaya hara makro dan 

mikro, sesuai untuk semua jenis tanah dan tanaman. Keunggulan unsur-unsur 

yang terletak didalam “Super Petroganik” yang di produksi oleh PT. Petrokimia 
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Gresik antara lain terletak pada Kadar c-organik : 12,5%, C/N rasio 10 – 25, pH 4 

– 8, kadar air 4 – 12 %. Aturan ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pertanian tentang persyaratan teknis Pupuk Organik No: 02/pert/HK.060/2/2006 

tgl 10 februari 2006. (Anonymous, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.  

Pupuk Organik Merek “Super Petroganik” 
 

2.3 Perilaku Konsumen 

2.3.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Adapun definisi perilaku konsumen adalah tindakan langsung yang terlibat 

dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa termasuk 

proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini (Engel dan 

Blackwell, 1994). 

Menurut Kotler dan Amstrong yang di kutip oleh Simamora (2001) 

mengartikan perilaku konsumen sebagai perilaku pembelian akhir, baik individu 

maupun rumah tangga, yang membeli produk untuk konsumsi personal. 

Perilaku konsumen (consumer behavior) adalah kegiatan-kegiatan individu 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-

barang dan jasa-jasa tersebut didalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut (Dharmamesta dan Handoko, 

2000). 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Perilaku konsumen 

menyangkut suatu proses keputusan sebelum pembelian serta tindakan dalam 

memperoleh, memakai, mengkonsumsi dan menghabiskan produk. 
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2.3.2 Model Perilaku Konsumen 

Model perilaku konsumen yang dikemukakan Kotler (1997) menerangkan 

bahwa keputusan konsumen dalam pembelian selain dipengaruhi oleh 

karakteristik konsumen, dapat dipengaruhi oleh rangsangan perusahaan yang 

mencakup produk, harga, tempat dan promosi. Variabel diatas saling 

mempengaruhi proses keputusan pembelian sehingga menghasilkan keputusan 

pembelian yang didasarkan pada pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, 

waktu pembelian, jumlah pembelian. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Skema 1.  
         Model Perilaku Konsumen Menurut Kotler 

 
2.3.3 Faktor – Faktor yang Mempengruhi Perilaku Konsumen 

Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah sebagai 

berikut : 

1. Faktor-Faktor Kebudayaan 

a. Budaya 

Budaya adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang 

paling mendasar. Jika makhluk yang lebih rendah perilakunya sebagian besar 

diatur oleh naluri, maka perilaku manusia sebagian besar adalah dipelajari. 
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b. Sub Budaya 

Sub budaya mempunyai kelompok-kelompok sub budaya yang lebih kecil 

yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. 

Ada empat macam sub budaya yaitu kelompok kebangsaan, kelompok 

keagamaan, kelompok ras dan wilayah geografis. 

c. Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah kelompok dalam masyarakat, dimana setiap kelompok 

cenderung memiliki nilai, minat dan tingkah laku yang sama. 

2. Faktor-Faktor Sosial 

a. Kelompok Referensi 

Kelompok referensi adalah kelompok-kelompok yang memberikan 

pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. 

b. Keluarga 

Anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

perilaku pembeli. 

c. Peranan dan Status 

Kedudukan seseorang dalam setiap kelompok dapat dijelaskan dalam 

pengertian peranan dan status. Setiap peranan membawa satu status yang 

mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakatnya. 

3. Faktor-Faktor Pribadi 

a. Usia dan Tahap Daur Hidup 

Pembelian seseorang terhadap barang dan jasa akan berubah-ubah selama 

hidupnya. Demikian halnya dengan selera seseorang berhubungan dengan 

usianya. 

b. Pekerjaan 

Dengan adanya kelompok-kelompok pekerjaan, perusahaan dapat 

memproduksi produk sesuai dengan kebutuhan kelompok pekerjaan tertentu. 

c. Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi seseorang dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang 

dapat berpengaruh terhadap pilihan produk. 
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d. Gaya Hidup 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang turut menentukan 

perilaku pembelian. 

e. Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian adalah ciri-ciri psikologis yang membedakan setiap orang 

sedangkan konsep diri lebih kearah citra diri. 

4. Faktor-Faktor Psikologis 

a. Motivasi 

Motivasi adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat mendesak untuk 

mengarah seseorang agar dapat mencari pemuasan terhadap kebutuhan itu. 

b. Persepsi 

Seseorang yang termotivasi siap untuk melakukan suatu perbuatan. 

Bagaimana seseorang yang termotivasi berbuat sesuatu adalah dipengaruhi oleh 

persepsinya terhadap situasi yang dihadapinya. 

c. Belajar 

Belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu 

yang bersumber dari pengalaman. Kebanyakan perilaku manusia diperoleh 

dengan mempelajarinya. 

d. Kepercayaan dan Sikap 

Melalui perbuatan dan belajar, orang memperoleh kepercayaan dan sikap 

selanjutnya mempengaruhi tingkah laku pembelian (Kotler, 1997). 

 

2.4  Merek (Brand) 

2.4.1  Pengertian Merek 

Menurut Silfiena dalam Anonymous (2008), merek adalah nama, istilah, 

tanda, simbol, desain atau gabungan dari keseluruhannya yang ditujukan untuk 

mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dari produk 

atau jasa yang dihasilkan pesaing.  

Menurut American Marketing Association (Kotler, 2000), merek adalah 

nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang 
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dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau kelompok 

penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. 

Menurut Aaker (1991), merek adalah “ a distinguishing name and / or 

symbol (such as logo, trade mark, or package design ) intended to identify to 

goods or services of either one seller of  group of seller, and to differentiate those 

goods or services from those of competitors“. Suatu merek pada gilirannya 

memberi tanda pada konsumen mengenai sumber produk tersebut. Di samping itu, 

merek melindungi, baik konsumen maupun produsen dari para kompetitor yang 

berusaha memberikan produk-produk yang tampak identik. 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Merek (Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001), merek dapat didefinisikan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, 

kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur 

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan 

barang atau jasa. 

Dari uraian mengenai merek yang didefinisikan oleh beberapa ahli 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa merek merupakan sebuah tanda yang 

dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi dan dimiliki oleh suatu 

perusahaan terhadap perusahaan lainnya. 

 

2.4.2 Manfaat Merek 

Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan 

suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan 

sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang 

mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu 

produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa 

yang akan datang. Untuk dapat melakukan hal tersebut pemakai harus mampu 

membedakan dengan mudah antaraproduki yang asli dengan produk-produk yang 

identik atau yang mirip. 

Merek juga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk berinvestasi 

dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna 

menjamin bahwa merek produk yang mereka miliki memiliki reputasi yang baik.  
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Selain itu manfaat merek antara lain adalah memberikan jaminan kepada 

konsumen untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya; membuat 

perusahaan dapat membedakan produk-produk yang mereka miliki; merupakan 

alat pemasaran dan dasar untuk membangun citra dan reputasi; dapat 

dilisensikan/waralaba sehingga menjadi sumber penghasilan langsung berupa 

royalti; merupakan bagian penting dalam persetujuan waralaba; dapat menjadi 

aset bisnis yang sangat berharga; dan merupakan hal yang sangat bermanfaat 

untuk menambah pendapatan. 

 

2.4.3 Jenis-Jenis Merek 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dari produk atau jasa yang 

ditawarkan, merek dapat dikelompokan ke dalam 5 jenis, yaitu : 

1. Merek Dagang  

Merek dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 

badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. 

2. Merek Jasa  

Merek jasa yaitu merek yang digunakan untuk membedakan jasa tertentu 

yang digunakan oleh perusahaan tertentu. Sebuah merek jasa sifatnya sangat mirip 

dengan merek. Keduanya merupakan tanda yang berbeda; merek dagang 

membedakan barang-barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan 

perusahaan yang lainnya, sedangkan merek jasa memenuhi fungsi yang sama dan 

berkaitan dengan jasa. Jasa tersebut dapat berasal dari berbagai macam bidang 

seperti bidang keuangan, perbankan, perjalanan, periklanan atau katering 

(penyediaaan makanan). Merek jasa dapat didaftarkan, diperpanjang, dibatalkan, 

dibagi dan dilisensikan dengan persyaratan yang sama dengan merek dagang. 

3. Merek Kolektif 

Merek kolektif yaitu merek yang digunakan untuk membedakan barang 

dan jasa yang dihasilkan dan digunakan oleh anggota dari suatu asosiasi.  Sebuah 

merek kolektif biasanya dimiliki oleh sebuah asosiasi atau perusahaan yang 

anggotanya dapat menggunakan merek kolektif tersebut untuk memasarkan 
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produk-produk yang mereka miliki. Biasanya asosiasi tersebut menetapkan 

serangkaian kriteria untuk menggunakan merek kolektif tersebut (misalnya 

standar kualitas) dan memungkinkan perusahaan secara indvidu untuk 

menggunakan merek tersebut jika mengikuti standar-standar yang ditetapkan. 

Merek kolektif merupakan cara yang efektif untuk memasarkan secara bersama 

produkproduk yang dihasilkan oleh satu kelompok perusahaan yang mungkin 

merasa kesulitan untuk mendapatkan pengakuan konsumen dan atau kepercayaan 

para penyalur utama atas produknya apabila menggunakan merek sendiri. 

4. Merek Sertifikasi 

Merek sertifikasi yaitu merek yang digunakan untuk membedakan barang 

dan jasa yang mengikuti serangkaian standar-standar dan telah disahkan oleh 

otoritas yang memberikan sertifikat. Merek Sertifikasi diberikan sesuai dengan 

pemenuhan standar-standar yang sudah ditetapkan tetapi tidak membatasi pada 

keanggotaan tertentu. Merek bersertifikasi tersebut dapat digunakan oleh siapa 

saja yang memiliki produk yang memenuhi standar-standar yang sudah tetapkan. 

Di sebagian besar negara, perbedaan utama antara merek kolektif dengan 

merek sertifikasi adalah yang pertama hanya digunakan oleh kelompok 

perusahaan tertentu, misalnya anggota-anggota dari sebuah asosiasi, sedangkan 

merek sertifikasi dapat digunakan oleh siapa saja yang mampu memenuhi standar-

standar yang ditetapkan oleh pemilik merek bersertifikasi tersebut. Persyaratan 

yang penting untuk merek sertifikasi adalah persyaratan yang dapat didaftarkan, 

dianggap produk dengan standar-standar yang “dapat disertifikasi”. 

5. Merek Terkenal 

Merek terkenal yaitu merek yang dianggap terkenal di pasar dan menuai 

keuntungan dari perlindungan merek yang lebih kuat. Merek terkenal adalah 

merek yang sudah dikenal dalam periode yang cukup lama dan dianggap terkenal 

oleh pemegang otoritas yang berkompeten dari sebuah negara yang dimintakan 

perlindungan untuk merek tersebut. Merek terkenal sangat diuntungkan dengan 

adanya perlindungan HAKI yang baik. Menurut Saidin (1995) dalam Joelyartini 

(2003), HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak eksklusif yang diberikan 
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suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. 

Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merk.  

Salah satu contoh dalam perlindungan HAKI, misalnya merek terkenal 

dapat dilindungi walaupun merek tersebut tidak didaftarkan (atau belum pernah 

digunakan) pada kawasan tertentu. Selain itu, jika merek secara umum dilindungi 

dari penggunaan untuk produk yang identik atau mirip dan serupa yang 

menyebabkan kerancuan, maka merek terkenal dilindungi dari penggunaan merek 

yang serupa untuk produk yang tidak mirip sama sekali, pada kondisi tertentu. 

Tujuan dari pemberian perlindungan yang lebih ketat adalah untuk mencegah 

perusahaan-perusahaan lain dengan seenaknya membonceng reputasi yang 

dimiliki oleh merek terkenal dan/atau mengakibatkan rusaknya reputasi atau nama 

baik merek terkenal tersebut. 

 

2.5 Kepercayaan Terhadap Merek (Brand Trust)  

2.5.1 Pengertian Kepercayaan Terhadap Merek (Brand Trust) 

 Konsep trust (kepercayaan) menjadi suatu isu yang populer dalam bidang 

pemasaran dengan munculnya orientasi relasional dalam aktivitas pemasaran. 

Trust dipandang sebagai dasar dalam hubungan dengan konsumen dan merupakan 

atribut terpenting yang dimiliki oleh merek.  

Menurut Tjiptono (2001) kepercayaan merek merupakan kepercayaan 

terhadap nama, istilah, tanda, simbol atau lambang, desain, warna, gerak atau 

kombinasi atribut produk lainnya sehingga konsumen mengetahui identitas yang 

berbeda dari produk yang tersedia di pasar. Pada dasarnya kepercayaan merek 

memegang peranan sangat penting dalam dunia pemasaran karena dengan 

kepercayaan merek yang kuat akan memunculkan harapan lebih besar untuk 

memiliki pangsa pasar yang lebih besar. 

 Kepercayaan terhadap merek merupakan kesediaan atau kemauan 

konsumen dalam menghadapi resiko yang berhubungan dengan merek yang dibeli 

akan memberikan hasil yang positif atau menguntungkan (Lau & Lee, 1999).  

Kepercayaan terhadap merek adalah kemauan konsumen mempercayai 

merek dengan segala resikonya, karena adanya harapan merek tersebut dapat 
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memberikan hasil yang positif bagi mereka. Dengan adanya kepercayaan 

konsumen terhadap merek maka pemasar dapat mempertahankan posisi dalam 

persaingan dan mengurangi biaya untuk memperoleh konsumen. Merupakan suatu 

tantangan bagi pemasar untuk membangun hubungan yang baik dengan konsumen 

melalui merek, karena banyak pertimbangan konsumen untuk mempercayai suatu 

merek. (Anonymous, 2007) 

Shaw dalam Ferrinadewi (2008) berpendapat bahwa terdapat 3 aktifitas 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menumbuhkan kepercayaan 

konsumen yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

+  + + = 

 

Skema 2. 
Mendapatkan dan Mempertahankan Kepercayaan 

 
1. Achieving Result, harapan konsumen tidak lain adalah janji produsen yang 

harus dipenuhi bila ingin mendapatkan kepercayaan konsumen. Dalam rangka 

memenuhi janjinya kepada konsumen, maka setiap karyawan harus bekerjasama 

dengan memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. 

2. Acting with Integrity, bertindak dengan integritas berarti adanya konsistensi 

antara ucapan dan tindakan dalam setiap situasi. Adanya integritas merupakan 

faktor kunci bagi salah satu pihak untuk percaya akan ketulusan dan kejujuran 

pihak lain. 

3. Demonstration Concern, kemampuan perusahaan untuk menunjukkan 

perhatiannya kepada konsumen dalam bentuk menunjukkan sikap pengertian 

kepada konsumen ketika konsumen menghadapi masalah dengan produk, akan 

menumbuhkan kepercayaan konsumen kepada merek. 

Pada akhirnya, yang tidak boleh dilupakan perusahaan adalah kenyataan 

bahwa kepercayaan bersumber dari harapan konsumen akan terpenuhinya janji 

merek. Ketika harapan mereka tidak terpenuhi maka kepercayaan akan berkurang 

bahkan hilang. Ketika kepercayaan konsumen hilang maka akan sulit bagi 

Achieving 
Resuslt 

Acting with 
Integrity 

Demonstration 
Concern

LEVEL OF 
TRUST 
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perusahaan untuk menumbuhkannya kembali. Berikut ini merupakan alur 

kepercayaan konsumen pada merek. 

 

   

 

 

 

 

 

Skema 3. 
Alur Kepercayaan Konsumen pada Merek 

Berdasarkan diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa kunci dari 

terciptanya pengalaman atau bahkan runtuhnya kepercayaan terhadap merek 

adalah pengalaman konsumen dengan merek. Kepercayaan yang hilang akan sulit 

untuk dipulihkan kembali. 

 

2.5.2 Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Terhadap Merek (Trust in a 

Brand) 

Kepercayaan konsumen pada merek dapat diperoleh bila pemasar dapat 

menciptakan dan mempertahankan hubungan emosional yang positif dengan 

konsumen. Hubungan emosional yang positif ini harus dibangun selama jangka 

waktu yang tidak pendek namun harus dilakukan secara konsisten dan persisten. 

Menurut Delgado dan Walzuch dalam Ferrinadewi (2008), komponen 

kepercayaan merek bersandar pada penilaian konsumen yang subyektif atau 

didasarkan pada beberapa persepsi, yaitu: 

a. Persepsi konsumen terhadap manfaat yang dapat diberikan produk atau merek. 

b. Persepsi konsumen akan reputasi merek, persepsi konsumen akan kesamaan 

kepentingan dirinya dengan penjual, dan persepsi mereka pada sejauh mana 

konsumen dapat mengendalikan penjual dan persepsi. 

Harapan 
konsumen 

Janji kinerja 
merek 

TRUST 
(Positif) 

DISTRUST 
(Negatif) 

- 

+
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Menurut Lau dan Lee (1999), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan terhadap merek. Ketiga faktor ini berhubungan dengan tiga entitas 

yang tercakup dalam hubungan antara merek dan konsumen. Adapun ketiga faktor 

tersebut adalah karakteristik merek (Brand Characteristic), karakteristik 

perusahaan (Company Characteristic), dan karakteristik merek konsumen 

(Consumer-Brand Characteristic). Selanjutnya Lau dan Lee memproposisikan 

bahwa kepercayaan terhadap merek akan menimbulkan loyalitas merek.  

 
2.5.2.1 Brand Characteristic  

Brand Characteristic atau karakteristik merek merupakan ciri-ciri atau 

karakteristik yang dimiliki oleh sebuah merek. Variabel karakteristik merek 

mempunyai peran yang penting dalam menentukan pengambilan keputusan 

konsumen untuk mempercayai suatu merek, hal ini disebabkan konsumen 

melakukan penilaian sebelum membelinya. Karakteristik merek yang berkaitan 

dengan kepercayaan merek meliputi: Brand Reputation (reputasi merek), Brand 

Predictability (merek yang dapat diramalkan), dan Brand Competence 

(kompentensi merek).  

a. Brand Reputation  

Reputasi suatu merek (Brand Reputation) adalah acuan yang bersumber 

dari pendapat orang lain tentang kualitas dari merek tersebut. Reputasi merek 

dapat dikembangkan melalui iklan dan hubungan dengan masyarakat (public 

relation), tetapi kemungkinan juga dapat dipengaruhi oleh kualitas dan kinerja 

produk. Menurut Greed dan Miles dalam Lau & Lee (1999), reputasi suatu partai 

dapat membawa pada pengharapan positif, yang dihasilkan dalam pengembangan 

timbal balik antar partai. Jika konsumen merasakan bahwa orang lain berpendapat 

bahwa merek tersebut itu memiliki reputasi yang bagus, maka konsumen tersebut 

dapat mempercayai merek itu untuk kemudian membelinya. 

Setelah berpengalaman memakai, jika ternyata merek tersebut dapat 

memenuhi harapan konsumen, maka dapat dinyatakan bahwa reputasi yang bagus 

sudah memberikan umpan balik dalam membangun kepercayaan konsumen. Jika 

merek tidak memiliki reputasi yang bagus, konsumen akan menjadi semakin 
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sangsi. Jadi persepsi konsumen bahwa suatu merek memiliki reputasi yang bagus 

sangatlah berkaitan dengan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. 

b. Brand Predictability 

Brand Predictability merupakan kemampuan sebagian orang untuk 

mengantisipasi dan memprediksi tentang kinerja merek. Dalam Brand 

Predictability (merek yang dapat diprediksi), yang berkaitan erat dengan 

kemampuan kelompok untuk meramalkan perilaku kelompok yang lain 

merupakan merek yang memungkinkan konsumen untuk mengantisipasi berbagai 

kemungkinan dengan percaya diri yang beralasan. Prediktabilitas ini dapat terkait 

dengan tingkat kekonsistenan kualitas produk. Shapiro dkk (Lau & Lee, 1999) 

menggambarkan tiga kepercayaan yang dapat ditemui dalam hubungan bisnis; 

kepercayaan yang berdasar pada penolakan, kepercayaan yang berdasar pada 

pengetahuan, dan kepercayaan yang berdasar identifikasi. Kepercayaan yang 

berdasar pada pengetahuan tercipta jika suatu kelompok memiliki informasi yang 

cukup tentang kelompok lainnya untuk memahami dan memprediksi tingkah 

lakunya.  

Kelly dan Stahelski (Lau & Lee, 1999) berpendapat bahwa prediktabilitas 

meningkatkan kepercayaan, seolah kelompok yang lain tidak dapat dipercaya, 

karena cara yang mengesampingkan kepercayaan dapat diprediksi. Prediktabilitas 

merek meningkatkan kepercayaan diri merek itu sendiri. Prediksi atau persepsi 

konsumen adalah bahwa suatu merek dapat diprediksikan erat kaitannya dengan 

kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. 

c. Brand Competence 

Brand Competence merupakan merek yang mempunyai kemampuan untuk 

memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen dan memenuhi segala 

keperluannya. Kemampuan mengacu pada keahlian dan karakteristik yang 

memungkinkan suatu kelompok mempunyai pengaruh yang dominan. Sitkin dan 

Roth (Lau dan Lee, 1999) menganggap bahwa kemampuan merupakan elemen 

penting yang mempengaruhi kepercayaan. Konsumen mungkin mengetahui Brand 

Competence melalui penggunaan secara langsung atau komunikasi dari mulut ke 
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mulut. Diyakini bahwa suatu merek mampu memecahkan permasalahannya, maka 

konsumen akan percaya terus pada merek tersebut.  

Dalam pasar industri, Swan dkk (Lau & Lee, 1999) mengungkapkan 

bahwa sales people industry yang konsumennya merasa puas dan merasakan 

kompetensi merek yang ditawarkannya, akan mendapat kepercayaan lebih. 

 

2.5.2.2 Company Characteristic 

Variabel Company Characteristic atau karakteristik perusahaan yang ada 

di balik suatu merek juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen 

terhadap merek tersebut. Pengetahuan konsumen tentang perusahaan yang ada di 

balik suatu merek kemungkinan dapat mempengaruhi penilaiannya terhadap 

merek tersebut. 

Karakteristik perusahaan yang diperkirakan dapat mempengaruhi 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan adalah kepercayaan terhadap 

perusahaan (Trust in the Company), reputasi perusahaan (Company Reputations), 

dan motivasi yang dirasakan oleh perusahaan (Company Trust Perceived 

Motives).  

a. Trust in the Company  

Trust in the Company adalah rasa percaya bahwa perusahaan itu bagus, 

bonafit, dan mempunyai kemampuan untuk menciptakan produk yang berkualitas. 

Ketika kesatuan suatu komponen dipercaya, maka kesatuan-kesatuan yang lebih 

kecil juga cenderung dipercaya, karena kesatuan-kesatuan kecil tersebut bernaung 

pada kesatuan yang lebih besar. Dilihat dari segi perusahaan dan produk yang 

dikeluarkannya, perusahaan yang lebih besar merupakan kesatuan yang lebih 

besar, sementara itu merek merupakan kesatuan yang lebih kecil. Jadi konsumen 

yang menempatkan atau menaruh kepercayaan pada sebuah perusahaan, 

kemungkinan akan mempercayai merek yang dikeluarkannya. 

 b. Company Reputation  

Reputasi perusahaan (Company Reputation) adalah persepsi pelanggan 

mengenai kualitas yang dihubungkan dengan nama perusahaan. Ini berarti nama 
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perusahaan memberi pengaruh positif pada respon pelanggan terhadap produk 

atau jasa. Bila seorang konsumen merasa bahwa orang lain berpendapat bahwa 

perusahaan yang berada di balik merek yang dipilihnya terkenal adil dan bijak, 

konsumen tersebut akan merasa lebih aman dalam menerima dan menggunakan 

produk perusahaan tersebut. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan yang lebih 

besar terhadap merek tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, 

persepsi konsumen bahwa perusahaan memiliki reputasi kesetaraan sangat 

berkaitan erat dengan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. 

c. Company Trust Perceived Motives  

Remple dkk. (1985) menemukan bahwa motif - motif yang dirasakan dari 

partner jual beli mempengaruhi kepercayaan terhadap partner tersebut. 

Intensionalitas merupakan suatu cara untuk mengembangkan kepercayaan dalam 

hubungan jual-beli industri. Intensionalitas erat kaitannya dengan interpretasi dan 

penilaian kelompok terhadap motif-motif kelompok lain. Ketika suatu kelompok 

dirasa membawa keuntungan, kelompok tersebut akan dipercaya.  

Sama halnya dengan Jones dkk (1975), mengungkapkan bahwa ruang 

lingkup perilaku pimpinan yang relevan bagi kepentingan bawahannya 

mempengaruhi kepercayaan diri dan kepercayaan terhadap pimpinan. Oleh karena 

itu, motif yang baik merupakan faktor yang penting dalam suatu hubungan. 

Dalam konteks suatu merek, ketika konsumen merasa bahwa perusahaan yang ada 

di balik merek banyak mendatangkan keuntungan dan bertindak sesuai dengan 

minat mereka, maka konsumen akan mempercayai merek tersebut. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, persepsi konsumen bahwa 

perusahaan memiliki motif yang menguntungkan sangat berkaitan dengan 

kepercayaan konsumen terhadap merek yang diluncurkan perusahaan tersebut. 

 

2.5.2.3 Consumer-Brand Characteristic 

Variabel Consumer-Brand Characteristic merupakan dua kelompok yang 

saling mempengaruhi. Konsumen sering kali berinteraksi dengan merek seolah 

olah merek tersebut adalah manusia sehingga kesamaan antara konsep diri 

konsumen dengan merek dapat membangun kepercayaan terhadap merek. 
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Karakteristik ini meliputi kemiripan antara konsep emosional konsumen dengan 

kepribadian merek (Similarity between Consumer Self-Concept and Brand 

Personality), dan kesukaan terhadap merek (Brand Liking). 

a. Similarity Between Consumer's Self-Concept and Brand Personality  

Konsep diri merupakan totalitas pemikiran dan perasaan individu dengan 

acuan dirinya sebagai suatu obyek. Sebuah analogi populer yang digunakan dalam 

konteks pemasaran adalah, merek sama seperti orang. Jadi suatu merek dapat 

memiliki kesan atau kepribadian. Kepribadian merek adalah asosiasi yang terkait 

dengan merek yang diingat oleh konsumen dalam menerimanya. Kepribadian 

merek  ini  mirip  dengan  kepribadian  manusia,  bersifat  abadi  dan bersifat unik. 

Konsumen seringkali berinteraksi dengan merek seolah-olah merek 

tersebut adalah manusia, khususnya bila merek tersebut merupakan produk yang 

bermutu tinggi seperti pakaian dan mobil. Jika ciri-ciri fisik suatu merek dinilai 

sesuai dengan kesan dari konsumen terhadap suatu produk, kemungkinan besar 

konsumen akan percaya pada merek tersebut. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa, kesamaan antara konsep diri konsumen dengan kepribadian 

merek  sangat  berkaitan  dengan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. 

b. Brand Liking  

Brand Liking menunjukkan kesukaan yang dimiliki oleh suatu kelompok 

terhadap kelompok lain karena kesamaan visi dan daya tariknya. Bennet (1996) 

berpendapat bahwa, untuk mengawali hubungan suatu kelompok harus disukai 

atau mendapat simpati dari kelompok yang lain. Bagi konsumen, untuk membuka 

hubungannya dengan suatu merek, maka konsumen tersebut harus menyukai dulu 

merek tersebut. Di pasar konsumen, jika seorang konsumen menyukai suatu jenis 

merek (yaitu suatu merek yang menurutnya sesuai dan menarik), kemungkinan 

konsumen akan lebih mempercayai merek tersebut. Secara formal dapat 

dinyatakan, simpati konsumen terhadap suatu merek sangat berhubungan dengan 

kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. 
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2.6 Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

Kepercayaan terhadap merek (Brand Trust) memegang peranan yang 

penting dalam terciptanya loyalitas konsumen terhadap suatu merek tertentu. 

Loyalitas pelanggan terhadap merek merupakan konsep yang sangat penting 

khususnya pada kondisi tingkat persaingan yang sangat ketat dengan pertumbuhan 

yang rendah. Pada kondisi demikian loyalitas pada merek sangat dibutuhkan agar 

perusahaan dapat bertahan hidup. Di samping itu, upaya mempertahankan 

loyalitas merek ini merupakan upaya strategis yang lebih efektif dibandingkan 

dengan upaya menarik pelanggan baru. Pemahaman yang lengkap tentang 

loyalitas merek tidak dapat diperoleh tanpa penjelasan mengenai kepercayaan 

terhadap merek (Brand Trust) dan bagaimana hubungannya dengan loyalitas 

merek.  

Loyalitas merek (Brand Loyalty) merupakan suatu konsep yang sangat 

penting dalam strategi pemasaran. Loyalitas dapat diartikan sebagai suatu 

komitmen yang mendalam untuk melakukan pembelian ulang produk atau jasa 

yang menjadi preferensinya secara konsisten pada masa yang akan datang dengan 

cara membeli ulang merek yang sama meskipun ada pengaruh situasional dan 

usaha pemasaran yang dapat menimbulkan perilaku peralihan. 

Menurut Mowen, (1995) “Brand loyalty is defined as the degree to which 

a customer holds a positive attitude toward a brantl, has a commitment to it, and 

intends to continue purchasing it in the future As such, brand loyalty ls directly 

influenced by the cuslomer satisfaction dissatisfaction with the brand.” 

Yang mempunyai arti Bahwa loyalitas merek didefinisikan sebagai tingkatan 

dimana pelanggan memiliki sikap positif terhadap suatu merek, memiliki 

komitmen dan cenderung untuk terus melanjutkan membeli produk dengan suatu 

merek tertentu dimasa yang akan datang. Dengan demikian, loyalitas merek 

secara langsung dipengaruhi oleh kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan 

terhadap merek tertentu. 

Menurut Assael (1995) dalam Silfiena (2007), Brand Loyalty : "Brand 

Loyalty represents a favorable attitude toward and consistent purchase of a single 
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brand over time." Bahwa kesetiaan merek menggambarkan sebuah sikap yang 

positif dan melakukan pembelian terhadap merek tersebut secara berulang-ulang. 

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan oleh beberapa ahli maka 

dapat disimpulkan bahwa loyalitas merek dapat diartikan sebagai preferensi 

konsumen secara konsisten untuk melakukan pembelian pada merek yang sama 

pada produk yang spesifik atau kategori pelayanan tertentu.  Perusahaan yang 

mempunyai basis pelanggan yang mempunyai loyalitas merek yang tinggi dapat 

mengurangi biaya pemasaran perusahaan karena biaya untuk mempertahankan 

pelanggan jauh lebih murah dibandingkan dengan mendapatkan pelanggan baru. 

Loyalitas merek yang tinggi dapat meningkatkan perdagangan dan dapat menarik 

minat pelanggan baru karena mereka memiliki keyakinan bahwa membeli produk 

bermerek minimal dapat mengurangi risiko. Keuntungan lain yang didapat dari 

loyalitas merek adalah perusahaan dapat lebih cepat untuk merespon gerakan 

pesaing. 

2.7  Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan penting bagi perusahaan untuk 

mempetahankan kegiatan usahanya yang berkesinambungan. Pemasaran berarti 

aktivitas manusia yang berkaitan dengan pasar. Pemasaran secara menyeluruh 

mencakup kegiatan merencanakan, mengembangkan produk yang memberi nilai 

superior, menetapkan harga, mempromosikan, mendistribusikan produk yang 

diharapkan dapat memuaskan keinginan pasar sasaran sehingga tujuan organsiasi 

dapat tercapai. 

 

2.7.1 Pengertian Pemasaran 

 Menurut Stanton dalam Umar (2001), pemasaran merupakan suatu sistem 

yang meliputi kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan harga 

hingga mempromosikan barang-barang atau jasa yang akan memuaskan 

kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun yang potensial. Sedangkan 

pemasaran menurut Kotler (2005) adalah proses sosial yang dengan proses 

individu atau kelompok mendapatkan apa yang akan mereka butuhkan dan 
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inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. 

 Dari pengertian menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa pemasaran merupakan suatu proses atau kegiatan untuk memasarkan suatu 

produk dengan tujuan memuaskan konsumen disamping memperoleh keuntungan. 

 
2.7.2 Komponen Utama Pemasaran 

 Kertajaya (2004) mengemukakan bahwa komponen-komponen utama 

pemasaran dapat dijabarkan dalam tiga siklus, yaitu : 

1. Siklus Dalam (inner cycle) 

     Siklus yang menggambarkan situasi persaingan suatu perusahaan dalam 

lingkungan bisnisnya. 

2. Siklus Tengah 

     Siklus yang menggambarkan strategi (segmenting, targeting, positioning), 

taktik (differentiation, marketing mix, selling), dan value pemasaran (brand 

service, process). 

3. Siklus Luar 

     Siklus yang menggambarkan tiga kata tanya paling penting yang harus dijawab 

dengan tepat pada waktu melaksanakan suatu program pemasaran.  

 Interaksi diantara strategi, taktik, dan value pemasaran diperlibatkan pada 

siklus tengah, di dalam lingkungan strategi, taktik, dan value pemasaran itu 

sendiri terdapat masing-masing tiga elemen yang sering berinteraksi dan 

mempengaruhi sebagai berikut : 

1. Lingkungan Strategi Pemasaran 

a. Segementasi (segmenting) yaitu cara membagi pasar berdasarkan 

variabel-variabel tertentu. 

b. Sasaran (targeting), yaitu memilih satu atau lebih segmen pasar yang 

dijadikan target market. 

c. Posisi (positioning), yaitu posisi yang diinginkan ada di benak 

konsumen. 
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2. Lingkungan Taktik Pemasaran 

a. Pembedaan (differentiation), yaitu merealisasikan suatu strategi 

pemasaran dengan memperlihatkan seluruh aspek terkait di perusahaan 

yang membedakannya dari pemasaran lain. 

b. Bauran pemasaran (marketing mix), yaitu menentukan kombinasi produk 

(product), harga (price), tempat (place), serta promosi (promotion) sesuai 

dengan strategi pemasaran. 

c. Selling, yaitu usaha untuk membuat konsumen membeli apa yang 

ditawarkan perusahaan sesuai dengan strategi pemasaran. 

3. Lingkungan Value Pemasaran 

a. Merek (brand), yaitu mencakup prinsip-prinsip perusahaan dalam 

meningkatkan ekuitas merek (brand equity). 

b. Pelayanan (service), yaitu prinsip-prinsip perusahaan dalam 

meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. 

c. Proses (process), yaitu prinsip-prinsip perusahaan untuk melibatkan 

setiap karyawan dalam proses pemuasan pelanggan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

 
2.7.3  Strategi Pemasaran 

 Seperti diketahui dunia usaha bersifat dinamis, penuh diwarnai adanya 

perubahan dari waktu ke waktu dan adanya keterkaitan antara satu dengan yang 

lainnya. Oleh karena itu strategi pemasaran mempunyai peranan sangat penting 

untuk keberhasilan usaha di perusahaan pada umumnya dan bidang pemasaran 

pada khususnya. Disamping itu strategi pemasaran yang ditetapkan harus ditinjau 

dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan pasar dan lingkungan pasar 

tersebut. Strategi pemasaran menurut Tjiptono (1997) adalah suatu program yang 

direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dan mengimplementasikan 

misinya guna mendapatkan kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya 

dan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar 

yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar 

sasaran tersebut. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang 
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biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran dan alokasi pemasaran 

(positioning). 

 Dari pendapat tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa strategi 

pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu 

di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan 

dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Dengan 

kata lain strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan, dan 

aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu, 

pada masing-masing tingkatan dan acuan serta lokasinya terutama sebagai 

tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan 

yang selalu berubah. 

 

2.7.3.1 STP (Segmentation, Targeting, Positioning) 

Menurut Nurbaity Lubis (2004) perusahaan dalam memasarkan hasil 

produksinya harus meliputi : 

1. Segmentasi Pasar (Segmentation) 

Segmentasi Pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat 

heterogen dari suatu produk kedalam satuan-satuan pasar (segmen pasar) yang 

bersifat homogen. Berdasarkan definisi diatas diketahui bahwa pasar suatu produk 

tidaklah homogen, akan tetapi pada kenyataannya adalah heterogen. Pada 

dasarnya segmentasi pasar adalah suatu strategi yang didasarkan pada falsafah 

manajemen pemasaran yang orientasinya adalah konsumen. Dengan 

melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah 

dan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara lebih efektif 

dan efisien dalam rangka memberikan kepuasan bagi konsumen. 

Ada empat ktiteria yang harus dipenuhi segmen pasar agar proses 

segmentasi pasar dapat dijalankan dengan efektif dan bermanfaat bagi perusahaan, 

yaitu: 

a. Terukur (Measurable), artinya segmen pasar tesebut dapat diukur, baik 

besarnya, maupun luasnya serta daya beli segmen pasar tersebut. 
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b. Terjangkau (Accessible), artinya segmen pasar tersebut dapat dicapai 

sehingga dapat dilayani secara efektif. 

c. Cukup luas (Substantial), sehingga dapat menguntungkan bila 

dilayani. 

d. Dapat dilaksanakan (Actjonable), sehingga semua program yang telah 

disusun untuk menarik dan melayani segmen pasar itu dapat efektif. 

Kebijakan segmentasi pasar haruslah dilakukan dengan menggunakan 

ktiteria tertentu. Tentunya segmentasi ini berbeda antara barang industri dengan 

barang konsumsi. Namun dengan demikian secara umum setiap perubahan akan 

mensegmentasikan pasarnya atas dasar: 

a.  Segmentasi atas dasar Geografis. Segmentasi pasar ini dilakukan 

dengan cara membagi pasar kedalam unit-unit geografis seperti negara, propinsi, 

kabupaten. kota, desa, dan lain sebagainya. Dalam hal ini perusahaan akan 

beroperasi disemua segmen, akan tetapi, harus memperhatikan perbedaan 

kebutuhan dan selera yang ada dimasing-masing daerah. 

b. Segmentasi atas dasar Demografis. Segmentasi pasar ini dapat 

dilakukan dengan cara memisahkan pasar kedalam kelompok-kelompok yang 

didasarkan pada variabel-variabel demografis, seperti umur, jenis kelamin, 

besarnya keluarga, pendapatan, agama, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. 

c. Segmentasi atas dasar Psychografis. Segmentasi pasar ini dilakukan 

dengan cara membagi-bagi konsumen kedalam kelompok-kelompok yang 

berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, berbagai ciri kepribadian, motif 

pembelian, dan lain-lain. 

2. Penetapan Pasar Sasaran (Targeting),  

Penetapan Pasar Sasaran (Targeting) merupakan kegiatan yang berisi dan 

menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu 

perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang akan 

dimasukinya, maka langkah yang pertama adalah menghitung dan menilai potensi 

profit dari berbagai segmen yang ada. Maka dalam hal ini pemasar harus mengerti 

betul tentang teknik-teknik dalam mengukur potensi pasar dan meramalkan 

permintaan pada masa yang akan datang. Teknik-teknik yang dipergunakan ini 
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sangat bermanfaat dalam memilih pasar sasaran, sehingga pemasar dapat 

menghindarkan kesalahan-kesalahan yang bakal terjadi, atau paling tidak 

menguranginya sekecil mungkin dalam prakteknya. Maka untuk tujuan tersebut 

perusahaan harus membagi-bagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama, 

setiap segmen pasar kemudian dievaluasi, dipilih dan diterapkan segmen tertentu 

sebagai sasaran. Dalam kenyataannya perusahaan dapat mengikuti salah satu 

diantara lima strategi peliputan pasar, yaiitu: 

a. Konsentrasi pasar tunggal, ialah sebuah perusahaan dapat memusatkan 

kegiatannya dalam satu bagian daripada pasar. Biasanya perusahaan yang lebih 

kecil melakukan pilihan ini. 

b. Spesialisasi produk, sebuah perusahaan memutuskan untuk 

memproduksi satu jenis produk. Misalnya sebuah perusahaan memutuskan untuk 

memproduksi hanya mesin tik listrik bagi sekelompok pelanggan. 

c. Spesialisasi pasar, misalnya sebuah perusahaan memutuskan untuk 

membuat segala macam mesin tik, tetapi diarahkan untuk kelompok pelanggan 

yang kecil. 

d. Spesialisasi selektif, sebuah perusahaan bergerak dalam berbagai 

kegiatan usaha yang tidak ada hubungan dengan yang lainnya, kecuali bahwa 

setiap kegiatan usaha itu mengandung peluang yang menarik. 

e. Peliputan keseluruhan, yang lazim dilaksanakan oleh industri yang 

lebih besar untuk mengungguli pasar. Mereka menyediakan sebuah produk untuk 

setiap orang, sesuai dengan daya beli masing-masing. 

3. Penempatan produk (Positioning) 

Penempatan produk mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk 

dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Pada 

hakekatnya Penempatan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran 

pemasaran agar tercipta kesan tertentu diingatan konsumen. 

Bagi setiap segmen yang dimasuki perusahaan, perlu dikembangkan suatu 

strategi penempatan produk. Saat ini setiap produk yang beredar dipasar 

menduduki posisi tertentu dalam segmen pasarnya. Apa yang sesungguhnya 
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penting disini adalah persepsi atau tanggapan konsumen mengenai posisi yang 

dipegang oleh setiap produk dipasar. 

 

2.7.3.2  Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Menurut Nurbaity Lubis (2004), salah satu unsur dalam strategi pemasaran 

terpadu adalah Bauran Pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan 

perusahaan. Berkaitan dengan penentuan, bagaimana perusahaan menyajikan 

penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran 

pasarannya. Marketing mix merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel mana dapat dikendalikan oleh 

perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. 

Variabel atau kegiatan tersebut perlu dikombinasikan dan dikoordinasikan oleh 

perusahaan seefektif mungkin dalam melakukan kegiatan pemasarannya. Dengan 

demikian perusahaan tidak hanya sekedar memiliki kombinasi kegiatan yang 

terbaik saja, akan tetapi dapat mengkoordinasikan berbagai variabel marketing 

mix tersebut untuk melaksanakan program pemasaran secara efektif.  

Menurut William J.Stanton dalam Nurbaity Lubis (2004) pengertian 

marketing mix secara umum adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan 

kombinasi empat besar pembentuk inti sistem pemasaran sebuah organisasi. 

Keempat unsur tersebut adalah penawaran produk atau jasa, struktur harga, 

kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Keempat unsur atau variabel bauran 

pemasaran (Marketing mix) atau yang disebut four P's adalah sebagai berikut: 

1. Product (Produk) 

Kotler (1997) mengemukakan unsur pertama dari marketing mix adalah 

produk, dimana produk apa saja yang ditawarkan ke dalam pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 

keinginan dan kebutuhan, termasuk didalamnya adalah objek fisik, jasa, orang, 

tempat, organisasi, dan gagasan. Ada tiga tingkat yang harus dipikirkan dalam 

upaya mengembangkan suatu produk, yaitu pada tingkatan pertama yang paling 

dasar adalah inti produk yang akan menjawab pertanyaan : “Apa yang sebenarnya 
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dibeli oleh seorang konsumen”. Pada tingkatan kedua adalah wujud produk, 

meliputi mutu, merek, kemasan, dan corak. 

2. Harga (Price) 

Setiap perusahaan selalu mengejar keuntungan guna kesinambungan 

produksi. Keuntungan yang diperoleh ditentukan pada penetapan harga yang 

ditawarkan. Harga suatu produk atau jasa ditentukan pula dari besarnya 

pengorbanan yang dilakukan untuk menghasilkan jasa tersebut dan laba atau 

keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, penetuan harga produk dari suatu 

perusahaan merupakan masalah yang cukup penting, karena dapat mempengaruhi 

hidup matinya serta laba dari perusahaan. 

Kebijaksanaan harga erat kaitannya dengan keputusan tentang jasa yang 

dipasarkan. Hal ini disebabkan harga merupakan penawaran suatu produk atau 

jasa. Dalam penetapan harga, biasanya didasarkan pada suatu kombinasi barang 

atau jasa ditambah dengan beberapa jasa lain serta keuntungan yang memuaskan. 

Berdasarkan harga yang ditetapkan ini konsumen akan mengambil keputusan 

apakah konsumen membeli barang tersebut atau tidak. Juga konsumen 

menetapkan berapa jumlah barang atau jasa yang harus dibeli berdasarkan harga 

tersebut. Tentunya keputusan dari konsumen ini tidak hanya berdasarkan pada 

harga semata, tetapi banyak juga faktor lain yang menjadi pertimbangan, misalnya 

kualitas dari barang atau jasa, kepercayaan terhadap perusahaan dan sebagainya. 

Hendaknya setiap perusahaan dapat menetapkan harga yang peling tepat, dalam 

arti yang dapat memberikan keuntungan yang paling baik, baik untuk jangka 

pendek maupun unluk jangka panjang. 

3. Saluran Distribusi ( Place ) 

Setelah perusahaan berhasil menciptakan barang atau jasa yang 

dibutuhkan dan menetapkan harga yang layak, tahap berikutnya menentukan 

metode penyampaian produk atau jasa ke pasar melalui jalur yang efektif hingga 

tiba pada tempat yang tepat, dengan harapan produk atau jasa tersebut berada 

ditengah-tengah kebutuhan dan keinginan konsumen yang haus akan produk atau 

jasa tersebut. 
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Hal yang tidak boleh diabaikan dalam langkah kegiatan memperlancar 

arus barang atau jasa adalah memilih saluran distribusi (Channel of Distribution). 

Masalah pemilihan saluran distribusi adalah masalah yang berpengaruh bagi 

marketing, karena kesalahan dalam memilih dapat menghambat bahkan 

memacetkan usaha penyaluran produk atau jasa dari produsen ke konsumen. 

Distributor atau penyalur bekerja aktif untuk mengusahakan perpindahan 

bukan hanya secara fisik tapi dalam arti agar produk atau jasa tersebut dapat 

diterima oleh konsumen. Dalam memilih saluran distribusi ada beberapa hal yang 

perlu dipertimbangkan, antara lain : 

a. Sifat pasar dan lokasi pembeli 

b. Lembaga-lembaga pemasaran terutama pedagang-pedagang perantara 

c. Pengendalian persediaan, yaitu menetapkan tingkat persediaan yang 

ekonomis. 

d. Jaringan pengangkutan. 

4. Promosi (Promotion) 

Aspek ini berhubungan dengan berbagai usaha untuk memberikan 

informasi pada pasar tentang produk atau jasa yang dijual, tempat dan saatnya. 

Ada beberapa cara menyebarkan informasi ini, antara lain periklanan 

(advertising), penjualan pribadi (Personal Selling), Promosi penjualan (Sales 

Promotion) dan Publisitas (Publicity) 

a. Periklanan (Advertising). Merupakan alat utama bagi pengusaha untuk 

mempengaruhi konsumennya. Periklanan ini dapat dilakukan oleh pengusaha 

lewat surat kabar, radio, majalah, bioskop, televisi, ataupun dalam bentuk poster-

poster yang dipasang dipinggir jalan atau tempat-tempat yang strategis. 

b. Penjualan Pribadi (Personal selling). Merupakan kegiatan perusahaan 

untuk melakukan kontak langsung dengan calon konsumennya. Dengan kontak 

langsung ini diharapkan akan terjadi hubungan atau interaksi yang positif antara 

pengusaha dengan calon konsumennya itu. Yang termasuk dalam personal selling 

adalah: door to door selling, mail order, telephone selling, dan direct selling. 

c. Promosi Penjualan (Sales Promotion). Merupakan kegiatan perusahaan 

untuk menjajakan produk yang dipasarkannya sedemikian rupa sehingga 
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konsumen akan mudah untuk melihatnya dan bahkan dengan cara penempatan 

dan pengaturan tertentu, maka produk tersebut akan menarik perhatian konsumen. 

d. Publsitas (Pubilicity). Merupakan cara yang biasa digunakan juga oleh 

perusahaan untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen, 

agar mereka menjadi tahu, dan menyenangi produk yang dipasarkannya, hal ini 

berbeda dengan promosi, dimana didalam melakukan publisitas perusahaan tidak 

melakukan hal yang bersifat komersial. Publisitas merupakan suatu alat promosi 

yang mampu membentuk opini masyarakat secara tepat, sehingga sering disebut 

sebagai usaha untuk "mensosialisasikan" atau "memasyarakatkan ". 

Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah tercapainya keseimbangan 

yang efektif, dengan mengkombinasikan komponen-komponen tersebut kedalam 

suatu strategi promosi yang terpadu untuk berkomunikasi dengan para pembeli 

dan para pembuat keputusan pembelian. 
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III. KERANGKA TEORITIS 

 

3.1 Kerangka Pemikiran 

 Pupuk bagi petani merupakan produk yang sangat dibutuhkan dalam usaha 

budidaya pertanian. Dalam usaha pertanian, pupuk memegang peranan yang 

sangat penting bagi pertumbuhan tanaman, agar tanaman yang dipelihara dapat 

menghasilkan produk pertanian sesuai dengan yang diharapkan. Jika tanah 

setempat tidak dapat menyediakan unsur hara yang cukup bagi tanaman, maka 

pemberian pupuk perlu dilakukan untuk memenuhi kekurangan tersebut. 

 Akibat buruk dari sistem pertanian intensif dan penggunaan input bahan 

kimia yang terus menerus menyebabkan kerusakan sifat fisik tanah, meningkatkan 

daya ketahanan (imunitas) hama dan patogen terhadap bahan kimia tertentu, serta 

berbagai masalah pencemaran lingkungan. Menurut Simanungkalit (2006), pada 

saat ini petani lebih mementingkan kepentingan sesaat daripada kepentingan 

jangka panjang. Pemakaian pupuk anorganik terutama dalam jumlah yang 

berlebihan diatas takaran rekomendasi selama ini sudah mulai memberikan 

dampak lingkungan yang negatif seperti menurunnya kandungan bahan organik 

tanah, rentannya tanah terhadap erosi, menurunnya permeabilitas tanah, 

menurunnya populasi mikroba tanah, dan sebagainya. Memang sering 

penggunaan pupuk organik tidak memberikan manfaat jangka pendek tetapi 

jangka panjang melalui pelestarian sumber daya lahan dan produktivitasnya.  

Dari keadaan tersebut maka petani menjadi lebih menyadari akan adanya 

bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian pupuk anorganik secara terus menerus 

tanpa diimbangi oleh penggunaan pupuk organik, dengan demikian maka para 

petani menggunakan pupuk organik yang penggunaannya dirasa dapat 

menyelamatkan lahan mereka yang semakin kritis. Dengan adanya penggunaan 

pupuk organik oleh petani yang semakin banyak, maka perusahaan yang 

memproduksi pupuk organik di pasaranpun juga semakin berkembang dan saling 

bersaing dengan tujuan untuk merebut perhatian dan minat konsumen. Dari sekian 

banyak merek-merek pupuk organik yang bermunculan di pasaran tersebut maka 
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petani sebagai konsumenpun di tuntut untuk lebih selektif dalam memilih produk 

mana yang paling baik digunakan dalam produksinya.  

Bagi perusahaan, merek adalah salah satu aset penting dalam pemasaran 

sebuah produk maupun jasa. Sehingga dalam pemasaran, perusahaan akan 

berusaha membangun dan mempertahankan merek agar dapat dikenal dan diakui 

keberadaannya oleh konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan petani akan pupuk 

organik yang semakin meningkat, perusahaan pupuk organik juga akan 

menciptakan produk yang semakin baik kualitasnya melalui inovasi teknologi 

pertanian yang berkelanjutan, sehingga dari keadaan tersebut muncul berbagai 

merek pupuk yang diproduksi oleh berbagai perusahaan. Semakin banyak 

berbagai merek pupuk yang muncul dipasaran, maka akan mengakibatkan  

persaingan yang ketat antar merek pupuk organik maupun antar perusahaan pupuk 

organik tersebut.  

Salah satu perusahaan pupuk terkemuka yaitu PT. Petrokimia Gresik 

memproduksi pupuk organik dengan merek “Super Petroganik”. Semakin 

perusahaan tersebut terkenal dan memiliki nama besar dikalangan masyarakat  

terutama dikalangan petani, itu berarti perusahaan tersebut telah memiliki nama 

dan menempati posisi tersendiri dibenak petani, sehingga penelitian ini mengacu 

pada bagaimana kepercayaan petani terhadap merek pupuk organik “Super 

Petroganik” yang diproduksi oleh  PT. Petrokimia Gresik. Pupuk organik “Super 

Petroganik” berbahan baku kotoran sapi, kotoran ayam, limbah pabrik gula 

(blothong), limbah pabrik sawit (tandan kosong), mixtro, suplemen 

dan  filler yaitu kapur atau tanah liat. Pupuk organik yang di produksi oleh  PT. 

Petrokimia Gresik tersebut memiliki beberapa keunggulan antara lain telah diuji 

oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur dan terbukti 

efektif dalam menggemburkan dan menyuburkan tanah, meningkatkan daya 

simpan dan daya serap air, serta mengandung karbon (C) organik minimal 12,5% 

dan rasio karbon/nitrogen 10-25% dengan kadar air 4-12%, mengandung pH 4-

8%, memperkaya hara makro dan mikro serta sesuai untuk semua jenis tanah dan 

jenis tanaman serta bebas dari gulma maupun mikroba pathogen.  
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 Adanya kepuasan pada konsumen akan menimbulkan kepercayaan 

terhadap merek (Brand Trust), ini dikarenakan adanya konsistensi merek dalam 

memenuhi harapan konsumen. Kepercayaan konsumen akan merek pupuk organik 

“Super Petroganik”  mulai tercipta karena adanya kepuasan yang dirasakan oleh 

konsumen. Kepuasan tersebut merupakan pengalaman yang dirasakan oleh petani 

selama pemakaian pupuk organik merek “Super Petroganik”. Untuk mengetahui 

dan menganalisis lebih jauh mengenai kepercayaan merek (Brand Trust) pada 

petani sebagai konsumen pupuk organik merek “Super Petroganik” maka 

dilakukanlah penelitian ini.  

 Brand Trust terdiri dari 3 variabel, sehingga kepercayaan merek petani 

(Farmer’s Brand Trust) pupuk organik merek “Super Petroganik” diukur dan 

dianalisis berdasarkan variabel-variabel tersebut. Variabel Brand Trust yang 

dimaksud adalah :  

 (1) Brand Characteristic, mempunyai peran yang penting dalam 

menentukan pengambilan keputusan konsumen untuk mempercayai suatu merek, 

hal ini disebabkan konsumen melakukan penilaian sebelum membelinya.  

Variabel ini meliputi: (a) reputasi merek (Brand Reputation), apabila petani 

beranggapan bahwa pengalaman mereka selama pemakaian pupuk organik “Super 

Petroganik” dapat memenuhi harapan petani maka dapat dinyatakan bahwa merek 

pupuk organik “Super Petroganik” yang dipakai memiliki reputasi yang baik 

dimata petani, sehingga kepercayaan petani berada pada level Trust atau positif; 

(b) merek yang dapat diramalkan (Brand Predictability), apabila petani mampu 

memprediksi dan meramalkan apakah merek pupuk organik “Super Petroganik” 

yang mereka pakai merupakan merek yang konsisten terhadap kualitas produknya, 

maka hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan petani terhadap pupuk organik 

“Super Petroganik” sehingga dapat dikatakan bahwa kepercayaan petani berada 

pada level Trust (positif); (c) kompentensi merek (Brand Competence), 

bagaimana pupuk organik “Super Petroganik” mempunyai kemampuan 

memecahkan permasalahan petani, sehingga apabila merek tersebut dapat 

memecahkan permasalahan yang dihadapi petani maka petani akan mempercayai 
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produk pupuk organik merek “Super Petroganik” yang dipakainya, dan 

kepercayaan yang terbentuk pada diri petani berada pada level Trust (positif). 

 (2) Company Characteristic, merupakan karakteristik perusahaan yang 

ada di balik suatu merek juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen 

terhadap merek tersebut. Pengetahuan konsumen tentang perusahaan yang ada di 

balik suatu merek kemungkinan dapat mempengaruhi penilaiannya terhadap 

merek tersebut. Company Characteristic meliputi: (a) kepercayaan konsumen 

terhadap perusahaan (Trust In Company), dimana seorang petani akan 

mempercayai perusahaan yang ada di balik merek pupuk organik “Super 

Petroganik” yaitu PT. Petrokimia Gresik, apabila perusahaan tersebut merupakan 

perusahaan yang bagus, bonafit, dan perusahaan yang dipercaya mampu 

menciptakan produk yang selama ini dibutuhkan oleh petani, sehingga 

kepercayaan petani terhadap PT. Petrokimia Gresik akan menempati level Trust 

(positif); (b) Company Reputation, apabila seorang petani merasa bahwa petani 

lain berpendapat perusahaan pembuat merek yaitu PT. Petrokimia Gresik 

mempunyai reputasi yang baik, terkenal jujur dan tidak pernah menipu petani 

akan produk-produk yang diciptakan, maka akan menimbulkan kepercayaan yang 

lebih besar terhadap pupuk organik “Super Petroganik” sebagai salah satu produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, sehingga dengan kepercayaan yang 

timbul di benak petani maka dapat dimungkinkan kepercayaan petani berada pada 

level Trust (positif); dan (c) motivasi yang dirasakan oleh perusahaan (Company 

Trust Perceived Motives), dimana ketika petani merasa bahwa banyak keuntungan 

yang diperoleh selama menggunakan pupuk organik “Super Petroganik” yang 

diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik, maka petani akan semakin percaya 

terhadap merek tersebut. Keuntungan yang diperoleh petani selama penggunaan 

pupuk organik “Super Petroganik” merupakan suatu motif perusahaan yang 

sangat berkaitan dengan kepercayaan petani terhadap pupuk organik merek 

“Super Petroganik” yang diciptakannya, sehingga kepercayaan petani dapat 

dimungkinkan berada pada level Trust (positif). 

 (3) Consumer - Brand Characteristic, merupakan dua kelompok yang 

saling mempengaruhi. Konsumen sering kali berinteraksi dengan merek seolah 
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olah merek tersebut adalah manusia sehingga kesamaan antara konsep diri 

konsumen dengan merek dapat membangun kepercayaan terhadap merek. 

Variabel ini meliputi: (a) kemiripan antara konsep emosional dan kepribadian 

konsumen (Similarity Between Consumer Self-Concept and Brand Personality, 

apabila kesan yang ditinggalkan dari manfaat berdasarkan ciri-ciri fisik yang 

dimiliki oleh pupuk organik merek “Super Petroganik” merupakan kesan yang 

positif, maka dapat dimungkinkan kesan tersebut akan menimbulkan kepercayaan 

yang mendalam bagi petani, sehingga kepercayaan petani akan pupuk organik 

merek “Super Petroganik” yang dipakainya akan menempati level Trust (positif); 

dan (b) kesukaan terhadap merek (Brand Liking), dimana apabila seorang petani 

telah menunjukkan kesukaannya terhadap pupuk organik merek “Super 

Petroganik”, maka petani akan menjadikan pupuk tersebut sebagai pupuk organik 

favorit mereka. Sikap kesukaan petani akan mempengaruhi kepercayaannya 

terhadap pupuk organik merek “Super Petroganik” yang digunakan selama ini, 

sehingga kepercayaan tersebut akan menempati level Trust (positif) pada variabel 

Brand Trust yang diteliti. 

 Selanjutnya, pengukuran terhadap variabel Brand Trust dilakukan 

dengan menggunakan skoring dan rentang skala (range scale), dimana keduanya 

digunakan untuk mengetahui Level of Trust kepercayaan merek petani yang 

menjadi konsumen dari pupuk organik yang digunakaannya yaitu merek “Super 

Petroganik” yang menjadi bahan penelitian. Setelah didapatkan hasil dari 

pengukuran yang dilakukan terhadap variabel Brand Trust, maka akan dapat 

diketahui pula level atau tingkat kepercayaan merek (Brand Trust) petani apakah 

Trust (positif) ataupun Distrust (negatif). Apabila hasil yang didapatkan dari 

pengukuran variabel menunjukkan kepercayaan petani yang berada pada level 

Trust (positif), itu berarti kepercayaan terhadap pupuk organik merek “Super 

Petroganik” dimata petani sudah sangat baik, sehingga dengan keadaan tersebut 

maka akan mempengaruhi penentuan strategi pemasaran oleh perusahaan pembuat 

merek yaitu PT. Petrokimia Gresik sehingga perlu dilakukannya evaluasi strategi 

pemasaran. 
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Kerangka pemikiran dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

  

Skema 4. 
Kerangka Pemikiran Analisis Brand Trust Pupuk Organik Merek “Super Petroganik” 

Distrust 
(Negatif) 

Brand Characteristic: 
1. Brand Reputation 
2. Brand Predictability 
3. Brand Competence 

 
 

Evaluasi Strategi Pemasaran 

Level of Trust 

Trust 
(Positif)

Company Characteristic: 
1. Trust in Company 
2. Company Reputation 
3. Company Trust Perceived Motives 

 
 

Concumer -Brand 
Characteristic: 
1. Similarity Between 

Consumer Self-Concept and 
Brand Personality 

2. Brand Liking 

Skoring 

Rentang Skala

Kesadaran akan bahaya 
pupuk anorganik bagi petani  

Perkembangan perusahaan  
pupuk organik di pasaran 

Penggunaan pupuk organik 

Munculnya berbagai merek 
 pupuk organik 

Persaingan antar merek 
pupuk organik 

Persaingan antar 
perusahaan pupuk organik 

Pupuk Organik merek “Super Petroganik”  
yang di produksi oleh 
PT. Petrokimia Gresik

Kepercayaan Merek (Brand Trust)  
pupuk organik merek “Super Petroganik”
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3.2 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 

hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian yang dilakukan yaitu diduga 

bahwa Level of Trust kepercayaan merek petani (Farmer’s Brand Trust) sebagai 

konsumen terhadap pupuk organik merek “Super Petroganik” berada pada level 

Trust (positif). Level of Trust kepercayaan merek petani tersebut didasarkan atas 

pengalaman petani selama pemakaian, bahwa petani merasa puas terhadap pupuk 

organik yang mereka gunakan selama ini, yaitu merek “Super Petroganik” yang 

diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik, sehingga kepuasan tersebut didasarkan 

atas anggapan petani bahwa merek dan perusahaan yang berada di balik merek 

tersebut dapat memberikan apa yang selama ini petani butuhkan. Dari pengalaman 

itulah maka akan menciptakan kepercayaan merek petani (Farmer’s Brand Trust). 

 

3.3 Batasan Masalah 

Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian, maka dilakukan pembatasan 

masalah.  Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan dibatasi pada aspek perilaku konsumen yang 

berkaitan dengan Brand Trust.  

2. Produk yang akan diteliti adalah pupuk organik merek “Super Petroganik” 

yang diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik.  

3. Responden yang terlibat dalam penelitian adalah petani yang pernah 

menggunakan pupuk organik merek “Super Petroganik” yang diproduksi oleh 

PT. Petrokimia Gresik serta tergabung dalam kelompok tani “Amar Tani” di 

Dusun Ngudi, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. 

4. Variabel-variabel Brand Trust yang akan diteliti adalah Brand Characteristic, 

Company Characteristic, dan Consumer-Brand Characteristic. 

 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Menurut Koentjarangningrat (1991) dalam Anonymous (2009), definisi 

operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat 

diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep 
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yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala 

yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang 

lain. Di bawah ini adalah Tabel definisi operasional variabel Brand Trust. 

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Konsep Variabel Definisi Operasional Pengukuran 

Variabel 
Karakteristik 
responden 
merupakan 
kepribadian dan 
konsep diri petani 
yang dapat 
mempengaruhi 
keputusan  
pembelian pupuk 
organik merek 
“Super 
Petroganik”. 

Usia 
Responden 

Umur nyata dari setiap 
konsumen yang terpilih 
sebagai sampel yang dihitung 
sejak dia lahir pada saat 
ulang tahun terakhir. 

1 = ≤ 30 tahun 
2 = 31-40 tahun 
3 = 41-50 tahun 
4 = 51-60 tahun 
5 = > 60 tahun 

 
Tingkat 
Pendidikan 
 

Bentuk pendidikan dan 
pelatihan yang diberikan 
secara terorganisasi dan 
berjenjang baik yang bersifat 
umum maupun khusus dari 
setiap responden yang 
terpilih sebagai sampel yang 
akan diukur dari ijazah 
tertinggi yang dimiliki 
responden 
 

1 = SD 
2 = SMP 
3 = SMA 
4 = Diploma 
5 = Sarjana 

 Penerimaan Jumlah rata-rata penerimaan 
atau penjualan hasil produksi 
usahatani yang didapatkan 
responden terpilih sebagai 
sampel diukur dalam satuan 
rupiah. 

1 = > 1 – 2 juta 
2 = > 2 – 3 juta     
3 = > 3 – 4 juta 
4 = > 4 – 5 juta 
5 = > 5 juta 
 

 Luas Lahan 
Sawah 

Jumlah luasan lahan yang 
dimiliki petani dalam ukuran 
ha 
 

1 = < 0,5 ha 
2 = 0,5 - 1 ha 
3 = 1 - 2 ha 
4 = 2 – 3 ha 
5 = > 3 ha 
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Tabel 1……………………………. (Lanjutan) 

Konsep 
 

Variabel 
 Indikator Definisi Operasional Pengukuran Variabel 

dengan Likert Scale Brand Trust  
atau Kepercayaan 
terhadap merek 
merupakan kesediaan 
atau kemauan 
konsumen dalam 
menghadapi resiko 
yang berhubungan 
dengan merek yang 
dibeli akan 
memberikan hasil 
yang positif atau 
menguntungkan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brand Characteristic: 
 

a. Brand Reputation 1. Reputasi baik 
 
 
 
 
 
2. Berita positif 

Super Petroganik”  merupakan 
merek pupuk organik yang 
mempunyai reputasi baik di mata 
petani 
 
 
Berita positif tentang pupuk 
organik merek “Super Petroganik” 
bahwa tidak pernah ada kerugian 
yang dialami selama penggunaan  

 

1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = cukup Setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
 
1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = cukup Setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
 

b.Brand Predictability  
 

1. Aman dan ramah 
lingkungan 

Super Petroganik”  merupakan 
merek pupuk organik yang 
penggunaannya tidak mengganggu 
kesehatan dan mengurangi 
pencemaran lingkungan. 
 
 
 
 

1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = cukup Setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
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Tabel 1……………………………. (Lanjutan) 

 
 

Konsep 
 

 
 

Variabel 
 

 

Indikator 

 
 

Definisi Operasional 
 

 
 

Pengukuran Variabel 
dengan Likert Scale 

 
  2. Kegunaan dan kandungan Petani mengetahui kegunaan dan 

kandungan  pupuk organik merek 
“Super Petroganik”. 

 
 

1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = cukup Setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
 

 3. Keandalan dan 
keunggulan 

Petani mengetahui keandalan atau 
keunggulan merek pupuk organik 
“Super Petroganik”. 
 

1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = cukup Setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
 

 4. Sesuai dengan kualitas Merek pupuk organik “Super 
Petroganik”  merupakan merek 
yang konsisten dengan kualitasnya. 

1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = cukup Setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
 

c. Brand Competence 
 

1. Harapan petani Harapan petani terhadap merek 
pupuk organik “Super Petroganik” 
agar kualitas, keandalan atau 
keunggulan, maupun manfaatnya  
dalam jangka waktu kedepan tetap 
dipertahankan. 

1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = cukup Setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 49 



50 
 

Tabel 1……………………………. (Lanjutan) 

 
 

Konsep 
 

 
 

Variabel 
 

 
 

Indikator 

 
 

Definisi Operasional 
 

 
 

Pengukuran Variabel 
dengan Likert Scale 

 
  2. Berbeda dengan pupuk 

organik lain 
“Super Petroganik”  berbeda 
dengan merek pupuk organik yang 
lain. 

1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = cukup Setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
 

 3. Merek yang dapat 
memenuhi kebutuhan 
petani 

Pupuk organik “Super Petroganik”  
merupakan merek yang paling dapat 
memenuhi kebutuhan petani. 

1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = cukup Setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
 

Company 
Characteristic: 
 
 
a. Trust in Company 

 
 
 
 
Kepercayaan terhadap PT. 
Petrokimia Gresik 

 
 
 
 
Petani percaya terhadap PT. 
Petrokimia Gresik bahwa 
perusahaan tersebut mampu 
menciptakan produk yang bagus 
dan berkualitas bagi kebutuhan 
petani. 
 

 
 
 
 
1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = cukup Setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
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Tabel 1……………………………. (Lanjutan) 

Konsep Variabel 

 

Indikator 

 

Definisi Operasional 
 

 
Pengukuran Variabel 
dengan Likert Scale 

 

 b. Company 
Reputation 

PT. Petrokimia Gresik 
merupakan perusahaan yang 
jujur 

PT. Petrokimia Gresik merupakan 
perusahaan yang jujur terhadap 
konsumen (petani) mengenai 
produk yang dihasilkan dan tidak 
akan menipu petani. 
 

1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = cukup Setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
 

c. Company Trust 
Perceived Motive 

 

PT. Petrokimia tidak akan 
mengecewakan petani 

Petani percaya terhadap merek 
“Super Petroganik”  yang di 
produksi PT. Petrokimia Gresik 
bahwa merek dan perusahaan 
tersebut tidak akan mengecewakan 
petani. 
 

1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = cukup Setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
 

Consumer- Brand 
Characteristic: 
 

 
a. Similariy Between 

Consumer-Self 
Concept and Brand 
Personality 

 

 

Kesamaan merek dengan 
emosi dan kepribadian 
petani. 

 
 
 
 
Adanya kesamaan merek pupuk 
organik “Super Petroganik” dengan 
emosi dan kepribadian petani. 

 
 
 
 
1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = cukup Setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
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Tabel 1……………………………. (Lanjutan) 

Konsep 
 

Variabel 
 

 
 

Indikator 
 

Definisi Operasional 
 

 
 

Pengukuran Variabel 
dengan Likert Scale 

 
 b. Brand Liking Merek pupuk organik favorit 

petani. 
Super Petroganik” merupakan 
merek pupuk organik kesukaan 
atau favorit petani. 

1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = cukup Setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
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IV.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Penentuan Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan mengambil lokasi di Dusun Ngudi, Desa 

Tawangargo, Kecamatan Karangploso,  Kabupaten Malang. Penentuan lokasi 

tersebut dilakukan secara sengaja (purpossive). Alasan dalam pemilihan lokasi 

dikarenakan daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang mendapat bantuan 

pupuk organik dari Pemerintah. Pupuk bantuan yang diperoleh petani di Dusun 

tersebut merupakan pupuk organik yang juga diproduksi oleh perusahaan yang 

sama-sama memproduksi pupuk organik “Super Petroganik” yang menjadi bahan 

penelitian, yaitu PT. Petrokimia Gresik, sehingga dengan adanya bantuan dari 

Pemerintah maka penggunaan pupuk organik oleh petani-petani di daerah tersebut 

cukup tinggi, hampir seluruh petani baik itu yang tergabung maupun yang tidak 

tergabung dalam kelompok tani “Amar Tani” menggunakan pupuk organik dalam 

proses produksi pertaniannya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa lokasi dan 

responden yang terlibat sangat representatif untuk dilakukan penelitian yang 

berhubungan dengan judul yang diambil. 

 

4.2 Penentuan Responden 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode 

survei.  Penelitian survei adalah pengumpulan informasi dari unit analisis sebagai 

gambaran dan dengan harapan menjadi representasi atasnya.  Teknik penentuan 

sampel yang digunakan yaitu Purposive Sampling yang merupakan teknik 

pengambilan sampel yang secara sengaja karena sampel dipilih berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Pertimbangan 

tersebut diantaranya adalah responden yang dipilih sebagai sampel, yaitu petani 

yang tergabung dalam kelompok tani “Amar Tani” di Dusun Ngudi, Desa 

Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang yang pernah 

menggunakan pupuk organik merek “Super Petroganik”.  

Banyaknya sampel yang diambil didasarkan pada teknik pengambilan 

sampel menurut Malhotra (1996), yaitu untuk menentukan ukuran sampel dari 
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populasi, ditetapkan sesuai dengan variabel atau butir pertanyaan yang digunakan 

dalam penelitian. Menurutnya, jumlah sampel (responden) paling sedikit 4 atau 5 

kali jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian.  Jumlah variabel pada 

penelitian ini adalah sebanyak 3, sehingga jumlah sampel minimalnya adalah 

sebanyak 15 responden dianggap sudah mewakili persyaratan. Dalam penelitian 

ini, responden  yang terlibat adalah separuh jumlah total keseluruhan petani yang 

aktif tergabung dalam kelompok tani “Amar Tani”, yaitu sebanyak 50 orang 

petani. 

 

4.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  antara 

lain : 

1. Data primer  

  Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama atau sumber 

asli (langsung dari informan). Data ini merupakan data mentah yang akan diproses 

sesuai dengan kebutuhan penelitian (Rianse dan Abdi, 2008). Data primer dapat 

diperoleh dari : 

a. Wawancara.  

  Teknik yang digunakan untuk memperoleh data primer antara lain melalui 

wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Wawancara merupakan salah 

satu teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti 

dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam (Sugiyono, 

2001). Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan pihak-pihak terkait yang menjadi responden penelitian yaitu petani yang 

tergabung dalam kelompok tani “Amar Tani” di Dusun Ngudi, Desa Tawangargo, 

Kecamatan Karangploso, Malang  . 

b. Kuesioner.  

  Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab 

(Sugiyono, 1999). Kuisioner (angket) yang diberikan berisi daftar pertanyaan 

maupun pernyataan  yang berkaitan dengan penelitian yang bertujuan untuk 
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memperoleh gambaran tentang profil petani secara jelas serta mengetahui 

bagaimana Brand Trust petani terhadap pupuk organik merek “Super Petroganik”.  

c. Dokumentasi.  

  Pengumpulan data dengan penemuan berupa gambaran atau 

mendokumentasikan kegiatan yang menunjukkan kepentingan terhadap penelitian 

dan dapat dijadikan sebagai pendukung penelitian.  

2. Data sekunder 

Data sekunder, yaitu data pelengkap atau data dari sumber-sumber lain 

yang telah tersedia sebelumnya berkaitan dengan penelitian. Data – data pada 

penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari internet, berbagai 

pustaka dan literatur, artikel, penelitian terdahulu, serta berbagai instansi terkait 

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

 

4.4. Uji Instrumen Penelitian 

4.4.1 Uji Validitas  

 Bilson (2004) mendefinisikan validitas sebagai ukuran yang menunjukkan 

tingkat kevalidan suatu instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner. Suatu instrumen dianggap valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan. Alat pengukur/instrument dikatakan valid jika mampu mengukur 

dengan tepat gejala sosial tertentu serta mampu memberikan skor yang akurat dan 

teliti (Rianse dan Abdi, 2008). Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan 

adalah kuesioner.  Suatu instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa 

yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Menurut Singarimbun dan Effendi (2006) adapun langkah-langkah 

pengujian validitas adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi secara operasional suatu konsep yang akan diukur.  Konsep 

yang akan diukur hendaknya dijabarkan terlebih dahulu sehingga 

operasionalnya dapat dilakukan. 

2. Melakukan uji coba pengukur tersebut pada sejumlah responden.  Responden 

diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. 
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3. Mempersiapkan tabulasi jawaban. 

4. Menghitung nilai korelasi antara data pada masing-masing pertanyaan atau 

pernyataan dengan skor total, yaitu dengan menggunakan rumus korelasi. 

Menurut Singarimbun (2006) rumus nilai korelasi adalah sebagai berikut: 

 

   

 
Dimana:  

 r = nilai korelasi 

n = banyaknya sampel (50 responden) 

 x = nilai skor pada pertanyaan atau pernyataan 

y = total nilai skor pada seluruh pertanyaan atau pernyataan 

Selanjutnya angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka 

kritis dari Tabel r, dimana dari tabel diperoleh angka kritis sebesar 0,279 dengan 

taraf significant 0,05 (tingkat kepercayaan 95%).  Hipotesa yang diuji dalam 

analisis ini adalah: 

Ho  : Tidak terdapat hubungan antar pertanyaan 

H1  : Terdapat hubungan antar pertanyaan 

Keputusan yang diambil adalah jika nilai korelasi Product Moment > angka 

kritis, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Dengan kata lain instrumen dinyatakan 

valid jika rhitung ≥ rtabel (Singarimbun dan Effendi, 1989). 

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, dengan demikian uji validitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis yang menghitung koefisien 

korelasi antara skor item dengan skor totalnya, dengan menggunakan prosedur 

statistik Pearson’s Product Moment Corelation dengan taraf signifikansi 5 % dan 

dengan bantuan program SPSS 15.0. 
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4.4.2 Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah tingkat keandalan instrumen.  Reliabilitas merupakan 

indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau 

diandalkan. Suatu alat ukur dikatakan reliabel jika hasil pengukurannya selalu 

konsisten dalam arti tetap tidak berubah-ubah.  Kuesioner yang reliabel adalah 

kuesioner yang apabila dicobakan secara berulang-ulang pada kelompok yang 

sama akan menghasilkan data yang sama.  Asumsinya, tidak terdapat perubahan 

psikologis pada responden (Bilson, 2004).  Apabila data yang diperoleh sesuai 

dengan kenyataan, berapa kali pun pengambilan data dilakukan, hasilnya tetap 

sama.   

Dalam penelitian ini untuk mengukur reliabilitas  menggunakan reliabilitas 

internal, karena hanya menganalisis data yang berasal dari satu kali pengujian 

kuisioner. Instrumen yang digunakan untuk menguji reliabilitas dalam penelitian 

ini adalah teknik Alpha Cronbach.  Menurut Singarimbun (2006) Rumus Teknik 

Cronbach adalah sebagai berikut: 

  

 

 

Dimana: r11    =  reliabilitas responden 

  k        =  banyaknya butir pertanyaan atau pernyataan 

  2
bσΣ  =  jumlah varians butir 

  2
tσ     =  varians total 

Untuk mencari varian maka digunakan rumus : 
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Pengujian reliabilitas dapat dilakukan setelah semua butir pertanyaan 

dinyatakan reliabel.  Pengujian dengan pendekatan Cronbach Alpha memiliki 

kriteria pengujian apabila koefisien reliabilitas lebih kecil dari 0,6 maka 

dinyatakan tidak reliabel, dan sebaliknya dinyatakan reliabel (S. Arikunto, 1993).  

Sedangkan tingkat reliabilitas berdasarkan nilai alpha dapat dilihat pada Tabel 

berikut: 

Tabel 2. Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha 
Alpha Tingkat Reliabilitas 

0,00 s/d 0,20 Kurang reliabel 

>0,20 s/d 0,40 Agak reliabel 

>0,40 s/d 0,60 Cukup reliabel 

>0,60 s/d 0,80 Reliabel  

>0,80 s/d 1 Sangat reliabel 

 

Dalam penelitian ini uji reliabilitas instrumen penelitian, dilakukan dengan 

cara memasukkan butir-butir hasil jawaban responden untuk masing-masing 

variabel ke dalam penghitungan reliability analysis program SPSS.  

 

4.5 Metode Analisis data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

4.5.1 Analisis Kualitatif (Deskriptif) 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif atau 

deskriptif. Analisis kualitatif atau deskriptif adalah analisis statistik yang 

berfungsi untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 

2003). Dalam penelitian ini fenomena-fenomena dan hubungan tersebut diteliti 

untuk mengetahui karakteristik kepercayaan responden yaitu petani sebagai 

konsumen terhadap merek pupuk organik “Super Petroganik”. Responden yang 

terlibat pada penelitian ini yaitu petani yang merupakan anggota kelompok tani 

“Amar Tani” yang pernah menggunakan pupuk organik merek “Super 
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Petroganik”  di Dusun Ngudi, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, 

Kabupaten Malang. 

 

4.5.2  Analisis Kuantitatif 

 Analisis kuntitatif merupakan data yang berbentuk angka (Sugiyono, 

2003). Merupakan metode analisis yang menggunakan angka-angka yang dapat 

dihitung dengan metode statistik, kemudan dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam 

penelitian ini, analisis kuantitatif adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi 

variabel Brand Trust yang terdiri dari Brand Characteristic, Company 

Characteristic dan Consumer-Brand Characteristic. Analisis yang digunakan 

dalam mengukur variabel-variabel Brand Trust tersebut adalah : 

A. Skala Pengukuran. 

Untuk mengukur tanggapan atau sikap petani sebagai responden terhadap 

pemakaian pupuk organik merek “Super Petroganik”, aspek yang digunakan 

adalah mengukur variabel dari Brand Trust petani. Untuk menganalisis Brand 

Trust petani mengenai pupuk organik merek “Super Petroganik”,  maka 

dibutuhkan suatu skala pengukuran.  Skala pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Skala Likert dengan menggunakan instrument penelitian 

berupa kuesioner. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial (Sugiyono, 2003). Dalam skala likert umumnya berisi lima tanggapan 

responden terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti dalam kuesioner. 

Adapun dari tiap-tiap tanggapan tersebut dalam setiap item pertanyaan 

kemudian diberi skor, antara lain : 

Tabel 3. Penilaian Skala Likert 
Jawaban Nilai 

Sangat Setuju 
Setuju 
Tidak Berpendapat/Netral 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

5 
4 
3 
2 
1 

Sumber: Singarimbun dan Effendi (2006) 
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Penggunaan skala likert pada variabel yang akan diukur yaitu Brand 

Characteristic, Company Characteristic dan Consumer-Brand Characteristic, 

dijabarkan manjadi indikator variabel, kemudian dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun instrument berupa pertanyaan atau pernyataan. Skala likert ini 

kemudian menskala individu yang bersangkutan dengan menambah bobot dari 

jawaban dipilih. Nilai rata-rata dari masing-masing reponden dapat 

dikelompokkan dalam kelas interval dengan jumlah kelas =5 (Anonymous, 2009). 

B. Skoring 

Dalam penelitian ini, skoring dilakukan dengan menggunakan skala 

pengukuran yaitu skala likert. Skala likert merupakan salah satu teknik 

pengukuran sikap yang paling sering digunakan dalam riset pemasaran. Dalam 

pembuatan skala likert, periset membuat beberapa pernyataan ataupun pertanyaan 

yang berhubungan dengan suatu isu atau objek, lalu subjek atau responden 

diminta untuk mengindikasikan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka 

terhadap masing-masing pernyataan ataupun pertanyaan tersebut. Jawaban setiap 

item instrumen ini memiliki gradasi tertinggi (sangat positif) hingga terendah 

(sangat negatif). Untuk keperluan analisis secara kuantitatif maka jawaban diberi 

skor. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah mencari nilai rata-rata kemudian 

menginterpretasikannya. Pada umumnya jawaban responden mengenai suatu 

indikator dari variabel yang diukur dengan menggunakan skala likert diadakan 

skoring, yakni pemberian nilai numerikal 1,2,3,4 dan 5, dimana bobot untuk setiap 

angka numerikal tersebut adalah : 

Jawaban A = Sangat tidak setuju   : nilai 1 

Jawaban B = Tidak setuju    : nilai 2 

Jawaban C = Netral                         : nilai 3 

Jawaban D = Setuju    : nilai 4 

Jawaban E = Sangat setuju   : nilai 5 
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C. Rentang Skala 

Teknik analisis data yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah 

adalah dengan menggunakan teknik analisis rentang skala. Dimana teknik analisis 

rentang skala digunakan untuk mengetahui Level of Trust dari kepercayaan merek 

(Brand Trust) yaitu Trust ataupun Distrust. Perhitungan rentang skala tersebut 

menurut Darmadi, dkk (2001) menggunakan rumus seperti dibawah ini : 

 

 

Dimana : 

Rs  : rentang skala 

R bobot  : bobot terbesar – bobot terkecil 

M  : banyaknya kategori bobot 

 

Skala likert yang digunakan memiliki rentang skala 1 sampai 5, maka 

perhitungan rentang skala dalam penelitian ini adalah : 

8,0
5

15
=

−
=Rs  

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui panjang rentang skala penilaian 

adalah sebesar 0,8 dengan kriteria sebagai berikut : 

 

RENTANG SKALA 

 

PERINGKAT 

1,00 – 1,80 

1,81 – 2,60 

2,61 – 3,40 

3,41  –  4,20 

4, 21 – 5,00 

 

Sangat jelek 

Jelek 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

 

 

M
RbobotRs =
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Dalam mengukur variabel Brand Trust pupuk organik merek “Super 

Petroganik” , maka dapat menggunakan ketentuan seperti di bawah ini :  

 a. Apabila nilai rata-rata jawaban responden < 3,40 maka Level of  Trust 

pada Brand Trust pupuk organik merek “Super Petroganik” berada di level 

Distrust (negatif). 

 b. Apabila nilai rata-rata jawaban responden > 3,40 maka Level of Trust 

pada Brand Trust pupuk organik merek “Super Petroganik” berada di level Trust 

(positif). 

 



 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Keadaan Daerah Penelitian 

Keadaan umum daerah penelitian adalah keadaan lokasi penelitian secara 

umum karena di dalam suatu penelitian sosial sangat penting untuk menuliskan 

potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Keadaan umum daerah penelitian 

digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan keadaan suatu lokasi 

penelitian. 

5.1.1 Letak Geografis dan Topografi Desa Tawangargo 

 a. Batas wilayah Desa Tawangargo : 

Barat  : Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji 

Timur : Desa Donowarih 

Selatan : Desa Pendem 

Utara  : Desa Bocek 

b. Ketinggian : 

Dataran     : 424,92Ha 

Perbukitan/pegunungan   : 229,69 Ha 

c. Topografi Desa Tawangargo 

Dataran              :  424,994 Ha 

Areal Perbukitan / Pegunungan          :  229,699 Ha 

d. Desa Tawangargo mempunyai luas wilayah 1784,1 Ha yang terdiri dari 

pemukiman, bangunan perkantoran, pertokoan, sekolah, tempat ibadah, 

dan jalan, pertanian, hutan, rekreasi dan olahaga. 

e. Data Orbitrase Desa Tawangargo : 

Jarak ke Ibu Kota Kabupaten/ kota terdekat  : 17 km 

Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten/ kota terdekat : 1,5 jam 

Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat   : 8 km 

Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan terdekat  : 0,5 jam 
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5.1.2 Geografis Dusun Ngudi 

Dusun Ngudi merupakan salah satu dusun yang berada di desa 

Tawangargo. Dusun ini terletak di dataran tinggi dengan luas lahan 30 ha. 

Keadaan tanahnya subur sehingga banyak dimanfaatkan oleh petani untuk 

bercocok tanam. 

5.1.3 Data Batas Wilayah dan Jumlah Penduduk Dusun Ngudi 

a. Batas Wilayah 

Batas wilayah Dusun Ngudi adalah sebagai berikut : 

Barat  : Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji 

Timur  : Dusun Leban 

Selatan  : Dusun Kalimalang 

Utara  : Dusun Lasah 

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal disuatu 

wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses-proses demografi yaitu 

fertilisasi, mortalitas, dan imigrasi. Jumlah penduduk di Dusun Ngudi sebesar 

1062 jiwa. Dibawah ini merupakan Tabel jumlah penduduk Dusun Ngudi 

berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel 4. Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 
1 Laki-Laki 645 61 
2 Perempuan 417 39 

Jumlah (Jiwa) 1062 100 
Sumber: Monografi Desa Tawangargo, 2010 

Tabel 4, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Dusun Ngudi lebih di 

dominasi oleh penduduk laki-laki yaitu sebanyak 645 jiwa (61%) dari total jumlah 

penduduk, sedangkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 417 (39%) 

dari total keseluruhan penduduk Dusun Ngudi. Hal ini berarti angka kelahiran 

penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih besar bila dibandingkan dengan angka 

kelahiran penduduk berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam pelaksanaan kegiatan usahatani didominasi oleh laki-laki. 
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c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

Jumlah penduduk berdasarkan usia ini untuk mengetahui jumlah penduduk 

pada usia berapa yang paling banyak dan berapa jumlah penduduk pada usia 

produktif dan non produktif. Jumlah penduduk Dusun Ngudi berdasarkan usia 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

No Umur (Tahun) Laki-laki Perempuan Jumlah 
(Jiwa) 

Persentase 
(%) 

1 < 1 3 6 9 1 
2 1 – 5 19 22 41 5 
3 6 – 10 33 30 63 7 
4 11 – 15 30 33 63 7 
5 16 – 20 39 37 76 9 
6 21 – 25 33 38 71 8 
7 26 – 30 46 48 94 11 
8 31 – 35 29 29 58 7 
9 36 – 40 40 40 80 9 
10 41 – 45 43 27 70 8 
11 46 – 50 33 25 58 7 
12 51 – 55 36 23 59 7 
13 56 – 60 18 20 38 4 
14 61 – 65 21 18 39 5 
15 > 65 22 21 43 5 

Jumlah (Jiwa) 645 417 1062 100 
Sumber: Monografi Desa Tawangargo, 2010 

Tabel 5, menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada usia terbesar adalah 

berada pada usia produktif yaitu usia 26-30 tahun (11%) sebanyak 94 jiwa; usia 

36-40 (9%) sebanyak 80 jiwa; usia 16-20 tahun (9%) yaitu sebanyak 76 jiwa; usia 

21-25 (8%) sebanyak 71 jiwa; usia 41-45 (8%) sebanyak 70 jiwa; usia 51-55 

tahun (7%) sebanyak 59 jiwa; usia 31-35 dan 46-50 tahun (7%) sebanyak 58 jiwa; 

usia 61-65 tahun (5%) sebanyak 39 jiwa; dan usia 56-60 (4%) sebanyak 38 jiwa. 

Sedangkan pada usia non produktif yaitu  < 1 tahun (1%) sebanyak 9 jiwa; usia 1-

5 tahun (5%) sebanyak 41 jiwa; usia 6-10 dan 11-15 tahun (7%) sebanyak 63  

jiwa; dan  > 65 (5%) sebanyak 43 jiwa. 

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Tingkat pendidikan ini meliputi jenjang pendidikan mulai 
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dari SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Dibawah ini merupakan Tabel 

jumlah penduduk Dusun Ngudi berdasarkan tingkat pendidikan. 

Tabel 6. Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

No Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 
(Jiwa) 

Persentase 
(%) 

1 Tidak sekolah 81 47 128 30 
2 SD 232 163 395 37 
3 SLTP 198 124 322 17 
4 SLTA 105 72 177 12 
5 PerguruanTinggi 29 11 40 4 

Jumlah (Jiwa) 645 417 1062 100 
Sumber: Monografi Desa Tawangargo, 2010 

Tabel 6, menunjukkan bahwa penduduk Dusun Ngudi menurut tingkat 

pendidikan mayoritas adalah tergolong pendidikan rendah yaitu Sekolah Dasar 

(SD) dengan jumlah sebesar 395 jiwa (37%). Sedangkan penduduk yang 

tergolong pendidikan menengah yaitu SLTP dan SLTA masing-masing sebanyak 

322 jiwa (17%) dan 177 jiwa (12%). Selanjutnya penduduk yang tidak sekolah 

adalah sebanyak 128 jiwa (30%). Sedangkan penduduk yang tergolong 

berpendidikan tinggi, yaitu tingkat pendidikan hingga Perguruan Tinggi adalah 

sebanyak 40 jiwa (4%). 

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tingkat 

pendidikan penduduk Dusun Ngudi adalah lulusan Sekolah Dasar, namun secara 

keseluruhan penduduk Dusun Ngudi pernah mengenyam bangku sekolah. Oleh 

karena itu, berbagai informasi yang di peroleh ataupun disampaikan oleh 

penduduk dapat dengan mudah diterapkan. 

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Profesi  

Mata pencaharian atau profesi merupakan bidang usaha yang menjadi 

kegiatan ekonomi penduduk yang memberikan penghasilan bagi rumah tangga. 

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian berguna untuk mengetahui 

gambaran aktifitas penduduk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal 

ini juga berguna untuk mengetahui gambaran aktifitas penduduk dan peranan 

berbagai jenis usaha ekonomi yang menunjang kehidupan masyarakat setempat. 
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Dibawah ini merupakan Tabel jumlah penduduk Dusun Ngudi berdasarkan 

profesi: 

Tabel 7. Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Profesi 

No Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah 
(jiwa) 

Persentase 
(%) 

1 PNS/ABRI 64 41 105 10 
2 Swasta 109 65 174 16 
3 Wiraswasta 74 61 135 13 
4 Petani 244 75 319 30 
5 Buruh 99 82 181 17 
6 Tidak Bekerja 55 93 148 14 
Jumlah (jiwa)MLAH 645 417 1062 100 

Sumber: Monografi Desa Tawangargo, 2010 

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa penduduk di Dusun Ngudi terdiri dari 

beberapa profesi atau pekerjaan guna menunjang kehidupan sehari-harinya. 

Profesi tersebut antara lain adalah PNS/ABRI sebesar 105 jiwa (10%), Swasta 

sebesar 174 jiwa (16%), wiraswasta sebesar 135 (13%), petani sebesar 319 jiwa 

(30%), Buruh sebesar 181 (17%) dan penduduk yang tidak bekerja adalah sebesar 

148 (14%). Dari distribusi jumlah penduduk berdasarkan profesi maka dapat 

diketahui jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani merupakan jumlah 

penduduk terbanyak di Dusun Ngudi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 

penduduk berpenghasilan dari usahatani yang dikelola dan dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 

5.2. Karakteristik Umum Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini dibedakan atas usia, tingkat 

pendidikan, penerimaan, dan luas lahan. Responden penelitian ini adalah petani 

yang pernah menggunakan pupuk organik “Super Petroganik” di Dusun Ngudi, 

Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Jumlah 

responden adalah 50 orang petani. Berikut ini adalah gambaran karakteristik 

responden secara rinci. 
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5.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Petani yang berada di Dusun Ngudi merupakan responden yang 

menggunakan pupuk organik “Super Petroganik” yang berusia rata-rata 30 sampai 

> 60 tahun. Adapun distribusi jumlah responden berdasarkan usia adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 8.  Distribusi Responden Berdasarkan Usia 
Golongan Usia (tahun) Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

≤30 11 22  
31-40 14 28  
41-50 14 28  
51-60 8 16  
>60 3 6  
Total  50 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2011 

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berusia antara 

31-40 tahun dan 41-50 tahun merupakan kelompok responden tertinggi yaitu 

sebanyak 14 orang dengan persentase 28%. Diurutan kedua yaitu sebanyak 11 

orang merupakan responden dengan usia rata-rata ≤30 tahun dengan persentase 

sebesar 22%. Sedangkan pada usia 51-60 tahun sebanyak 8 responden dengan 

persentase 16%, kemudian dengan jumlah 3 orang adalah responden dengan 

jumlah yang paling rendah yaitu berusia >60 dengan persentase sebesar 6%. Dari 

Tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada petani di Dusun ngudi 

yang berusia dibawah 30 tahun. 

 

5.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang memungkinkan 

seseorang untuk memperoleh pekerjaan. Disisi lain bertani adalah merupakan 

kegiatan keseharian para penduduk di Dusun Ngudi karena sebagian besar 

penduduknya juga memiliki mata pencaharian terbesar yaitu bertani. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin mudah untuk menerima 

informasi, mengelolanya dan menanggapinya. Tingkat pendidikan yang semakin 

tinggi juga memungkinkan petani sebagai responden dalam menentukan 

kepercayaan terhadap suatu produk, khususnya dalam penelitian ini yaitu produk 
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pupuk organik “Super Petroganik”. Tingkat pendidikan ini meliputi jenjang 

pendidikan mulai dari SD, SLTP, SLTA, Diploma dan Sarjana.  

Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan lebih 

mempertimbangkan keputusan pembelian suatu produk yang diinginkannya. 

Apabila responden sudah mempercayai suatu produk tertentu karena awalnya 

mereka telah memperoleh informasi yang lebih karena pengaruh tingkat 

pendidikannya, maka responden tersebut juga akan semakin mudah dalam 

menentukan percaya atau tidaknya mereka terhadap suatu merek tertentu yang 

disajikan dalam promosi produk, pengalaman memakai ataupun perusahaan yang 

telah terpercaya dalam memproduksi suatu produk tertentu. Dibawah ini 

merupakan Tabel distribusi petani sebagai responden pada penelitian berdasarkan 

tingkat pendidikannya. 

Tabel 9.  Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Pendidikan Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

SD 22 44 
SMP 22 44 
SMA 6 12 
D3 - - 

S1/Sarjana - - 
Total 50 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2011 

Dari Tabel diatas, dapat diketahui jumlah petani pada tiap-tiap tingkat 

pendidikannya. Pada tingkat pendidikan SD dan SMP menempati jumlah 

persentase tertinggi yaitu sebesar 44% dengan jumlah 22 responden. Kemudian 

pada tingkat pendidikan selanjutnya yaitu jenjang SMA hanya sebanyak 6 orang 

saja dengan jumlah persentasenya sebesar 12%. Untuk tingkat pendidikan D3 

maupun sarjana adalah sebesar 0%, dengan kata lain tidak ada satu orangpun yang 

menempuh pendidikan sampai jenjang tersebut.  

 

5.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Penerimaan/Panen 

Tingkat penerimaan seseorang sangat mempengaruhi tingkat pembelian 

atau konsumsi suatu produk, dalam hal ini termasuk tingkat pembelian saprodi 

pertanian, khususnya mengenai tingkat pembelian pupuk organik “Super 
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Petroganik”. Penerimaan yang dimiliki oleh petani cenderung digunakan sesuai 

dengan kebutuhannya dalam membeli suatu produk atau pupuk organik   “Super 

Petroganik”, karena penerimaan yang didapatkan oleh petani kemudian akan 

digunakan untuk biaya proses produksi selanjutnya. 

Tabel 10.  Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Penerimaan/Panen 
Tingkat Penerimaan/Panen 

(rupiah) 
Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

>1.000.000 – 2.000.000 2 4 
>2.000.000 – 3.000.000 5 10 
>3.000.000 – 4.000.000 9 18 
>4.000.000 – 5.000.000 11 22 
>5.000.000 23 46 

Total 50 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2011 

Pada Tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat penerimaan tertinggi 

yang didapatkan oleh petani dalam usaha pertaniannya adalah sebanyak 23 

responden yaitu yang memiliki penerimaan rata-rata lebih dari Rp 5.000.000 

dalam sekali panen, persentasenya yaitu 46%. Sedangkan tingkat penerimaan 

yang paling rendah yaitu lebih dari Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000 

hanya 2 responden dengan  persentase  sebesar 4%. Untuk penerimaan antara 

lebih dari Rp Rp 2.000.000 sampai Rp 3.000.000 sebanyak 5 responden dengan 

persentase sebesar 10%. Sebanyak 9 responden dengan persentase sebesar 18% 

memiliki penerimaan lebih dari Rp 3.000.000  sampai dengan Rp 4.000.000. 

Sedangkan bagi petani yang memiliki penerimaan antara  lebih dari Rp 4.000.000 

sampai  Rp 5.000.000 dalam sekali panen yaitu sebesar 22% dengan jumlah 

responden 11 orang. Dari hasil distribusi responden berdasarkan tingkat 

penerimaan, maka dapat disimpulkan bahwa petani memiliki tingkat penerimaan 

yang cukup besar dalam setiap kali panen. 

 

5.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan Sawah 

Luas lahan yang dimiliki oleh tiap-tiap responden akan menentukan 

tingkat penerimaannya. Semakin luas lahan sawah yang dimiliki maka akan 

semakin tinggi pula tingkat penerimaannya. Selain itu dengan luasnya lahan yang 

dimiliki oleh petani maka akan diketahui pula jumlah pemakaian input pertanian 
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yang juga semakin meningkat. Input pertanian tersebut yang dimaksud adalah 

pupuk, khususnya pupuk organik “Super Petroganik”. Semakin luas lahan sawah 

yang dimiliki oleh petani maka pemakaian input pertaniannya juga akan semakin 

meningkat. Di bawah ini disajikan Tabel berupa distribusi responden berdasarkan 

luas lahan sawah yang dimiliki oleh para petani di Dusun Ngudi. 

Tabel 11. Distribusi Responden Berdasarkan Luas Lahan Sawah 
Luas Lahan Sawah (dalam ha) Jumlah (orang) Persentase (%) 

< 0,5 18 36 
0,5 – 1 26 52 
1 – 2 4 8 
2-3 2 4 
>3 - - 

Total 50 100 
Sumber: Data Primer Diolah, 2011 

Persentase tertinggi yang menunjukkan luas lahan sawah yang dimiliki 

oleh responden yaitu petani di Dusun Ngudi adalah sebesar 52% dengan jumlah 

responden yaitu 26 orang. Persentase tertinggi tersebut ditunjukkan dengan luas 

lahan yang dimiliki responden seluas 0,5 sampai 1 ha. Diurutan kedua yaitu 

jumlah responden yang memiliki lahan sawah seluas kurang dari 0,5 ha adalah 18 

orang responden dengan persentase 36%. Lahan sawah seluas 1 sampai 2 ha 

dimiliki oleh responden sebesar 8% dengan jumlah responden 4 orang. 

Selanjutnya yang memiliki luas lahan paling besar yaitu 2 sampai 3 ha dimiliki 

oleh responden hanya sebesar 4% dengan jumlah 2 orang. 

 

5.3 Deskripsi Pemasaran Pupuk Organik  

Merek “Super Petroganik” Ke Dusun Ngudi 

Pada mulanya produk pupuk organik “Super Petroganik” yang diproduksi 

oleh PT. Petrokimia Gresik mulai diluncurkan pada tahun 2005. Pupuk organik 

“Super Petroganik” sudah mulai dikenal di beberapa daerah di kabupaten Malang, 

misalnya pada tahun 2007 ada bantuan dari pemerintah yaitu berupa subsidi yang 

disalurkan ke kecamatan Pujon. Di tahun yang sama pula, yaitu pada awal tahun 

2007, pupuk organik “Super Petroganik” mulai masuk ke Dusun Ngudi.   
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Di desa Tawangargo terdapat 6 kelompok tani yang semua anggotanya 

aktif. Misalnya saja di Dusun Suwaluhan terdapat kelompok tani dengan nama 

“Tani Mulyo”, di Dusun Lasah yaitu “Budidaya I”, di Dusun Boro yaitu 

“Budidaya II” dan di Dusun Ngudi yang menjadi tempat penelitian ini yaitu 

bernama “Amar Tani”. Kelompok tani “Amar Tani” diketuai oleh Bapak Siarto 

yang menjabat sampai saat ini. Kelompok tani tersebut beranggotakan 120 orang 

tetapi yang aktif sampai saat ini hanya sekitar 90 orang saja.  

Dalam mempromosikan produk pupuk organik “Super Petroganik” ke 

Dusun Ngudi yang menjadi daerah  penelitian dilakukan dengan 2 cara, antara 

lain : 

1. Personal Selling, yang dimaksud dengan Personal Selling yaitu petugas dari 

PT. Petrokimia Gresik atau yang biasa disebut dengan “sales” mempromosikan 

produk pupuk organik “Super Petroganik” dengan memberikan sosialisasi kepada 

para petani yang tergabung dalam kelompok tani “Amar Tani” dengan cara door 

to door, dan kemudian mempresentasikan secara langsung mengenai bahan-bahan 

yang dikandung, manfaat, keunggulan serta kelebihan pupuk organik “Super 

Petroganik”.  

2. Publicity. Setelah melakukan sosialisasi atau presentasi langsung di depan 

para petani yang pada waktu itu sengaja dikumpulkan dalam rapat anggota pada 

kelompok tani “Amar Tani”, kemudian sales yang bertugas tersebut melakukan 

uji coba langsung atau yang biasa disebut dengan demonstration plot (demplot). 

Petani sekitar biasa menyebutnya dengan “Dem”. Maksud dari demonstration plot 

(demplot) yaitu dengan memberikan sampel gratis  yang pada waktu itu  sekitar   

2-3 sak atau sebanyak 80-120 kg. Sampel tersebut diujicobakan pada lahan milik 

salah satu anggota kelompok tani seluas 1500m2 dengan menggunakan komoditi 

tomat, dan dengan luasan yang sama diaplikasikan pada komoditi yang sama pula 

tetapi tidak diberi pupuk organik “Super Petroganik”.  Setelah diujicobakan dan 

diamati sampai masa panen tomat ternyata hasil yang di dapat dengan 

menggunakan dan tanpa menggunakan pupuk organik “Super Petroganik” 

hasilnya berbeda, yang menggunakan pupuk organik “Super Petroganik” hasilnya 

sangat baik dan memuaskan daripada yang tidak menggunakan. Tanaman tomat 
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yang di beri pupuk organik buahnya terlihat lebih bagus dan lebih ranum, lebih 

tahan terhadap serangan hama dan penyakit, batangnya menjadi lebih kokoh, serta 

tanaman tomatnya lebih cepat berbuah.  

Dengan adanya fakta dari hasil yang telah diperoleh tersebut, para petani 

yang tergabung dalam satu kelompok tani beserta Bapak Siarto yang juga 

merupakan ketua kelompok tani sepakat untuk merekomendasikan pupuk organik 

“Super Petroganik” kepada Bapak Miskat. Beliau adalah salah satu anggota 

kelompok tani yang memiliki kios pertanian di Dusun tersebut. Dari situlah untuk 

selanjutnya kemudian pupuk organik “Super Petroganik” mulai disalurkan dan di 

jual kepada petani-petani di Dusun Ngudi khususnya kepada kelompok tani 

“Amar Tani”. Sistem pembayaran di kios pertanian milik Bapak Miskat 

didasarkan atas kesepakatan bersama anggota kelompok tani yang lain, yaitu 

setiap pembelian pupuk atau saprodi lainnya, sistem pembayarannya bukan diawal 

tetapi melainkan dengan membayar pada saat setelah panen, atau bisa juga dengan 

sistem 50%, yaitu setengah harga pembayaran dilakukan diawal dan setengahnya 

lagi dibayar pada saat setelah panen. 

Dimata petani, selama pemakaian pupuk organik “Super Petroganik” 

selama ± 4 tahun ini, mereka menganggap banyak manfaat dan keuntungan yang 

diperoleh selama pemakaian, misalnya menurut bapak Hadi Mulyono, komoditi 

yang ditanam dengan menggunakan pupuk organik merek “Super Petroganik” 

akan lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Menurut bapak Jamin 

tanaman akan lebih subur, membuat tanah menjadi lebih gembur. Menurut Bapak 

Eko, tanaman khususnya yang memiliki batang berkayu seperti cabai dan tomat, 

batangnya akan menjadi lebih kokoh, mudah aplikasinya karena berbentuk granul 

dan menurut bapak Pamelan, yaitu sesuai untuk semua jenis tanaman dan 

pemakaiannya lebih hemat karena hanya menggunakan 1 macam pupuk organik 

saja dalam melakukan pemupukan pada berbagai macam komoditi. 

Di Dusun Ngudi terdapat berbagai macam komoditi hortikultura yang 

dibudidayakan, antara lain sebanyak 85% merupakan sayuran jenis daun misalnya 

chaisim, selada, pak choy, bunga kol, seledri, lettuce local, lettuce merah, andewi 

merah, dan 15 % selebihnya merupakan komoditi padi, tomat, bawang merah, 
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bawang putih, cabai besar atau cabe merah, cabai rawit dan jagung. Semua 

komoditi tersebut kemudian disalurkan atau dijual ke pasar-pasar tradisional 

maupun supermarket yang ada di daerah Lawang, Malang dan sekitarnya, tetapi 

ada juga beberapa komoditi yang disalurkan sampai ke daerah Surabaya, 

Mojokerto, sampai ke Kalimantan. Untuk lahan yang digunakan oleh petani-

petani di Dusun tersebut merupakan lahan sewa, lahan desa dan sebagian besar 

merupakan lahan pribadi.  

 

5.4 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis walaupun telah 

sesuai dengan hipotesis yang diajukan, skala data dan rancangan penelitian yang 

digunakan, tetapi ketepatan hasil pengujian masih tergantung pada instrumen 

penelitiannya. Bila instrumen penelitian yang digunakan validitas dan 

reliabilitasnya rendah sudah tentu kesimpulan dari pengujian hipotesis tersebut 

tidak tepat. Instrumen harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas 

(handal). Instrumen yang valid berarti instrumen mampu mengukur tentang apa 

yang diukur. Pengujian akan 2 hal tersebut dilakukan berdasarkan data yang 

diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden yaitu petani 

sebanyak 50 orang yang berada di Dusun Ngudi.   

 

5.4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Brand Trust 

 Pengujian instrumen penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

antara variabel-varianel penelitian. Uji validasi yang dilakukan dalam penelitian 

ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dengan cara penyetaraan kuesioner 

valid. Instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

mampu mengungkapkan data yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

instrumen menunjukkan sejauh mana data yang dikumpulkan tidak menyimpang 

dari gambaran variabel yang dimaksud (Suharsimi, 2002).  

Simamora (2004) mendefinisikan validitas sebagai ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner. Suatu instrumen dianggap valid apabila 
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mampu mengukur apa yang diinginkan. Dengan kata lain, mampu memperoleh 

data yang tepat dari variabel yang diteliti. Sugiyono (2006) menyatakan bahwa uji 

validitas merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi 

(content) dari suatu instumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen 

yang digunakan dalam suatu penelitian. Adanya validitas suatu instrumen 

menunjukkan instrumen yang diuji tersebut mampu mengukur apa yang 

diinginkan atau mampu memperoleh data yang tepat dari variabel-variabel yang 

diteliti. 

Pengujian validitas pada penelitian ini adalah uji validitas terhadap item 

pernyataan. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Korelasi 

Alpha Cronbach, dimana item pertanyaan dikatakan memiliki nilai validitas tinggi 

jika rhitung > rtabel. Nilai rtabel untuk N = 50, df = N-2 = (50-2) = 48, dengan taraf 

signifikansi α = 0,05 atau taraf kepercayaan sebesar 95% adalah 0,279. 

Tabel 12.  Hasil Uji Validitas Variabel Brand Trust 
Brand Characteristic 

Brand Reputation 

No Pernyataan Kuesioner Korelasi 
(rhitung) 

Keterangan

1 “Super Petroganik” merupakan merek pupuk organik 
yang mempunyai reputasi baik di mata petani 
 

0,330 (*) Valid 

2 Berita baik tentang pupuk organik merek “Super 
Petroganik”  
 

0,432(**) Valid 

Brand Predictability 
3 “Super Petroganik” merupakan merek pupuk organik 

yang penggunaannya tidak mengganggu kesehatan. 
 

0,525(**) 
 

Valid 

4 Pengetahuan petani tentang kegunaan dan 
kandungan  pupuk organik dengan merek “Super 
Petroganik”  

0,424(**) Valid 

5 Keandalan/keunggulan merek pupuk organik “Super 
Petroganik”  

 
0,555(**) 

 
Valid 

6 Merek pupuk “Super Petroganik” merupakan merek 
yang konsisten dengan kualitasnya. 
 

0,563(**) Valid 

Brand Competence 
7 Harapan petani terhadap merek pupuk organik 

“Super Petroganik”  
 

0,522(**) Valid 
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Tabel 12…………………………(Lanjutan) 

Brand Characteristic 

Brand Reputation 

No Pernyataan Kuesioner Korelasi 
(rhitung) 

Keterangan

8 Pupuk organik merek “Super Petroganik” berbeda 
dengan merek pupuk organik yang lain 
 

0,347(*) Valid 

9 Pupuk organik “Super Petroganik” merupakan 
merek yang paling dapat memenuhi kebutuhan 
petani 
 

0,472(**) Valid 

Company Characteristic 
Trust in Company 

10 Kepercayaan petani terhadap perusahaan pembuat 
merek (PT. Petrokimia Gresik). 
 

0,840(**) Valid 

Company Reputation 
11 PT. Petrokimia Gresik tidak akan menipu petani 

 0,716(**) Valid 

Company Trust Perceived Motive 
12 Keyakinan petani terhadap produk PT. Petrokimia 

Gresik. 
 

0,853(**) Valid 

Consumer - Brand Characteristic 
Similarity between 

consumer Self – Concept and Brand Personality 
13 Ada kesamaan merek pupuk organik “Super 

Petroganik” dengan emosi petani. 
 

0,765(**) Valid 

Brand Liking 
14 Pupuk organik merek “Super Petroganik” 

merupakan merek  favorit petani 
 

0,771(**) Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2011 

Pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan dalam 

kuesioner baik dari variabel Brand Characteristic, Company Characteristic dan  

Consumer- Brand Characteristic valid karena seluruh nilai rhitung > rtabel (0,279), 

yang artinya seluruh item pernyataan dalam variabel tersebut mampu mengukur 

kepercayaan atau Brand Trust petani terhadap pupuk organik “Super Petroganik”.  
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5.4.2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Brand Trust 

Pada penelitian ini untuk mengetahui reliabilitas adalah dengan 

menggunaan teknik Alpha Cronbach. Uji reliabilitas menggunakan bantuan 

SPSS for Windows Versi 15.0. Pengujian dengan pendekatan Alpha Cronbach 

memiliki kriteria pengujian apabila koefisien reliabilitas lebih kecil dari 0,6 

maka dinyatakan tidak reliabel, dan sebaliknya dinyatakan reliabel (S. Arikunto, 

1993). 

 Adapun hasil uji reliabilitas variabel Brand Trust adalah sebagai berikut : 

Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Brand Trust 

Sumber : Data Primer Diolah, 2011 

Pada Tabel diatas dapat diketahui nilai Alpha Cronbach dari masing-

masing variabel Brand Trust yang terdiri dari variabel Brand Characteristic yang 

memiliki nilai Alpha Cronbach sebesar 0,686, Company Characteristic dengan 

nilai 0,694, sedangkan Consumer-Brand Characteristic adalah 0,671. Seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa semua nilai 

Alpha Cronbach yang telah diperoleh tersebut dapat dikatakan reliabel karena 

telah memenuhi kriteria pengujian. Dengan kata lain apabila diujikan berkali-kali 

pada responden yang sama akan menunjukkan hasil yang konsisten. 

Dari seluruh jawaban responden terhadap pertanyaan kuesioner yang telah 

diberikan, maka dapat diketahui bahwa jawaban seluruh responden dapat 

dipercaya atau reliabel, dan kemudian dapat dilakukan analisis lebih lanjut 

mengenai Brand Trust atau kepercayaan petani terhadap pupuk organik “Super 

Petroganik” yang menjadi penelitian ini. 

 

 

 

 

Variabel  Nilai Alpha Cronbach Keterangan 
Brand Characteristic 0,686 Reliabel 

Company Characteristic 0,694 Reliabel 
Consumer-Brand 

Characteristic 
0,671  Relliabel 
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5.5 Deskripsi Skoring Variabel Brand Trust 

 Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, maka langkah selanjutnya 

yaitu dengan melakukan skoring atau pemberian skor pada masing-masing 

jawaban dari tiap variabel Brand Trust. Skoring didapatkan dengan mengalikan  

jawaban tiap-tiap responden dengan nilai dari tiap-tiap item penilaian (SS, S, N, 

TS, STS), kemudian setelah semuanya diketahui hasilnya lalu kemudian 

dijumlahkan. Hasil akhirnya tersebut yang kemudian dijadikan sebagai nilai/skor. 

Sedangkan rata-rata di dapatkan dengan membagi hasil skor dengan N atau 

banyaknya responden penelitian yaitu sebanyak 50 responden. Adapun lebih 

rincinya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : 
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Tabel 14. Distribusi  Jawaban  dan Penilaian Responden mengenai Variabel Brand Trust 

Variabel  
 

SS 
(5) 

 
 

S 
(4) 

 
 

N 
(3)

 
 

TS
(2)

 
 

STS
(1) 

 
 

N 

 
 

Skor 

 
 

Rata2 

 
 

Interpretasi

 
 

Peringkat

 
 

Peringkat 
Agregat 

 
BRAND CHARACTERISTIC 

 
1. Brand Reputation 

A. Reputasi baik 10 31 9 0 0 50 201 4,20 Baik 6  
 
 
 
 
 
 

II 

B. Berita positif 9 28 12 1 0 50 195 3,90 Baik 7
2. Brand Predictability           

A. Aman dan ramah lingkungan 11 30 9 0 0 50 202 4,04 Baik 5
B. Kegunaan dan kandungan 19 23 6 1 1 50 208 4,16 Baik 4
C. Keandalan dan keunggulan 15 33 2 0 0 50 213 4,26 Sangat Baik 3
D. Sesuai dengan kualitas 36 10 4 0 0 50 232 4,64 Sangat Baik 1

3. Brand Competence           
A. Harapan petani 9 23 15 2 1 50 187 3,74 Baik 9
B. Berbeda dengan pupuk organik lain 10 25 13 2 0 50 193 3,86 Baik 8
C. Merek yang dapat memenuhi kebutuhan 

petani 21 25 4 0 0 50 217 4,34 Sangat Baik 2 

                                 RATA-RATA 4,13 Sangat 
Baik  

 
COMPANY CHARACTERISTIC 

           

 
 
 
 

III 
 
 

 

1. Trust in Company 
Kepercayaan terhadap PT. Petrokimia Gresik 2 36 12 0 0 50 190 3,80 Baik 1
2. Company Reputation           
PT. Petrokimia Gresik merupakan perusahaan 
yang jujur 1 24 24 1 0 50 175 3,50 Baik 3 79
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Tabel 14………………………………….(Lanjutan) 
Variabel  

 
SS 
(5) 

 
 

S 
(4) 

 
 

N 
(3) 

 
 

TS 
(2) 

 
 

STS 
(1) 

 
 

N 

 
 

Skor 

 
 

Rata2 

 
 

Interpretasi

 
 

Peringkat

 
 

Peringkat 
Agregat 

 
COMPANY CHARACTERISTIC 

 

3. Company Trust Perceived Motive
PT. Petrokimia Gresik tidak akan 
mengecewakan petani 
 

0 36 14 0 0 50 186 3,72 Baik 2 
 

                                  RATA-RATA 3,67 Baik  
 

CONSUMER- BRAND 
CHARACTERISTIC 

 

 
 
 
 

         

 
 
 
 
 
I 

1.  Similarity between 
consumer Self – Concept and Brand 
Personality 

Kesamaan merek dengan emosi dan 
kepribadian petani 5 32 13 0 0 50 192 3,84 Baik 2 

2.  Brand Liking           
Merek pupuk organik favorit petani 43 7 0 0 0 50 243 4,86 Sangat Baik 1

                                  RATA-RATA 4,35 Sangat 
Baik  

Sumber : Data Primer Diolah, 2011 

Keterangan  : 

SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS  (Sangat Tidak Setuju) 80 
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Dari hasil distribusi jawaban responden pada Tabel 14, maka dapat 

diketahui bahwa keseluruhan terdapat 14 butir indikator dari variabel Brand Trust, 

variabel tersebut antara lain variabel Brand Characteristic, Company 

Characteristic, dan Consumer- Brand Characteristic. Diantara variabel tersebut 

yang memiliki skor indikator dari mulai tertinggi hingga terendah dapat 

dijabarkan seperti di bawah ini : 

1. Brand Characteristic 

Dalam variabel ini yang menempati urutan tertinggi hingga terendah 

antara lain : 

a. Sesuai dengan Kualitas  

Indikator ini menempati urutan tertinggi di dalam variabel Brand 

Characteristic. Indikator  “sesuai dengan kualitas” merupakan indikator dari 

Brand Predictability. Bagi petani merek pupuk organik “Super Petroganik”  

merupakan merek yang sesuai dengan kualiatasnya selama ini. Kualitas yang baik 

yang diciptakan oleh sebuah produk akan menimbulkan kepercayaan terhadap 

konsumen sehingga konsumen akan terus menggunakan produk tersebut. Pada 

pupuk organik merek “Super Petroganik”  yang dipakai oleh petani, petani merasa 

bahwa kualitas yang dimiliki oleh produk tersebut cukup bagus, sehingga petani 

percaya bahwa produk pupuk organik merek “Super Petroganik” mampu 

memberikan hasil yang baik bagi poses produksi pertaniannya. Setelah dilakukan 

skoring dari kuesioner yang telah dibagikan kepada para petani sebagai responden 

pada penelitian ini, maka diketahui bahwa jawaban nilai/skor tetinggi dari 

variabel ini adalah indikator “Sesuai dengan Kualitas” yaitu sebesar 232 dengan 

rata-rata sebesar 4,64. 

b. Merek yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Petani 

Bagi petani, merek pupuk organik “Super Petroganik” merupakan merek 

yang paling dapat memenuhi kebutuhan. Berbagai kebutuhan tersebut baik dalam 

hal kualitas, keandalan, harga yang terjangkau bagi kalangan petani maupun  

kandungan yang terdapat di dalamnya. Dengan hal ini, maka petani merasa 

percaya terhadap produk pupuk organik “Super Petroganik” sehingga petani 

konsisten dalam hal pemakaiannya hingga sekarang.   
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Indikator “Merek Yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Petani” merupakan 

indikator dari Brand Competence, dimana setelah dilakukan skoring maka di 

dapatkan hasil bahwa nilai/skor dalam indikator ini sebesar 217 dengan rata-rata 

sebesar 4,34 dan menempati urutan kedua dalam variabel Brand Characteristic. 

c. Keandalan dan Keunggulan  

Pada indikator “keandalan dan keunggulan”, maksudnya adalah petani 

sebagai responden telah mengetahui berbagai keandalan serta keunggulan dari 

pupuk organik merek “Super Petroganik”  yang digunakan selama ini. Berbagai 

keandalan serta keunggulan dimata petani misalnya yaitu: setelah pemakain 

pupuk organik merek “Super Petroganik” tanaman akan menjadi lebih subur, 

membuat tanah menjadi lebih gembur, batangnya akan menjadi lebih kokoh, 

mudah aplikasinya karena berbentuk granule, pemakaiannya lebih hemat karena 

hanya menggunakan 1 macam pupuk organik dalam melakukan pemupukan pada 

berbagai macam komoditi. Dari adanya berbagai keandalan dan keunggulan yang 

dimiliki oleh pupuk organik “Super Petroganik” maka menyebabkan petani 

percaya terhadap produk pupuk yang digunakannya. 

Berdasarkan total skor dari jawaban kuesioner, maka didapatkan nilai/skor 

sebesar 213 dengan rata-rata sebesar 4,36. Dengan skor yang diperoleh tersebut 

maka “Keandalan dan Keunggulan” yang merupakan indikator dari Brand 

Predictability yang terdapat pada variabel Brand Characteristic menempati 

peringkat ke tiga. 

d. Kegunaan dan Kandungan  

Pada indikator “Kegunaan dan Kandungan” yang merupakan indikator 

dari Brand Predictability, menempati urutan keempat dengan nilai/skor 208 dan 

dengan rata-rata 4,16, ini didasarkan atas total skor dari jawaban kuesioner 

responden yaitu para petani di Dusun Ngudi.  

“Keguanaan dan Kandungan” merupakan pengetahuan petani tentang 

kegunaan dan kandungan  pupuk organik dengan merek “Super Petroganik”. 

Indikator ini merujuk tentang sejauh mana pengetahuan petani sebagai responden 

mengenai kegunaan dari pupuk tersebut serta kandungan apa saja yang terdapat di 

dalamnya. Dari hasil penyebaran kuesioner serta wawancara langsung dari para 
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petani, diketahui bahwa petani yang menggunakan  pupuk organik dengan merek 

“Super Petroganik”  memiliki pengetahuan yang lebih mengenai kegunaan serta 

kandungan yang ada dalam pupuk tersebut, sehingga dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa petani di Dusun Ngudi telah memilih  pupuk organik “Super 

Petroganik” sebagai merek yang terpercaya dalam proses produksi pertaniannya. 

e. Aman dan Ramah Lingkungan  

Untuk peringkat kelima dari total skor jawaban responden adalah indikator 

“Aman dan Ramah Lingkungan” yang merupakan indikator dari Brand 

Predictability dan merupakan variabel Brand Characteristic. “Aman dan Ramah 

Lingkungan” maksudnya adalah merek “Super Petroganik” merupakan merek 

pupuk organik yang penggunaannya tidak mengganggu kesehatan, serta dengan 

menggunakan pupuk organik maka akan dapat mengurangi pencemaran 

lingkungan. Nilai/ skor yang diperoleh dari indikator “Aman dan Ramah 

Lingkungan” yaitu sebesar 202, dengan rata-rata yaitu sebesar 4,04.  

f. Reputasi Baik  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 50 orang petani sebagai 

responden yang berada di daerah penelitian yaitu di Dusun Ngudi, selama 

pemakaian pupuk organik merek “Super Petroganik”  tidak pernah ada kabar yang 

menyebutkan bahwa pemakaian pupuk organik dengan merek “Super Petroganik” 

pernah merugikan petani ataupun petani pernah mengalami kerugian selama 

pemakaian pupuk organik tersebut. Bagi para petani yang menggunakan pupuk 

organik “Super Petroganik”, merek tersebut merupakan merek yang telah 

memiliki reputasi atau nama baik dimata petani, sehingga petani percaya bahwa 

merek pupuk “Super Petroganik” dapat memberikan yang terbaik bagi para petani 

dalam hal penggunaan pupuk organik. 

Indikator berupa “Reputasi Baik” yang merupakan indikator dari Brand 

Reputation ini menduduki peringkat keenam dalam variabel Brand Characteristic. 

Nilai/skor yang diperoleh dari perhitungan skoring yaitu adalah sebesar 201 

dengan rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 4,20. 
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g. Berita Positif  

Berita positif  dapat diartikan sebagai berita baik tentang pupuk organik 

merek “Super Petroganik”. Maksudnya adalah apakah petani yang menggunakan 

pupuk organik merek “Super Petroganik” pernah mendengar hal-hal negatif dari 

merek tersebut, misalnya melalui berita di berbagai media ataupun dari mulut ke 

mulut yang menyebutkan bahwa penggunaan pupuk organik merek “Super 

Petroganik”  tidak menguntungkan petani tetapi justru merugikan para petani 

selama pemakaian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 50 

responden, diketahui bahwa petani yang menggunakan pupuk organik merek 

“Super Petroganik”  di Dusun Ngudi tidak pernah mendengar kabar negatif yang 

menyebutkan bahwa penggunaan pupuk tersebut justru merugikan petani, 

melainkan selalu mendengar berita positif atau berita baik dari pupuk organik 

tersebut, sehingga dari situlah yang menyebabkan petani percaya bahwa pupuk 

organik  merek “Super Petroganik” tidak akan merugikan petani dalam proses 

produksi pertaniannya. 

Indikator “Berita Positif” juga termasuk dalam Brand Reputation yang 

menduduki peringkat ketujuh dalam variabel Brand Characteristic dengan 

nilai/skor yaitu 195 dan dengan nilai rata-ratanya sebesar 3,90. 

h. Berbeda Dengan Pupuk Organik Lain  

Berdasarkan Tabel 14 yaitu distribusi jawaban responden mengenai 

variabel Brand Trust, dapat diketahui bahwa hasil kuesioner tentang indikator 

“Berbeda Dengan Pupuk Organik Lain” menempati peringkat kedelapan dengan 

skor 193 dan rata-ratanya sebesar 3,86. Indikator ini merupakan indikator dari 

Brand Competence yang merupakan variabel dari Brand Characteristic. 

Dari hasil yang telah diperoleh dari jawaban responden tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa petani memilih pupuk organik “Super Petroganik” karena 

pupuk tersebut berbeda dengan merek pupuk organik lain. Perbedaaan tersebut 

dalam berbagai macam hal, contohnya antara lain dalam hal kandungan, 

keunggulan, kualitas, keamanan, yaitu mengurangi pencemaran lingkungan akan 

pemakaian pupuk kimia yang berlebihan, serta harga yang terjangkau dikalangan 

petani dibandingkan dengan merek pupuk organik lain yang beredar di pasaran. 
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i. Harapan Petani  

Berdasarkan Tabel 14, diperoleh hasil jawaban responden bahwa indikator 

“Harapan Petani” mempunyai nilai/skor sebesar 187 dengan nilai rata-rata sebesar 

3,74. Indikator “Harapan Petani”  merupakan  peringkat terakhir atau kesembilan 

dalam variabel Brand Characteristic. “Harapan Petani” menduduki peringkat 

terakhir dalam variabel Brand Characteristic dikarenakan harapan akan muncul 

dibenak konsumen setelah pemakaian produk secara berulang. Dengan pemakaian 

produk oleh konsumen secara berulang, maka konsumen akan mengetahui lebih 

dalam berbagai macam hal yang ada dalam produk tersebut, terutama kualitasnya. 

Berbagai harapan yang muncul dapat disimpulkan apabila konsumen telah 

berpengalaman memakai, ketika selama proses pemakaian konsumen merasa 

tidak puas akan hasil yang didapat, maka harapan konsumen adalah agar merek 

yang dipakainya dapat memperbaiki kualitas, sebaliknya apabila selama pemakain 

konsumen merasa sudah cukup puas akan merek yang dipakainya maka harapan 

konsumen akan merek tersebut adalah dengan dipertahankannya kualitas yang 

telah diciptakan oleh merek tersebut.  

Indikator “Harapan Petani” dalam variabel Brand Characteristic 

maksudnya adalah bagaimana harapan-harapan petani terhadap merek  pupuk 

organik “Super Petroganik” setelah pemakaian secara berulang selama ± 4 tahun.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner serta 

melakukan wawancara kepada 50 orang petani yang menggunakan pupuk organik 

merek “Super Petroganik”  di Dusun Ngudi, dapat  diketahui bahwa harapan 

petani seperti yang telah dikemukakan antara lain semakin dipertahankan 

kualitasnya, agar semakin dipercaya oleh para petani sebagai konsumen dari 

pupuk organik merek “Super Petroganik”. Dapat disimpulkan bahwa selama 

pemakain pupuk organik “Super Petroganik” secara berulang selama ± 4 tahun, 

petani merasa puas akan kualitas yang diberikan oleh pupuk organik “Super 

Petroganik”, sehingga harapan yang telah dijelaskan tersebut muncul dalam benak 

petani.    
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2. Company Characteristic 

Company Caharacteristic atau karakteristik perusahaan merupakan 

variabel kedua setelah Brand Characteristic yang terdapat dalam kepercayaan 

merek atau Brand Trust. Setelah dilakukan skoring pada setiap jawaban kuesioner 

maka didapatkan hasil dari yang tertinggi sampai yang terendah. Urutan hasil 

tersebut antara lain : 

a. Kepercayaan Terhadap PT. Petrokimia Gresik  

Pada Tabel 14 dapat diketahui bahwa indikator “Kepercayaan Terhadap 

PT. Petrokimia Gresik” menempati urutan tertinggi dalam penilaian skoring. Ini 

diketahui dengan nilai/skor pada indikator tersebut sebesar 190, dengan nilai rata-

ratanya adalah 3,80. Indikator ini merupakan indikator dari Trust in Company 

yang merupakan variabel dari Company Characteristic. 

 Dalam hal ini, petani sebagai responden dalam penelitian berpendapat 

bahwa  mereka  percaya terhadap perusahaan pembuat merek , dimana perusahaan 

pembuat merek tersebut adalah PT. Petrokimia Gresik. Kepercayaan tersebut 

timbul karena pengalaman yang petani peroleh selama menggunakan pupuk 

organik yang diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik. Petani selaku konsumen 

percaya  bahwa perusahaan tersebut dapat memenuhi apa yang petani butuhkan 

selama ini, baik itu dari segi kualitas produk, maupun harga yang ditawarkan oleh 

perusahaan dirasa cukup murah bagi kalangan petani.  

b. PT. Petrokimia Gresik Tidak Akan Mengecewakan Petani  

Indikator yang menempati urutan kedua pada variabel Company 

Characteristic yaitu “PT. Petrokimia Gresik Tidak Akan Mengecewakan Petani”. 

Indikator ini merupakan indikator dari Company Trust Perceived Motive, dimana 

maksud dari Company Trust Perceived Motive  adalah keyakinan petani terhadap 

produk pupuk organik yang dihasilkan oleh PT. Petrokimia Gresik. Petani yang 

menjadi responden dalam penelitian berpendapat bahwa petani yakin terhadap 

pupuk organik merek “Super Petroganik” yang diproduksi oleh PT. Petrokimia 

Gresik tidak akan mengecewakan petani. Keyakinan itu timbul karena selama 

pemakaian pupuk organik merek “Super Petroganik” yang diproduksi oleh PT. 

Petrokimia Gresik yang sudah cukup lama, petani tidak pernah mengalami 
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kerugian apapun yang disebabkan oleh pemakaian tersebut, selain itu apa yang 

petani inginkan dari pemakaian pupuk organik selama ini telah sesuai dengan 

yang diharapkan oleh petani.  

Setelah dilakukan skoring dari tiap variabel yang terdapat dalam kuesioner 

penelitian maka di dapatkan hasil nilai/skor pada indikator ini sebesar 186 dengan 

rata-rata sebesar 3,72. 

c. PT. Petrokimia Gresik Merupakan Perusahaan yang Jujur  

Dari Tabel  14, dapat di ketahui bahwa indikator ini menduduki peringkat 

ketiga atau peringkat terakhir dalam variabel Company Characteristic. Indikator 

“PT. Petrokimia Gresik Merupakan Perusahaan yang Jujur”  merupakan indikator 

dari Company Reputation. Skor yang diperoleh yaitu sebanyak 175, sedangkan 

rata-ratanya adalah sebesar 3,50. 

Maksud dari indikator “PT. Petrokimia Gresik Merupakan Perusahaan 

yang Jujur” adalah perusahan yang memproduksi pupuk oragnik merek “Super 

Petroganik”  yaitu PT. Petrokimia Gresik tidak akan menipu petani. Perusahaan 

ini konsisten dengan apa yang diproduksinya dan berusaha memberikan apa yang 

konsumen inginkan tanpa harus melakukan penipuan terhadap produk yang 

diciptakannya. Penipuan yang dimaksud misalnya, kandungan dalam produk 

ternyata tidak sesuai dengan apa yang di cantumkam dalam iklan maupun 

kemasan, berat/ukuran yang dicantumkan pada kemasan tidak sesuai dengan berat 

asli, serta manfaat ataupun kegunaan yang terdapat dalam produk ternyata tidak 

sesuai dengan apa yang diiklankan selama ini. Dengan keadaan tersebut maka 

petani percaya bahwa apa yang ditawarkan oleh perusahaan telah sesuai dengan 

kenyataan yang diperoleh oleh petani selama pemakaian.  

3. Consumer- Brand Characteristic 

Consumer- Brand Characteristic merupakan variabel ketiga dari 

kepercayaan merek atau Brand Trust. Variabel ini terdiri dari Similarity between 

consumer Self – Concept and Brand Personality dan Brand Liking. Setelah 

dilakukan penilaian dengan menggunakan skoring pada keduanya maka 

didapatkah hasil seperti di bawah ini : 
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a. Merek Pupuk Organik Favorit Petani  

“Merek Pupuk Organik Favorit Petani” menempati peringkat tertinggi 

dalam variabel Consumer- Brand Characteristic. Ini diketahui dari perhitungan 

skoring yang telah dilakukan dalam kuesioner mengenai variabel Brand Trust. 

Nilai/skor yang diperoleh yaitu sebesar 243 dengan nilai rata-ratanya 4,86.  

“Merek Pupuk Organik Favorit Petani” merupakan indikator dari brand 

liking. Dari hasil yang diperoleh tersebut dapat dikatakan bahwa petani memiliki 

kepercayaan terhadap pupuk organik yang dipakai yaitu pupuk organik “Super 

Petroganik” sehingga petani cenderung konsisten dalam menggunakan merek 

pupuk tersebut dan menjadikan merek pupuk “Super Petroganik” yang mereka 

pakai sebagai merek kesukaan atau favorit petani. 

b. Kesamaan Merek dengan Emosi dan Kepribadian Petani  

Indikator “Kesamaan Merek dengan Emosi dan Kepribadian Petani”  

merupakan indikator dari Similarity between consumer Self – Concept and Brand 

Personality yang menduduki peringkat kedua setelah brand liking. Dari hasil 

perhitungan dengan menggunakan skoring maka didapatkan hasil yaitu sebesar 

192 dengan rata-rata sebesar 3,84.  

Dalam teori yang telah dijelaskan sebelumnya, disebutkan bahwa merek 

sama seperti orang. Jika merek sama seperti orang, maka interaksi petani dengan 

merek tersebut sama seperti hubungan antar petani, yang mana merek satu dengan 

yang lain akan memberikan kesan tersendiri pada ingatan petani. Apabila kesan 

yang diperoleh petani dari suatu merek tersebut baik, maka secara otomatis petani 

akan percaya pada merek tersebut.   

Dalam penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa kesan dari 

merek pupuk organik “Super Petroganik” dapat tercipta melalui beberapa hal, 

antara lain : 

1. Kemasan.  

Kemasan atau kantong yang digunakan untuk mengemas produk pupuk 

organik merek “Super Petroganik” merupakan kemasan yang kedap air sehingga 

bagi petani dengan kemasan tersebut maka pupuk organik “Super Petroganik” 

aman untuk disimpan. 
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2. Cara pemakaian. 

Cara pemakaian atau aplikasi pada pupuk organik merek “Super 

Petroganik” oleh petani dianggap simple. Anggapan petani ini sesuai dengan 

kepribadian petani itu sendiri yang merasa bahwa cara pemakaian pupuk organik 

“Super Petroganik” yang simple tidak akan merepotkan petani dalam hal 

aplikasinya.  Ini dikarenakan pupuk organik tersebut berbentuk granule sehingga 

aplikasinya sangat mudah yaitu hanya dengan menaburkan pupuk disekitar 

komoditi yang ditanam dan tidak membutuhkan waktu yang lama seperti dalam 

pemakaian pupuk cair. Selain itu pupuk organik “Super Petroganik” dapat juga 

diaplikasikan ke berbagai jenis komoditi sehingga dapat menekan penggunaan 

pupuk organik yang lain untuk jenis komoditi yang berbeda.  

3. Hasil yang Didapat. 

  Apabila petani telah melalui proses memakai atau menggunakan pupuk 

organik “Super Petroganik”, maka proses selanjutnya yaitu apa kesan yang 

didapatkan oleh petani selama pemakaian. Kesan tersebut dapat berupa kesan 

yang  positif ataupun negatif dimata petani selama pemakaian. Perolehan kesan ini 

tergantung pada tingkat pengetahuan petani akan merek tersebut. Dalam 

penelitian ini, petani yang menggunakan pupuk organik merek “Super 

Petroganik” dalam proses produksi pertaniannya berpendapat bahwa hasil yang 

didapat selama pemakaian sangat memuaskan, sehingga dari sinilah kesan positif 

tercipta di benak petani. Dari keadaan tersebut maka petani percaya terhadap 

pupuk organik merek  “Super Petroganik” yang dipakainya sehingga petani 

kemungkinan melakukan pembelian secara berulang. 

 

5.6 Analisis Brand Trust Pupuk Organik merek “Super Petroganik” 

Penilaian mengenai Brand Trust Pupuk Organik merek “Super 

Petroganik”  didasarkan atas tiga variabel, yaitu Brand Characteristic, Company 

Characteristic, serta Consumer-Brand Characteristic. Ketiga penilaian tersebut 

dapat dilihat dari penjelasan berikut. 
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5.6.1 Analisis Brand Trust berdasarkan variabel Brand Characteristic.  

Variabel Brand Characteristic merupakan salah satu variabel pada Brand 

Trust yang mempunyai peranan penting dalam menentukan pengambilan 

keputusan konsumen untuk mempercayai suatu merek, hal ini disebabkan 

konsumen melakukan penilaian sebelum membelinya. Brand Characteristic 

meliputi Brand Reputation, Brand predictability, dan Brand Competence. Brand 

Characteristic dianalisis dengan menggunakan rentang skala (RS) seperti yang 

telah dijelaskan pada bab 4.5 mengenai metode analisis data. Dari variabel 

tersebut maka dapat dideskripsikan jawaban tiap-tiap responden dari kuesioner 

yang telah dibagikan dengan menggunakan perhitungan rentang skala. Deskripsi 

jawaban tersebut adalah sebagai berikut : 

(1) Brand Reputation, merupakan acuan yang bersumber dari pendapat 

petani sebagai responden tentang kualitas dari pupuk organik merek “Super 

Petroganik”. Jika petani merasakan bahwa petani ataupun konsumen lain 

berpendapat bahwa merek tersebut memiliki reputasi yang bagus, maka petani 

ataupun konsumen tersebut dapat mempercayai merek itu untuk kemudian 

membelinya. Indikator dari Brand Reputation yaitu pupuk organik merek “Super 

Petroganik”  yang diteliti merupakan merek pupuk organik yang mempunyai 

reputasi baik di mata para petani yang telah berpengalaman menggunakan pupuk 

organik tersebut dalam proses produksi pertaniannya. Selain itu petani juga selalu 

mendengar berita positif tentang pupuk organik merek “Super Petroganik”. 

Dibawah ini merupakan diagram persentase jawaban responden pada indikator 

“Reputasi Baik”: 
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Gambar 2. Persentase Jawaban Responden  

pada Indikator “Reputasi Baik” 

Pernyataan variabel Brand Reputation pada indikator “Reputasi Baik”,  

adalah “Super Petroganik merupakan merek pupuk organik yang mempunyai 

reputasi baik di mata petani”, didapatkan hasil bahwa sebanyak 62% petani 

sebagai responden penelitian yaitu dengan jumlah 31 responden menjawab setuju 

bahwa pupuk tersebut meiliki reputasi yang baik di mata mereka. Untuk 

selanjutnya yaitu responden yang menjawab sangat setuju adalah sebesar 20% 

dengan jumlah responden sebanyak 10 orang. Bagi responden yang menjawab 

netral hanya sebesar 18% saja dengan jumlah responden yaitu sebanyak 9 orang. 

Sedangkan selebihnya yaitu sebesar 0% adalah responden yang menjawab tidak 

setuju dan sangat tidak setuju, dengan kata lain tidak ada seorangpun responden 

yang menjawab tidak setuju maupun sangat tidak setuju bahwa “Super 

Petroganik”  merupakan merek pupuk organik yang mempunyai reputasi baik di 

mata petani. Dari keseluruhan jawaban petani pada indikator “Reputasi Baik”, 

maka dapat diinterpretasikan bahwa Level of Trust pada kepercayaan merek petani 

pada pupuk organik merek “Super Petroganik”  tersebut adalah berada pada level 

Trust, karena skor rata-rata yang diperoleh dari jawaban responden menunjukkan  

angka 4,20 yaitu termasuk dalam kriteria “Baik”. 

Dengan adanya perolehan nilai serta persentase yang didapatkan dari 

jawaban responden, maka menunjukkan bahwa sampai saat ini merek tersebut 
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memiliki reputasi atau nama baik dimata petani, petani merasa selama 

penggunaan pupuk organik dengan merek “Super Petroganik”  tidak pernah ada 

kerugian yang di rasakan, selain itu mereka juga tidak pernah mendengar bahwa 

kandungan dari pupuk tersebut dapat membahayakan tanaman yang mereka 

tanam, sehingga petani percaya bahwa merek tersebut mampu memberikan apa 

yang selama ini petani inginkan.  

Sedangkan pada pernyataan variable Brand Reputation pada indikator 

“Berita Positif” , yaitu “Saya selalu mendengar berita positif tentang pupuk 

organik merek “Super Petroganik”  (tidak pernah ada kerugian yang dialami 

selama penggunaan pupuk  organik merek “Super Petroganik”)”, persentase 

jawaban yang diperoleh dari pernyataan yang diberikan kepada responden adalah 

sebesar 56% dengan jumlah responden sebanyak 28 orang menjawab setuju 

bahwa mereka selalu mendengar berita positif tentang pupuk organik merek 

“Super Petroganik”  yang mereka pakai. Urutan tertinggi kedua adalah jawaban 

netral dengan persentase nilai sebesar 24% dengan jumlah respondennya adalah 

sebanyak 12 orang. Selanjutnya responden yang menjawab sangat setuju yaitu 

sebesar 18% dengan total responden sebanyak 9 orang. Sedangkan untuk 

responden yang menjawab tidak setuju hanya 1 orang dengan persentase nilai 

sebesar 2%. Untuk selanjutnya, tidak ada seorangpun responden yang menjawab 

sangat tidak setuju, persentasenya adalah 0%. Dari kesemua jawaban responden 

yang telah disajikan pada indikator “Berita Positif”, dapat diketahui bahwa Level 

of Trust pada kepercayaan merek petani pada pupuk organik merek “Super 

Petroganik”  tersebut adalah berada pada level Trust. Dikarenakan skor rata-rata 

yang diperoleh dari jawaban responden menunjukkan  angka 3,90 maka indikator  

“Berita Positif” termasuk dalam kriteria “Baik”. Dibawah ini merupakan diagram 

persentase jawaban responden pada indikator “Berita Positif”: 
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Gambar 3. Persentase Jawaban Responden 
pada Indikator “Berita Positif” 

Berdasarkan hasil jawaban responden pada kuesioner, dapat disimpulkan 

bahwa sampai saat ini sebagian besar petani selalu mendengar berita postif 

mengenai pupuk organik merek “Super Petroganik”  yang mereka gunakan selama 

ini. Sama halnya pada indikator “Reputasi Baik” yang telah dijelaskan 

sebelumnya, indikator “Berita Positif” juga menjelaskan mengenai merek pupuk 

organik “Super Petroganik” yang tidak pernah mengecewakan petani. Mereka 

selalu mendengar  bahwa pupuk organik tersebut memiliki banyak keunggulan 

dan tidak pernah sekalipun mendengar bahwa penggunaan pupuk organik “Super 

Petroganik” menyebabkan kerugian yaitu melalui berita di berbagai media 

ataupun dari mulut ke mulut di kalangan petani. Hal tersebut yang menjadikan 

petani percaya terhadap merek “Super Petroganik”. 

(2) Brand Predictability, dapat terkait dengan tingkat kekonsistenan 

kualitas produk pupuk organik merek “Super Petroganik” dan merupakan 

kemampuan sebagian petani sebagai konsumen untuk mengantisipasi dan 

memprediksi tentang kinerja merek tersebut. Indikator dari Brand Predictability 

antara lain “Aman dan Ramah Lingkungan”, “Kegunaan dan Kandungan”, 

“Keandalan dan Keunggulan”, dan “Sesuai dengan Kualitas. 

Pada Brand Predictability terdapat 4 butir pernyataan yang diajukan pada 

responden berdasarkan indikator yang telah disebutkan diatas, pernyataan yang 

diberikan pada responden pada indikator “Aman dan Ramah Lingkungan” adalah 
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“Super Petroganik  merupakan  merek pupuk organik yang penggunaannya aman 

dan ramah lingkungan”. Dibawah ini merupakan diagram persentase jawaban 

responden indikator “Aman dan Ramah Lingkungan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Persentase Jawaban Responden  
pada Indikator “Aman dan Ramah Lingkungan” 

Pada pernyataan mengenai indikator “Aman dan Ramah Lingkungan”, 

didapatkan perolehan nilai sebanyak 30 orang responden yang menjawab setuju 

akan pernyataan tersebut, persentasenya adalah sebesar 60%. Sedangkan untuk 

responden yang menjawab sangat setuju berada diurutan setelahnya yaitu 

sebanyak 11 orang dengan persentase sebesar 22%. Kemudian yang  berada pada 

urutan ketiga yaitu dengan persentase sebesar 18%, perolehan nilai tersebut 

didasarkan atas 9 orang responden yang menjawab pernyataan tersebut dengan 

jawaban netral. Selanjutnya untuk responden yang menjawab pernyataan dengan 

jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah 0%. Dari perolehan nilai 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Level of Trust pada kepercayaan merek 

petani pada pupuk organik merek “Super Petroganik” berada pada level Trust, 

karena skor rata-rata yang diperoleh dari jawaban responden menunjukkan  angka 

4,04 yaitu termasuk dalam kriteria “Baik”. 

Pada butir pernyataan yang telah dijawab oleh responden, maka dapat 

diketahui bahwa petani telah mengetahui dan percaya bahwa “Super Petroganik”  

merupakan merek pupuk organik yang penggunaannya aman dan ramah 

lingkungan. Ini dibuktikan dengan pendapat para petani di lapang bahwasanya 

penggunaan pupuk organik tersebut tidak menggangu kesehatan karena 
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Dari keseluruhan jawaban responden tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa pengetahuan petani akan kegunaan dan kandungan  pupuk organik dengan 

merek “Super Petroganik”  sudah cukup baik, itu di buktikan dengan hasil 

wawancara yang telah dilakukan kepada para petani sebagai responden penelitian 

di Dusun Ngudi bahwa petani mengetahui kegunaan dan kandungan pupuk 

organik “Super Petroganik”. Mereka mampu menyebutkan apa saja kegunaan 

pupuk organik merek “Super Petroganik”  misalnya memperbaiki struktur dan tata 

udara tanah sehingga penyerapan unsur hara oleh akar tanaman menjadi lebih 

baik, meningkatkan daya sangga air tanah sehingga ketersediaan air dalam tanah 

menjadi lebih baik, menjadi penyangga unsur hara dalam tanah sehingga 

pemupukan menjadi lebih efisien, sesuai untuk semua jenis tanah dan tanaman, 

membuat tanah menjadi subur dan gembur, tanaman khususnya yang memiliki 

batang berkayu batangnya akan menjadi lebih kokoh, serta memperkaya hara 

makro dan mikro. Sedangkan kandungan yang terdapat dalam pupuk organik 

“Super Petroganik”  adalah C Organik : 12, 5 %, C/ N Ratio : 10 – 25, pH : 4 – 8, 

Kadar Air : 4 - 12 %. 

Selanjutnya pada pernyataan mengenai indikator “Keandalan dan 

Keunggulan” yaitu “Saya mengetahui keandalan/keunggulan merek pupuk 

organik Super Petroganik”.  Dibawah ini merupakan diagram persentase jawaban 

responden mengenai  indikator “Keandalan dan Keunggulan”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Persentase Jawaban Responden  
pada Indikator “Keandalan dan Keunggulan”  
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Pada butir ini responden yang menjawab sangat setuju bahwa mereka 

mengetahui keandalan/keunggulan merek pupuk organik tersebut adalah sebesar 

30% yaitu dengan total responden sebanyak  15 orang. Sedangkan responden yang 

menjawab pernyataan dengan jawaban setuju menempati urutan yang paling 

tinggi yaitu dengan persentase mencapai 66% dengan total responden sebanyak 33 

orang. Untuk responden yang menjawab pernyataan dengan jawan netral hanya 

sebanyak 2 orang saja yaitu dengan persentase sebesar 4%, selebihnya merupakan 

responden yang menjawab pernyataan dengan jawaban tidak setuju dan sangat 

tidak setuju dengan persentase 0%, ini berarti petani berpendapat bahwa mereka 

mengetahui apa saja keandalan/keunggulan merek pupuk organik “Super 

Petroganik”. Dari persentase serta jumlah responden yang menjawab pernyataan 

pada indikator “Keandalan dan Keunggulan”, dapat diketahui pula rata-rata yang 

diperoleh yaitu dari keseluruhan jawaban responden, rata-ratanya adalah sebesar 

4,26. Dari hasil rata-rata yang diperoleh tersebut maka dapat diketahui bahwa 

jawaban responden termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Level of Trust dari butir pernyataan ini yaitu berada pada level 

trust . 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan kuesioner mengenai 

pernyataan pada indikator “Keandalan dan Keunggulan”, maka dapat disimpulkan 

bahwa  petani sebagai responden penelitian yang bertempat di Dusun Ngudi 

sebagian besar mengetahui apa keunggulan/keandalan dari pupuk organik merek 

“Super Petroganik”. Keunggulan-keunggulan tersebut antara lain kadar C-

organiknya yang  tinggi, berbentuk granule sehingga mudah dalam aplikasi, aman 

dan ramah lingkungan (bebas mikroba patogen), bebas dari biji bijian gulma, 

kadar air rendah sehingga lebih efisien dalam pengangkutan dan penyimpanan, 

serta dikemas dalam kantong kedap air. 

Selanjutnya pada pernyataan mengenai indikator “Sesuai dengan Kualitas, 

yaitu “Pupuk organik merek “Super Petroganik”  merupakan merek yang sesuai 

dengan kualitasnya”, sebanyak 36 responden dengan persentase 72% menjawab 

sangat setuju bahwa merek “Super Petroganik”  merupakan merek yang sesuai 

dengan kualitasnya. Sedangkan untuk responden yang menjawab pernyataan 
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Jawaban tertinggi responden yaitu sebesar 46% dan dengan jumlah 

responden sebanyak 23 orang yaitu menjawab setuju akan pernyataan tersebut. 

Untuk urutan tertinggi kedua yaitu dengan jawaban netral, sebanyak 15 responden 

dan dengan persentase sebesar 30%. Selanjutnya diurutan ketiga yaitu responden 

yang menjawab pernyataan dengan jawaban sangat setuju yaitu sebanyak 9 orang 

dengan persentase sebesar 18%. Kemudian untuk urutan selanjutnya yaitu sebesar 

4% dengan jumlah responden 2 orang yang menjawab pernyataan butir A dengan 

jawaban tidak setuju, sedangkan yang terakhir yaitu bagi responden yang 

menjawab sangat tidak setuju ditunjukkan dengan persentase nilai sebesar 2% 

dengan jumlah responden sebanyak 1 orang. Dari penjelasan mengenai nilai yang 

diperoleh dari pernyataan butir A, maka didapatkan rata-rata yaitu sebesar 3,74. 

Dari rata-rata tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa kepercayaan petani 

yang menjadi responden dalam penelitian ini > 3,40 sehingga termasuk dalam 

kriteria “Baik”, selain itu dari nilai rata-rata tersebut juga dapat diketahui bahwa 

Level of Trust kepercayaan petani terhadap pupuk organik merek “Super 

Petroganik”  termasuk dalam level Trust. 

Jawaban sebagian besar petani terhadap pernyataan kuesioner mengenai 

“harapan petani terhadap pupuk organik merek “Super Petroganik”  baik kualitas, 

keandalan/keunggulan, maupun manfaatnya  dalam jangka waktu kedepan untuk 

tetap dipertahankan” adalah jawaban setuju, ini dikarenakan petani sebagai 

responden pada penelitian menginginkan produk pupuk organik yang terbaik bagi 

proses produksi pertaniannya. 

Selanjutnya yaitu indikator “Berbeda dengan Merek Pupuk Organik Lain”, 

pernyataan pada indikator ini adalah “pupuk organik merek “Super Petroganik  

berbeda dengan merek pupuk organik yang lain”. Dibawah ini merupakan 

diagram persentase jawaban responden pada indikator “Berbeda dengan Pupuk 

Organik Lain”. 
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terhadap pupuk organik “Super Petroganik” dibandingkan dengan pupuk organik 

yang lain, perbedaan tersebut misalnya dalam hal kandungan, keunggulan, 

kualitas, keamanan, yaitu mengurangi pencemaran lingkungan akan pemakaian 

pupuk kimia yang berlebihan, serta harga yang terjangkau dikalangan petani 

dibandingkan dengan merek pupuk organik lain yang beredar di pasaran. 

Pada indikator “Merek yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Petani”, 

pernyataan yang diajukan kepada responden yaitu “Pupuk Organik Super 

Petroganik  Merupakan Merek yang Paling Dapat Memenuhi Kebutuhan Petani”. 

Dibawah ini merupakan diagram persentase jawaban responden pada indikator 

“Merek yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Petani”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 10. Persentase Jawaban Responden  
pada Indikator “Merek yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Petani” 

Perolehan nilai tertinggi yang didapat setelah diadakan penghitungan pada 

indikator “Merek yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Petani”,  yaitu sebesar 50% 

dan dengan jumlah responden sebanyak 25 orang setuju dengan pernyataan yang 

diberikan mengenai “Pupuk Organik “Super Petroganik” Merupakan Merek yang 

Paling Dapat Memenuhi Kebutuhan Petani”. Untuk perolehan nilai selanjutnya 

yaitu jawaban sangat setuju sebanyak 21 orang dengan persentase sebesar 42%. 

Kemudian, sebanyak 4 orang menjawab pernyataan dengan jawaban netral dengan 

persentase sebesar 8%. Sedangkan untuk pilihan jawabab tidak setuju dan sangat 

tidak setuju persentasenya adalah 0%, dengan kata lain tidak ada responden yang 

memilih jawaban tersebut. 
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Perolehan nilai rata-rata dari seluruh jawaban pada indikator “Merek yang 

Dapat Memenuhi Kebutuhan Petani”,  yaitu 4,34. Setelah dihitung berdasarkan 

rentang skala, maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai tersebut termasuk dalam 

kriteria “Sangat Baik” karena berada pada rentang skala antara 4,21 – 5,00, 

dengan kata lain kepercayaan merek petani terhadap pupuk organik “Super 

Petroganik”  ini  sudah sangat baik. Selain itu Level of Trust kepercayaan petani 

terhadap pupuk organik merek “Super Petroganik”  pada indikator ini berada pada 

level Trust, ini dikarenakan nilai rata-rata dari seluruh jawaban responden yaitu > 

3,40. 

Dari seluruh jawaban yang telah diperoleh dari kuesioner mengenai 

indikator  “Merek yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Petani”,  dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar petani di Dusun Ngudi yang menjadi responden penelitian 

menyatakan setuju bahwa pupuk organik “Super Petroganik”  merupakan merek 

yang paling dapat memenuhi kebutuhan petani. Dilihat dari berbagai 

keunggulan/keandalan, kandungan, kualitas serta harga yang ditawarkan oleh 

pupuk organik “Super Petroganik”, maka pupuk organik merek “Super 

Petroganik”  merupakan merek pupuk organik yang paling dapat memenuhi 

kebutuhan petani selama ini dibandingkan dengan merek pupuk organik lainnya. 

5.6.2 Analisis Brand Trust berdasarkan variabel Company Characteristic 

Variabel Company Characteristic atau karakteristik perusahaan, dimana 

perusahaan yang ada di balik suatu merek pupuk organik “Super Petroganik”  

dalam penelitian yaitu PT. Petrokimia Gresik juga dapat mempengaruhi tingkat 

kepercayaan konsumen terhadap merek pupuk organik “Super Petroganik”. 

Pengetahuan petani tentang perusahaan yang ada di balik suatu merek 

kemungkinan dapat mempengaruhi penilaiannya terhadap merek pupuk organik 

“Super Petroganik”. Variabel Company Characteristic terdiri dari Trust in 

Company, Company Reputation dan  Company Trust Perceived Motive. 

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner penelitian pada Tabel 14, dapat diketahui 

jawaban pernyataan responden mengenai variabel Company Characteristic, 

dengan deskripsi atau penjabaran sebagai berikut : 
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(1) Trust in Company, rasa kepercayaan petani sebagai konsumen produk 

pupuk organik merek “Super Petroganik”  bahwa perusahaan yang memproduksi 

pupuk tersebut yaitu PT. Petrokimia Gresik merupakan perusahaan yang bagus, 

bonafit, dan mempunyai kemampuan untuk menciptakan produk yang berkualitas. 

Jadi petani sebagai konsumen yang menempatkan atau menaruh kepercayaan pada 

PT. Petrokimia Gresik, kemungkinan akan mempercayai merek pupuk organik 

merek “Super Petroganik”  yang diproduksi atau dikeluarkannya. Indikator dari  

Trust in Company yaitu “kepercayaan terhadap PT. Petrokimia Gresik”  

Pada Tabel 14, menunjukkan jawaban kuesioner responden mengenai 

kepercayaan merek atau Brand Trust berdasarkan variabel Company 

Characteristic. Indikator “Kepercayaan Terhadap PT. Petrokimia Gresik” 

menyajikan pernyataan berupa “Saya Percaya Terhadap PT. Petrokimia Gresik 

Bahwa Perusahaan Tersebut Mampu Menciptakan Produk yang Bagus dan 

Berkualitas Bagi Kebutuhan Petani”. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner 

pernyataan pada Tabel 14 dapat diketahui persentase perolehan nilai yaitu sebesar 

72% dengan jumlah responden sebanyak 36 orang. Jawaban yang mendominasi 

pernyataan tersebut adalah jawaban setuju. Selanjutnya yaitu responden yang 

menyebutkan pilihan jawaban netral sebanyak 12 orang dengan persentase sebesar 

24%, jumlah ini mempunyai selisih yang lumayan besar dengan jumlah pilihan 

jawaban yang menyebutkan pilihan setuju. Kemudian bagi responden yang 

menjawab pernyataan dengan pilihan jawaban sangat setuju yaitu hanya 2 orang 

responden dengan persentase sebesar 4%. Sedangkan bagi pilihan jawaban ketiga 

dan keempat yaitu tidak setuju dan sangat tidak setuju ditunjukkan dengan 

persentase nilai 0%, itu berarti tidak ada satu orangpun responden yang memilih 

jawaban tersebut. Dibawah ini merupakan diagram persentase jawaban responden 

pada indikator “Kepercayaan Terhadap PT. Petrokimia Gresik”. 
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Dari perolehan jawaban kuesioner pada Tabel 14, maka didapatkan rata-

rata yaitu sebesar 3,50. Setelah dilakukan penghitungan dengan menggunakan 

rentang skala, maka didapatkan hasil bahwa nilai rata-rata tersebut termasuk 

dalam kriteria “Baik”, kemudian dapat diinterpretasikan pula bahwa dengan 

perolehan nilai rata-rata tersebut, Level of Trust pada kepercayaan merek 

konsumen adalah berada pada level Trust. 

Setelah diketahui keseluruhan jawaban responden mengenai butir 

pernyataan ini, maka dapat disimpulkan bahwa petani sebagai responden sebagian 

besar setuju bahwa PT. Petrokimia Gresik merupakan perusahaan yang jujur akan 

produk yang dihasilkan dan tidak akan menipu petani. Jawaban petani tersebut 

didasarkan atas penggunaan pupuk organik “Super Petroganik”  selama ini, 

selama penggunaan mereka tidak pernah mengalami kerugian apapun dan 

perusahaan tersebut konsisten terhadap apa yang mereka tawarkan selama ini. 

Selain itu pengetahuan petani akan PT. Petrokimia Gresik, bahwa perusahaan 

tersebut terkenal sebagai perusahaan yang telah memiliki nama besar dengan 

pabrik yang tersebar diberbagai daerah, sehingga dapat dipastikan bahwa dengan 

kenyataan tersebut akan menimbulkan kepercayaan yang lebih besar terhadap 

perusahaan yang memproduksi pupuk organik “Super Petroganik” yang petani 

gunakan. Selain itu dengan promosi yang dilakukan oleh sales dari PT. Petrokimia 

Gresik, yaitu mempromosikan pupuk organik merek “Super Petroganik”  kepada 

petani secara jujur dan dengan adanya bukti berupa hasil yang cukup memuaskan 

dengan diberikannya sampel gratis maka itu pula yang dapat menambah 

kepercayaan petani bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang jujur. 

(3) Company Trust Perceived Motive, motif yang baik merupakan faktor 

yang penting dalam suatu hubungan. Dalam konteks suatu merek, ketika 

konsumen merasa bahwa perusahaan yang ada di balik merek banyak 

mendatangkan keuntungan dan bertindak sesuai dengan minat mereka, maka 

konsumen akan mempercayai merek tersebut. Jadi, persepsi petani bahwa PT. 

Petrokimia Gresik memiliki motif yang menguntungkan sangat berkaitan dengan 

kepercayaan petani terhadap merek pupuk organik “Super Petroganik”  yang 
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diluncurkan oleh  PT. Petrokimia Gresik. Indikator dari Company Trust Perceived 

Motive adalah “PT. Petrokimia Gresik Tidak Akan Mengecewakan Petani”. 

Pernyataan tentang butir indikator “PT. Petrokimia Gresik Tidak Akan 

Mengecewakan Petani” yaitu “Saya yakin terhadap merek “Super Petroganik”  

yang di produksi PT. Petrokimia Gresik bahwa merek dan perusahaan tersebut 

tidak akan mengecewakan petani”. Dibawah ini merupakan diagram persentase 

jawaban responden mengenai indikator “PT. Petrokimia Gresik Tidak Akan 

Mengecewakan Petani”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 13. Persentase Jawaban Responden pada Indikator  

“PT. Petrokimia Gresik Tidak Akan Mengecewakan Petani”. 

Jawaban kuesioner yang mendominasi pernyataan tersebut adalah pilihan 

jawaban setuju. Ini ditunjukkan dengan perolehan nilai persentase sebesar 72% 

dengan jumlah responden sebanyak 36 orang. Jumlah tersebut lebih dari setengah 

dari jumlah keseluruhan responden yaitu sebanyak 50 orang responden. 

Selanjutnya yaitu sebesar 28% merupakan pilihan jawaban netral yang dipilih 

oleh responden sebanyak 14 orang. Untuk pilihan jawaban pertama, keempat dan 

kelima yaitu sangat setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju persentase nilainya 

adalah 0%, ini dikarenakan tidak ada responden yang memilih jawaban tersebut. 

Dari keseluruhan jawaban yang telah diperoleh, kemudian dihitung rata-

rata dari tiap-tiap jawaban tersebut. Perolehan rata-ratanya adalah sebesar 3,72. 

Dari perolehan rata-rata tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa Level of 

Trust dari kepercayaan petani terhadap pupuk organik “Super Petroganik”  yaitu 
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pada level Trust. Ini dikarenakan nilai rata-rata tersebut  termasuk dalam kriteria 

“Baik”. 

Kesimpulan yang dapat dijelaskan dari jawaban responden pada 

pernyataan butir ini yaitu jawaban setuju mendominasi jawaban dari pernyataan 

yang diajukan kepada para responen. Mereka yakin terhadap merek “Super 

Petroganik”  yang di produksi PT. Petrokimia Gresik bahwa merek dan 

perusahaan tersebut tidak akan mengecewakan petani.  Jadi,  dalam pernyataan ini 

petani berpendapat bahwa PT. Petrokimia Gresik memiliki motif yang 

menguntungkan dalam memproduksi merek pupuk organik “Super Petroganik”. 

Motif tersebut salah satunya adalah dengan melihat semakin kritisnya kondisi 

lahan pertanian di Indonesia karena penggunaan pupuk kimia yang dilaporkan 

bahwa kandungan C organik tanah akibat penggunaan pupuk kimia tersebut  pada 

saat ini  rata-rata kurang dari 2 %. Dari situlah PT Petrokimia Gresik merasa perlu 

peduli khususnya kepada para petani dan ikut serta dalam upaya perbaikan lahan 

melalui inovasi di bidang pupuk organik. Dengan adanya motif dari perusahaan 

tersebut maka sangat berkaitan dengan kepercayaan petani terhadap merek pupuk 

organik “Super Petroganik”  bahwasanya perusahaan tersebut membantu petani 

dalam menyelamatkan kritisnya lahan yang mereka miliki tanpa mengecewakan 

petani. 

 

5.6.3 Analisis Brand Trust berdasarkan variabel Consumer- Brand 

Characteristic 

Variabel Consumer- Brand Characteristic, merupakan totalitas pemikiran 

dan perasaan individu dengan acuan dirinya sebagai objek sehingga sering kali 

dalam konteks pemasaran dianalogkan merek sama dengan orang. Petani sebagai 

konsumen sering kali berinteraksi dengan merek seolah-olah merek tersebut 

adalah manusia sehingga kesamaan antara konsep diri konsumen dengan merek 

dapat membangun kepercayaan terhadap merek pupuk organik “Super 

Petroganik”. Variabel ini meliputi Similarity between consumer Self – Concept 

and Brand Personality dan Brand Liking. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner 

penelitian pada Tabel 14, dapat diketahui jawaban pernyataan responden 
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mengenai variabel Consumer- Brand Characteristic, dengan deskripsi atau 

penjabaran sebagai berikut : 

(1) Similarity between consumer Self–Concept and Brand Personality. 

Jika ciri-ciri fisik suatu merek dinilai sesuai dengan kesan dari konsumen terhadap 

suatu produk, kemungkinan besar konsumen akan percaya pada merek tersebut. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kesamaan antara konsep diri petani 

dengan kepribadian merek pupuk organik “Super Petroganik”  sangat berkaitan 

dengan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Indikator dari Similarity 

between consumer Self – Concept and Brand Personality adalah “Kesamaan 

Merek dengan Emosi dan Kepribadian Petani”. 

Pada indikator “Kesamaan Merek dengan Emosi dan Kepribadian Petani”,  

menyajikan pernyataan yaitu tentang “Adanya kesamaan merek pupuk organik 

“Super Petroganik” dengan emosi dan kepribadian petani”. Dibawah ini 

merupakan diagram persentase jawaban responden pada indikator “Kesamaan 

Merek dengan Emosi dan Kepribadian Petani”. 

 

 

 

 

 
Gambar 18. Persentase Jawaban Responden pada Indikator 
“Kesamaan Merek dengan Emosi dan Kepribadian Petani” 

 
 

 
Gambar 14. Persentase Jawaban Responden pada Indikator 
“Kesamaan Merek dengan Emosi dan Kepribadian Petani” 

Perolehan nilai yang didapat dari jawaban responden pada pernyataan ini  

yaitu sebesar 64% dengan jumlah responden 32 orang menjawab setuju akan 

pernyataan tersebut. Selanjutnya pada persentase perolehan nilai sebesar 26% 

jawaban responden yaitu netral dengan jumlah responden sebanyak 13 orang. 

Sedangkan bagi responden yang menjawab sangat setuju yaitu dengan persentase 
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setuju (S)

netral (N)

tidak setuju (TS)

sangat tidak setuju (STS)
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10% adalah hanya sebanyak 5 orang responden. Bagi pilihan jawaban tidak setuju 

dan sangat tidak setuju persentasenya adalah 0%, dengan kata lain tidak 

seorangpun yang memilih jawaban tersebut. 

Dari perolehan nilai jawaban tersebut, kemudian dilakukan penghitungan 

rata-rata. Setelah diketahui rata-rata dari keseluruhan nilai kemudian dianalisis 

berdasarkan kriteria yang telah dilakukan dengan menggunakan rentang skala. 

Perolehan rata-ratanya adalah sebesar 3,84 sehingga dapat diinterpretasikan 

bahwa dengan nilai rata-rata tersebut maka kepercayaan petani sebagai responden 

penelitian pada butir pernyataan ini termasuk dalam kriteria “Baik”. Selain itu 

dapat diinterpretasikan pula Level of Trust dari keseluruhan jawaban responden 

bahwa kepercayaan petani berada pada level trust, ini dikarenakan  perolehan  

nilai  rata-rata  dari keseluruh  jawaban  kuesioner  adalah > 3,40. 

Setelah diketahui perolehan jawaban dari kuesioner yang telah dibagikan 

kepada responden, maka dapat diketahui bahwa perolehan nilai terbesar berada 

pada jawaban pernyataan dengan pilihan jawaban setuju. Ini berarti sebagian 

besar petani setuju bahwa merek pupuk organik “Super Petroganik”  memiliki 

kesamaan dengan emosi dan kepribadian mereka. Pada suatu merek, termasuk 

merek pupuk organik “Super Petroganik”, memiliki ciri-ciri fisik yang dapat 

dinilai sesuai dengan kesan dari petani terhadap suatu produk, ciri-ciri tersebut 

misalnya dari bentuknya yang berupa butiran-butiran kecil atau biasa disebut 

dengan granule, sehingga petani menganggap dengan ciri-ciri fisik seperti itulah 

maka dapat memudahkan petani dalam aplikasi, yaitu hanya dengan menaburkan 

pupuk disekitar komoditi yang ditanam sehingga tidak mengeluarkan tenaga lebih 

dalam proses aplikasi tersebut. Tidak seperti halnya pupuk organik yang 

berbentuk cair yang cara aplikasinya harus dilarutkan dahulu dengan air kemudian 

disemprotkan pada komoditi yang dituju yang bagi petani dianggap tidak simple. 

Anggapan petani inipun sesuai dengan kepribadian petani itu sendiri yang merasa 

bahwa cara pemakaian pupuk organik “Super Petroganik” yang simple tidak akan 

merepotkan petani dalam hal aplikasi. Selain itu dari kemasannya yang kedap air 

sehingga petani menganggap bahwa kemasan tersebut sangat aman untuk 

disimpan.  
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 Dengan demikian dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa kesamaan antara konsep diri petani dengan kepribadian merek pupuk 

organik “Super Petroganik”  sangat berkaitan dengan kepercayaan konsumen 

terhadap merek pupuk organik tersebut. 

(2) Brand Liking, kesukaan yang dimiliki oleh suatu kelompok terhadap 

kelompok lain karena kesamaan visi dan daya tariknya. Jika seorang petani 

sebagai konsumen menyukai suatu jenis merek (yaitu suatu merek yang 

menurutnya sesuai dan menarik), dalam hal ini yaitu merek pupuk organik “Super 

Petroganik”, kemungkinan petani tersebut akan lebih mempercayai pupuk organik 

“Super Petroganik”  dibandingkan dengan merek lainnya.  

Brand Liking merupakan merek favorit atau kesukaan petani. Indikator 

dari  Brand Liking yaitu “Merek Pupuk Organik Favorit Petani” yang disajikan 

dengan pernyataan “Pupuk organik merek “Super Petroganik” merupakan merek 

pupuk organik kesukaan atau favorit petani”. Dari hasil yang telah diperoleh dari 

jawaban responden, dapat diketahui bahwa hampir semua responden menjawab 

sangat setuju akan pernyataan tersebut, persentasenya yaitu sebesar 86% dengan 

jumlah responden sebanyak 43 orang. Selanjutnya yaitu sebesar 14% dengan 

jumlah responden sebanyak 7 orang menjawab pernyataan tersebut dengan 

jawaban setuju. Selebihnya untuk pilihan jawaban ketiga hingga terakhir yaitu 

netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada atu orangpun responden yang 

memilih jawaban tersebut, sehingga persentasenya yaitu 0%. Dibawah ini 

merupakan diagram persentase jawaban responden mengenai  Brand Liking. 
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Gambar 15. Persentase Jawaban Responden pada Indikator 
 “Merek Pupuk Organik Favorit Petani” 

Dari perolehan nilai yang telah didapatkan tersebut maka dapat diketahui 

pula rata-rata dari seluruh jawaban responden. Rata-ratanya adalah sebesar 4,86 

sehingga dapat diinterpretasikan bahwa dengan rata-rata tersebut maka kriteria 

dari perolehan nilai setelah dilakukan rentang skala yaitu termasuk dalam kriteria 

“Sangat Baik”. Selain itu dengan perolehan nilai rata-rata tersebut Level of Trust 

dari kepercayaan merek petani terhadap pupuk organik “Super Petroganik”  ini 

berada pada level Trust karena memiliki nilai rata-rata > 3,40. 

Berdasarkan hasil kuesioner penelitian yang telah dijelaskan pada Tabel 

14, dapat diketahui bahwa lebih dari setengah jumlah responden berpendapat 

bahwa pupuk organik merek “Super Petroganik” yang mereka pakai selama ini 

merupakan merek pupuk organik kesukaan/favorit mereka. Ini didasarkan atas 

pengalaman petani dalam menggunakan pupuk organik merek “Super Petroganik”  

selama ini. Mereka menganggap pupuk tersebut adalah pupuk yang mereka 

butuhkan, sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini, dan dengan adanya 

keunggulan-keunggulan yang dimiliki maka petani menjadikan pupuk organik 

merek “Super Petroganik”  sebagai pupuk favorit mereka dibandingkan dengan 

pupuk organik lainnya. 
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5.7 Analisis Brand Trust Pupuk Organik Merek “Super Petroganik”           

Secara Keseluruhan 

Dari perolehan nilai keseluruhan yang didapat dari penghitungan rata-rata 

variabel Brand Trust, didapatkan hasil rata-rata > 3,40. Perolehan nilai tersebut 

didapat dari sebagian besar responden yang memilih jawaban “setuju” terhadap 

pernyataan yang diberikan mengenai variabel-variabel Brand Trust. Dengan 

menggunakan indikator dari pengukuran variabel Brand Trust, yaitu apabila nilai 

rata-rata jawaban responden  < 3,40, maka Level of  Trust pada Brand Trust 

berada di level Distrust (negatif), sedangkan apabila nilai rata-rata jawaban 

responden adalah > 3,40, maka Level of Trust hasil berada di level trust (positif). 

Dari nilai rata-rata yang diperoleh tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa 

Brand Trust petani secara keseluruhan terhadap pupuk organik  merek “Super 

Petroganik”  berada di level Trust atau positif. 

Jika dihubungkan dengan hipotesis yang telah dijelaskan pada Bab 3.2, 

yaitu diduga bahwa Level of Trust kepercayaan merek (Brand Trust) petani 

sebagai konsumen terhadap pupuk organik “Super Petroganik”  adalah berada 

pada level Trust (positif), maka hipotesis yang diajukan tersebut telah sesuai 

dengan jawaban yang sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Brand 

Characteristic, Company Characteristic serta Consumer-Brand Characteristic 

yang digunakan untuk mengukur Level of Trust pada kepercayaan merek (Brand 

Trust) petani terhadap pupuk organik merek “Super Petroganik”  yang diproduksi 

oleh PT. Petrokimia Gresik di Dusun Ngudi, Desa Tawangargo, Kecamatan 

Karangploso, Kabupaten Malang berada pada level Trust (positif), dengan kata 

lain kepercayaan petani terhadap pupuk organik dengan merek “Super 

Petroganik”  sudah baik sehingga dapat dimungkinkan dengan adanya 

kepercayaan terhadap merek tersebut maka petani akan terus membeli dan 

menggunakannya secara kontinyu. 
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5.8  Deskripsi Evaluasi Strategi Pemasaran  

Pupuk Organik Merek “Super Petroganik” 

Jantung dari perencanaan peusahaan adalah strategi pemasaran. Pada 

dasarnya strategi pemasaran tercakup juga dengan adanya strategi produk dan 

strategi pasar, dimana kesemuanya merupakan usaha yang dilakukan oleh setiap 

perusahaan untuk membiasakan diri secara teratur dalam memilih pasar beserta 

produk apa yang akan di pasarkan, berdasarkan pertimbangan pada situasi 

lingkungan.  

Dalam merencanakan strategi pemasaran, perusahaan  haruslah mengambil 

keputusan mengenai bagaimana cara menggunakan alat-alat yang telah 

ditetapkan. Dalam hal ini perusahaan menggunakan strategi pemasaran dengan 

menganalisis Segmentation (segmentasi pasar), Targeting (target pasar), dan 

Positioning (penentuan posisi pasar), yang lebih dikenal dengan STP. Selain itu 

dengan menggunakan marketing mix atau yang biasa disebut sebagai bauran 

pemasran (4P). 

5.8.1  Segmentation, Targeting, Positioning (STP) 

1. Segmentasi Pasar (Segmentation) 

Dalam penelitian ini,  PT. Petrokimia Gresik melakukan segmentasi pasar 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing konsumen,  

serta dalam usahanya memproduksi pupuk organik dengan merek “Super 

Petroganik”  yaitu untuk menciptakan sebuah produk yang diorientasikan kepada 

para petani. Segmen pasar yang dituju oleh PT. Petrokimia Gresik untuk produk 

pupuk organik merek “Super Petroganik” adalah semua kalangan baik dari 

menengah kebawah hingga menengah keatas. Terbukti bahwa petani yang 

menggunakan pupuk organik merek “Super Petroganik” tidak hanya petani yang 

skala usaha taninya besar melainkan petani yang skala usahataninya kecil. Hal ini 

dikarenakan pupuk organik merek “Super Petroganik” memiliki harga yang relatif 

murah dan terjangkau oleh rata-rata petani di Dusun Ngudi. Dengan penentuan 

segmen yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik tersebut, diharapkan dapat 

menarik lebih banyak konsumen. Dengan kata lain melalui penentuan segmentasi 

diharapkan PT. Petrokimia Gresik dapat mempertahankan dan meningkatkan 
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penjualan dan yang lebih penting agar operasi perusahaan dalam jangka panjang 

dapat berkelanjutan.  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada para petani yang 

menggunakan pupuk organik merek “Super Petroganik”  di Dusun Ngudi, segmen 

pasar yang dituju oleh PT. Petrokimia Gresik sudah tepat, yaitu pada semua 

kalangan petani baik dari kelas menengah kebawah dan kelas menengah keatas 

dengan tingkat usia, penerimaan, tingkat pendidikan dan luas lahan sawah yang 

beragam. Terlebih lagi dengan pupuk organik “Super Petroganik”  yang dapat 

diaplikasikan ke seluruh jenis tanaman, maka petani yang menggunakan pupuk 

organik “Super Petroganik”  tidak perlu menggunakan pupuk organik yang lain 

untuk tanaman  atau komoditi yang berbeda, atau dengan kata lain cukup dengan 

menggunakan satu jenis pupuk organik  yaitu “Super Petroganik” sehingga biaya 

yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk organik oleh petani dapat di tekan. 

2. Penetapan Pasar (Targeting) 

Dalam penelitian yang telah dilakukan, PT. Petrokimia Gresik yang 

merupakan perusahaan yang memproduksi pupuk organik “Super Petroganik”  

menetapkan target pasarnya pada daerah-daerah yang tersebar di Indonesia, 

daerah yang menjadi target pasarnya terutama daerah yang potensial untuk 

dikembangkannya komoditi pertanian dan perkebunan, misalnya dalam kasus ini 

yaitu di daerah Malang. Daerah Malang, termasuk Dusun Ngudi yang berada di 

kecamatan Karangploso, memiliki tanah yang subur sehingga banyak di 

manfaatkan oleh petani untuk bercocok tanam berbagai jenis komoditas pertanian. 

Dari situlah perusahaan tersebut sangat gencar mengembangkan sayap promosi ke 

berbagai daerah di Malang dengan menggunakan kegiatan demonstration plot 

atau menggunakan jasa sales. Dapat diketahui pula bahwa petani yang menjadi 

konsumen pupuk organik “Super Petroganik”  di daerah tersebut cukup banyak 

dan menjadi daerah yang berpotensi sebagai target pasar pupuk organik “Super 

Petroganik”. Dengan hasil yang didapat dari uji demplot diketahui bahwa petani 

di daerah penelitian tertarik untuk terus menggunakan, sehingga Brand Trust pada 

produk pupuk organik “Super Petroganik”  dengan mudah dapat tercipta dimata 

para petani. Dan dari situlah para petani tersebut menggunakannya secara 
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berulang dan terus-menerus atau kontinyu dalam proses produksi pertaniannya.  

Dengan adanya potensi pasar yang cukup besar, maka PT. Petrokimia Gresik terus 

menggalakkan promosi ke berbagai daerah lain dengan tujuan agar pemasarannya 

merata sehingga petani-petani yang berada di daerah lainnya dapat dengan mudah 

dijangkau. Untuk target pasar yang lainnya yaitu di daerah Jawa Barat, Bali, 

Sumatra, Kalimantan, dan daerah-daerah lain yang berpotensi dalam target 

pemasaran pupuk organik merek “Super Petroganik”.  

3. Penempatan produk (Positioning) 

Penempatan produk mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk 

dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Pada 

hakekatnya penempatan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran 

pemasaran agar tercipta kesan tertentu diingatan atau benak konsumen.  

PT. Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia, 

yang pada awal berdirinya disebut Proyek Petrokimia Surabaya. 

Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964, dan 

mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek ini diresmikan oleh 

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 1972, yang kemudian tanggal 

tersebut ditetapkan sebagai hari jadi PT Petrokimia Gresik. Perusahaan tersebut 

memproduksi berbagai macam pupuk, seperti: Urea, ZA, SP-36, NPK Phonska, 

DAP, NPK Kebomas, ZK dan pupuk organik yaitu “Super Petroganik”  yang 

menjadi bahan penelitian ini. Berbagai macam pupuk tersebut ditawarkan dengan 

harga yang relatif murah sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan petani. 

Selain itu terdapat berbagai keunggulan yang ditawarkan khususnya pada pupuk 

organik “Super Petroganik”, misalnya  kadar C-organik tinggi, berbentuk granule 

sehingga mudah dalam aplikasi, aman dan ramah lingkungan (bebas mikroba 

patogen), bebas dari biji-bijian gulma, kadar air rendah sehingga lebih efisien 

dalam pengangkutan dan penyimpanan, dikemas dalam kantong kedap air, dan 

dapat diaplikasikan ke berbagai jenis komoditi pertanian tanpa harus 

menggunakan pupuk organik yang lain. Begitu pula terdapat manfaat atau 

kegunaan dari pupuk organik “Super Petroganik”, misalnya memperbaiki struktur 

dan tata udara tanah sehingga penyerapan unsur hara oleh akar tanaman menjadi 
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lebih baik, meningkatkan daya sangga air tanah sehingga ketersediaan air dalam 

tanah menjadi lebih baik, menjadi penyangga unsur hara dalam tanah sehingga 

pemupukan menjadi lebih efisien. Selain itu harga yang ditawarkan oleh 

perusahaan ini cukup murah dikalangan petani dibandingkan dengan merek pupuk 

organik lainnya. Dari berbagai keunggulan dan manfaat yang ditawarkan oleh 

produk pupuk organik “Super Petroganik”  serta dengan harga yang cukup murah 

dikalangan petani itulah perusahaan mencoba untuk memposisikan produk 

tersebut di benak konsumen.  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, petani di Dusun Ngudi sangat 

puas dengan apa yang telah mereka dapatkan selama menggunakan pupuk organik 

“Super Petroganik”. Ini di tunjukkan dengan kepercayaan mereka selama ini yang 

tetap konsisten menggunakan pupuk tersebut hingga sekarang. Bagi para petani, 

pupuk organik “Super Petroganik” telah menempati posisi di benak mereka. 

Penempatan posisi di benak petani muncul karena berbagai keunggulan dan 

manfaat yang ditawarkan oleh pupuk organik “Super Petroganik”,  terutama 

dalam hal aplikasinya yang sangat mudah dengan cukup menggunakan satu jenis 

pupuk organik pada berbagai komoditi. Bagi para petani hal tersebut dirasa cukup 

menguntungkan karena dapat menekan biaya produksi atau pembelian pupuk 

yang lain sehingga hemat dalam pengeluaran biaya. Selain itu penempatan posisi 

di benak petani dapat tercipta atas anggapan petani bahwa penggunaan pupuk 

organik “Super Petroganik” yang dirasa simple dalam hal aplikasinya 

dibandingkan dengan merek pupuk organik yang lain, yaitu berbentuk granule 

sehingga tidak perlu mengeluarkan tenaga yang berlebihan ketika proses aplikasi. 

Dari situlah maka tercipta kepuasan petani akan hasil yang didapatkan selama 

penggunaan pupuk organik “Super Petroganik”. Dengan demikian dari kepuasan 

itulah maka petani percaya bahwa pupuk organik “Super Petroganik” layak 

menempati posisi dibenak mereka kemudian menjadikan pupuk tersebut sebagai 

kebutuhan dalam pemakaian pupuk organik bagi komoditas pertaniannya. 
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5.8.2 Marketing Mix (Bauran Pemasaran) 

Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah bauran 

pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan perusahaan, yang berkaitan 

dengan penentuan, bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada 

satu segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran pasarannya. Marketing mix 

merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem 

pemasaran, variabel mana dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk 

mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. Keempat unsur atau 

variabel bauran pemasaran (Marketing mix) tersebut atau yang disebut four P's 

adalah sebagai berikut: 

1. Produk (Product) 

Produk merupakan elemen yang paling penting. Sebab dengan inilah 

perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. 

Adapun visi dari PT. Petrokimia Gresik yaitu menjadi produsen pupuk dan 

produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati 

konsumen. Dengan visi yang di emban tersebut, PT. Petrokimia Gresik senantiasa 

memproduksi produk yang menjadi keinginan petani selaku konsumen, salah 

satunya dengan memproduksi pupuk organik dengan merek “Super Petroganik”  

yang memiliki banyak keunggulan. Salah satu diantaranya adalah dapat 

menggemburkan dan menyuburkan tanah, meningkatkan daya simpan dan daya 

serap air, memperkaya hara makro dan mikro, sesuai untuk semua jenis tanah dan 

tanaman. Keunggulan unsur-unsur yang terletak didalam “Super Petroganik”  

yang di produksi oleh PT Petrokimia Gresik antara lain terletak pada Kadar c-

organik : 12,5%, C/N rasio 10 – 25, pH 4 – 8, kadar air 4 – 12 %. Aturan ini telah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian tentang persyaratan teknis Pupuk 

Organik No: 02/pert/HK.060/2/2006 tgl 10 februari 2006.  

Jika dilihat dari bahan bahan bakunya,  pembuatan pupuk organik merek 

“Super Petroganik”  terdiri dari pupuk kandang (kotoran sapi, kambing, unggas 

dll), limbah industri (limbah pabrik gula), limbah kota (sampah rumah tangga) 

dan filler. Kemudian bahan tersebut dihaluskan sehingga berbentuk butiran hingga 

debu dengan cara di crusher dengan mesin crusher atau dengan cara manual 
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dicangkul dan di ayak atau disaring. Bahan yang telah halus ditimbang sesuai 

dengan formula yang telah di tetapkan. Setelah dilakukan penimbangan bahan di 

campur dengan mixtro, suplemen dan air di pan granulator. Bahan yang telah 

tercampur akan membentuk granule atau butiran. Hasil granule bahan kemudian 

didiamkan selama 2 -3 hari untuk menurunkan kadar air yang terdapat dalam hasil 

granule. Setelah setengah kering kemudian dilakukan pengeringan. Pengeringan 

dilakukan pada mesin dryer dengan kapasitas 7 – 10 ton perhari. Dari mesin dryer 

dilakukan pengayakan pada mesin screen sehingga granul yang diayak bisa sama 

besarnya.  

Selain itu, faktor Product  dalam Marketing Mix tidak lepas dari kegiatan 

Packing and Packaging, Branding dan Labelling.  Tentunya ketiga kegiatan 

tersebut disesuaikan dengan harga yang ditawarkan kepada konsumen.  

a. Packing and Packaging. Untuk masalah Packing and Packaging, pupuk 

organik “Super Petroganik” yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik di 

kemas dalam kantong kedap air dengan dua ukuran berbeda, yaitu dengan 

berat 20 Kg dan 40 kg. Ukuran yang di tawarkan oleh  PT. Petrokimia 

Gresik  tersebut dapat menjadi alternatif pilihan bagi petani, sehingga 

petani dapat memilih kemasan mana yang diinginkan.  

b. Branding. PT. Petrokimia Gresik menetapkan Brand atau merek pupuk 

organik yang diproduksinya dengan merek “Super Petroganik”. Penetapan 

atau pemberian merek tersebut didasarkan atas kemudahan nama merek 

untuk diucapkan sehingga memungkinkan petani mengingat nama merek 

tersebut dengan mudah. 

c. Labelling. Setelah melakukan proses Branding, PT. Petrokimia Gresik 

kemudian melakukan proses Labelling atau pemberian label pada produk 

yang diproduksinya, yaitu pupuk organik “Super Petroganik”. Pemberian 

label tersebut berisi : nama barang, yaitu “Pupuk Organik Merek Super 

Petroganik”; Logo perusahaan, bergambar kerbau berwarna coklat, dan 

dibawah gambar tersebut terdapat singkatan nama perusahaan yaitu “PG” 

yang artinya “Petrokimia Gresik”; Ukuran, yaitu 20 kg dan 40 kg; 

perusahaan yang memproduksi merek, yaitu PT. Petrokimia Gresik; 
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Komposisi atau kandungan pupuk, yaitu Kadar C-organik : 12,5%, C/N 

rasio 10–25, pH 4–8, kadar air 4–12%. Proses Labelling dilakukan oleh 

PT. Petrokimia Gresik guna memberikan informasi yang benar, jelas dan 

lengkap baik mengenai kuantitas maupun hal lain yang diperlukan 

mengenai produk yang diperdagangkan, sehingga petani yang bertindak 

sebagai konsumen memperoleh informasi dan dapat menentukan pilihan 

sebelum membeli pupuk organik “Super Petroganik”. 

2. Harga (price) 

Harga menjadi faktor penentu dalam pembelian dan menjadi salah satu 

unsur penting dalam menentukan bagian pasar dan tingkat keuntungan 

perusahaan. Pada perusahaan yang memproduksi pupuk organik dengan merek 

“Super Petroganik”  yaitu PT. Petrokimia Gresik, faktor harga menjadi salah satu 

hal yang paling penting dalam kegiatan produksi dan berperan dalam 

memepengaruhi konsumen untuk membeli produknya. Selain mencari 

keuntungan, perusahaan ini selalu mengedepankan kualitas produk yang 

dimilikinya agar produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. Dalam 

menawarkan produknya PT. Petrokimia Gresik menetapkan harga yang cukup 

murah dikalangan petani, ini dilihat dari daya beli petani yang menginginkan 

harga yang murah tetapi dengan produk yang tentunya berkualitas. Bagi petani di 

Dusun Ngudi yang menjadi tempat penelitian, mereka menginginkan harga pupuk 

organik yang murah untuk dapat menekan biaya produksi dan biaya-biaya 

lainnya. Apabila dihubungkan dengan visi dari PT. Petrokimia Gresik yaitu 

menjadi produsen pupuk dan produk kimia lain yang berdaya saing tinggi dan 

produknya paling diminati konsumen, maka perusahaan tersebut berusaha 

menjadi apa yang diinginkan oleh petani selama ini, termasuk dalam 

memepertimbangkan tingkat harga yang sesuai dengan kemampuan atau daya beli 

petani.  

Dilihat dari segi harga yang ditawarkan oleh PT. Petrokimia Gresik, 

produk pupuk organik merek “Super Petroganik”  menawarkan harga yang cukup 

murah dikalangan petani. Ini ditunjukkan dengan hasil wawancara kepada para 

petani di Dusun Ngudi yang berpendapat bahwa harga yang ditawarkan cukup 
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murah. Dengan harga Rp 30.000,- petani bisa mendapatkan pupuk organik merek 

“Super Petroganik”  ukuran 40 kg/sak. Sedangkan untuk kemasan 20 kg/sak 

perusahaan tersebut menetapkan harga Rp 15.000,- sampai Rp 16.000,-. Selain itu 

dengan harga yang cukup murah tersebut, petani juga tidak perlu membeli pupuk 

organik yang lain dikarenakan pupuk organik “Super Petrogaik” dapat digunakan 

untuk semua jenis komoditi pertanian. Dari penetapan harga yang dilakukan oleh 

perusahaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penjualan, ini disebabkan 

karena akan semakin banyak petani yang menggunakan atau membeli pupuk 

organik “Super Petroganik”. 

3. Penyaluran / Distribusi (place) 

Setelah PT. Petrokimia Gresik berhasil menciptakan produk pupuk 

organik “Super Petroganik”  yang dibutuhkan bagi petani dan menetapkan harga 

yang relative murah dikalangan petani, tahap berikutnya yaitu menentukan 

metode penyampaian produk  ke pasar melalui rute yang efektif hingga tiba pada 

tempat yang tepat, dengan harapan produk berupa pupuk organik “Super 

Petroganik”  yang diciptakan tersebut berada ditengah-tengah kebutuhan dan 

keinginan petani. 

Hal yang tidak boleh diabaikan dalam langkah kegiatan memperlancar 

arus produk adalah memilih saluran distribusi (Channel Of Distribution). 

Berdasarkan hasil penelitian, sistem distribusi yang dilakukan oleh PT. Petrokimia 

Gresik terdiri dari dua cara, yaitu distribusi langsung maupun tidak langsung. 

Sistem distribusi yang dilakukan di Dusun Ngudi melalui sistem distribusi 

langsung, yaitu dengan cara menggunakan tenaga kerja di bagian pemasaran PT. 

Petrokimia Gresik  yang biasa disebut dengan sales. Petani memperoleh pupuk 

organik yang dibutuhkan melalui kios milik warga yang bernama Bapak Miskat 

yang juga sebagai anggota dari kelompok tani “Amar Tani”. Bapak Miskat selaku 

pemilik kios pertanian di Dusun Ngudi memesan terlebih dahulu melalui sales 

atau petugas dari PT. Petrokimia Gresik yang pernah mempromosikan “Super 

Petroganik” di daerah tersebut melalui sekretariat kelompok tani. Setelah 

melakukan pemesanan kepada sales yang bertugas, pupuk organik “Super 

Petroganik” yang dimaksud kemudian akan dikirim ke Sekretariat kelompok tani 
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“Amar Tani” terlebih dahulu sebelum akhirnya disimpan di kios Bapak Miskat 

dengan jumlah dan harga yang telah disepakati sebelumnya. Dari situlah untuk 

selanjutnya pupuk organik “Super Petroganik” mulai disalurkan dan di jual 

kepada para petani di Dusun Ngudi khususnya kepada petani yang tergabung 

dalam kelompok tani “Amar Tani”. 

Selain itu, sistem distribusi yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik 

tidak hanya mencakup seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tetapi terdapat 

cara lain yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam mendistribusikan 

produknya hingga sampai ke tangan konsumen, ini dimaksudkan agar konsumen 

yaitu petani merasa mudah dalam mendapatkan produk yang diinginkannya. 

Sistem distribusi lain yang digunakan adalah dengan sistem distribusin tidak 

langsung, yaitu melalui perantara misalnya distributor yaitu agen, dan pedagang 

pengecer seperti kios ataupun toko-toko pertanian. 

 Dibawah ini disajikan Gambar sistem distribusi produk pupuk organik 

“Super Petroganik”  mulai dari pabrik hingga sampai ke tangan konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 . 
Sistem Distribusi Pupuk Organik “Super Petroganik” 

Dari sistem distribusi atau penyaluran barang pada Gambar 16, dapat 

dijelaskan bahwa produk pupuk organik “Super Petroganik”  dari gudang atau 

dari pabrik disalurkan melalui 2 cara yaitu bisa langsung menuju distributor, atau 

kepada konsumen industri. Dari distributor kemudian disalurkan kembali menuju 

kios-kios pertanian yang tersebar di berbagai daerah. Dari kios-kios pertanian 
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itulah kemudian pupuk organik “Super Petroganik”  dengan mudah sampai ke 

tangan konsumen atau petani.  

4. Promosi (promotion) 

Kegiatan promosi merupakan aspek yang berhubungan dengan berbagai 

usaha untuk memberikan informasi pada pasar tentang produk yang dijual. PT. 

Petrokimia Gresik memiliki beberapa cara untuk menyebarkan informasi ini, 

antara lain periklanan (advertising), Penjualan Pribadi (Personal selling) dan 

Publisitas (Publicity). Berdasarkan hasil yang didapat dari kegiatan wawancara 

yang dilakukan pada 50 orang responden yang ada di Dusun Ngudi, kegiatan 

promosi itu juga dilakukan pada petani yang berada di daerah tersebut, kegiatan-

kegiatan promosi yang dimaksud antara lain : 

a. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Dalam penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa awal mula petani 

di Dusun Ngudi mulai mengenal pupuk organik merek “Super Petroganik”  yang 

diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik yaitu melalui sales atau petugas dari PT. 

Petrokimia Gresik yang mencoba mempromosikan produk tersebut melalui door 

to door selling. Perusahaan tersebut menggunakan seorang sales sebagai media 

promosi karena sales dirasa efektif dalam mempromosikan produk. Sales tersebut 

dapat terjun secara langsung kepada para petani dalam memberikan pengarahan 

serta kegiatan promosi secara nyata.   

b. Publisitas (Pubilicity). 

Dalam kegiatan promosinya dengan cara publisitas (Pubilicity), 

perusahaan dibantu oleh sales yang datang untuk mempromosikan produk pupuk 

organik “Super Petroganik”  dengan melakukan sosialisasi ke berbagai tempat 

termasuk ke Dusun Ngudi yang menjadi tempat penelitian. Sosialisasi yang 

dilakukan oleh sales maksudnya untuk memperkenalkan lebih jauh mengenai 

manfaat, keunggulan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan produk pupuk 

organik “Super Petroganik”. Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi kemudian 

diberikan sampel atau uji coba langsung, yang biasa disebut dengan 

demonstration plot (demplot) yaitu dengan memberikan contoh produk secara 

gratis kepada para petani. Sampel tersebut diuji cobakan secara langsung pada 
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lahan pertanian yang dimiliki oleh petani untuk membuktikan secara nyata apa 

yang telah dijelaskan dari kegiatan sosialisasi tersebut. Pada waktu itu  sampel 

atau contoh yang diujicobakan yaitu sebanyak 2-3 sak atau 80-120 kg. Sample 

tersebut diujicobakan pada lahan milik salah satu anggota kelompok tani seluas 

1500m2 dengan menggunakan komoditi tomat. Cara seperti inilah yang dirasa 

menjadi salah satu cara efektif membuat konsumen/petani dapat mengenal lebih 

banyak mengenai produk pupuk organik “Super Petroganik”  yang dipromosikan 

tersebut, sehingga dari kegiatan itulah akan muncul ketertarikan bagi petani untuk 

melakukan keputusan pembelian. 

c. Periklanan (Advertising) 

Merupakan alat utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi 

konsumennya. PT. Petrokimia Gresik adalah satu-satunya perusahaan besar yang 

memproduksi berbagai macam pupuk termasuk pupuk organik merek “Super 

Petroganik”, dalam melakukan promosi salah satunya dengan menggunakan 

media periklanan. Media periklanan yang dimaksud yaitu melalui majalah 

(biasanya pada majalah khusus pertanian, seperti Trubus), internet, ataupun dalam 

bentuk brosur.  Dengan digunakannya media periklanan sebagai media promosi, 

maka hal ini dapat membantu konsumen atau petani terpengaruh dan tertarik 

untuk membeli produk pupuk organik “Super Petroganik”. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 6.1.  Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Diketahui keseluruhan rata-rata variabel Brand Trust adalah > 3,40, maka dapat 

disimpulkan bahwa Level of Trust pada kepercayaan merek petani (Farmer’s 

Brand Trust) pada pupuk organik merek “Super Petroganik” secara 

keseluruhan yaitu berada di level Trust (positif). Level kepercayaan merek 

petani (Farmer’s Brand Trust) yang menunjukkan level Trust (positif), dapat 

dikatakan bahwa kepercayaan terhadap produk pupuk organik merek “Super 

Petroganik” oleh petani sudah sangat baik. Kepercayaan tersebut didasarkan 

atas kepuasan mereka terhadap kualitas yang diciptakan oleh merek “Super 

Petroganik” selama pengalaman pemakaian yang sudah cukup lama. Dari 

kepuasan itulah maka menimbulkan kepercayaan terhadap merek pupuk 

organik “Super Petroganik”, sehingga kepercayaan tersebut dapat tercipta 

dibenak konsumen (petani). 

2. Strategi pemasaran yang digunakan oleh PT. Petrokimia Gresik yaitu: STP, 

antara lain Segmentasi Pasar (Segmentation), semua kalangan petani baik dari 

kelas menengah keatas maupun kebawah; Penetapan Pasar (Targeting), yaitu 

daerah yang potensial untuk dikembangkannya komoditi pertanian dan 

perkebunan, misalnya Jawa Barat, Bali, Sumatra, Kalimantan; Penempatan 

produk (Positioning), dengan berbagai keunggulan dan manfaat yang 

ditawarkan oleh pupuk organik “Super Petroganik” maka dengan mudah 

produk tersebut telah menempati posisi di benak petani. Selain itu dengan 

menggunakan Marketing mix (4P), antara lain : Produk (product), PT. 

Petrokimia Gresik memproduksi produk pupuk organik dengan merek “Super 

Petroganik”  yang memiliki banyak keunggulan, kegunaan serta manfaat;  

Harga (price), yaitu ukuran kemasan 40 kg/sak seharga Rp 30.000,- dan 

kemasan 20 kg/sak seharga Rp 15.000,- sampai Rp 16.000,-; Distribusi (place), 

melalui 2 cara yaitu secara langsung dan tidak langsung; Promosi (promotion), 

yaitu melalui penjualan pribadi (Personal Selling), dimana dilakukan PT. 
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Petrokimia Gresik dengan cara door to door menggunakan jasa sales yang 

dimaksudkan agar sales tersebut dapat terjun langsung untuk mempromosikan 

produk kepada konsumen (petani) secara efektif; publisitas (Pubilicity), 

dilakukan PT. Petrokimia Gresik dengan memberikan sampel atau uji coba 

langsung, yang biasa disebut dengan demonstration plot (demplot) agar petani 

dapat membuktikan secara nyata apa yang telah dijelaskan dari kegiatan 

promosi tersebut; dan periklanan (Advertising), promosi yang dilakukan PT. 

Petrokimia Gresik dengan  menggunakan media periklanan seperti majalah 

(biasanya pada majalah khusus pertanian, seperti Trubus), internet, ataupun 

dalam bentuk brosur. 

6.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka saran yang diajukan dari 

adanya penelitian yang telah dilakukan yaitu: 

1. Sebaiknya PT. Petrokimia Gresik tetap mempertahankan apa yang telah 

dilakukan untuk produk maupun konsumennya selama ini, baik itu mengenai 

strategi pemasaran maupun dalam hal lain yang berhubungan dengan 

produknya, terutama dalam penelitian ini adalah pupuk organik “Super 

Petroganik”, sehingga kepercayaan merek petani (Farmer’s Brand Trust) 

sebagai konsumen dari produknya tetap tercipta dengan baik.  

2. Agar PT. Petrokimia Gresik  dapat lebih  memperluas kegiatan distribusinya ke 

berbagai daerah, sehingga produk yang diciptakannya terutama pupuk organik 

“Super Petroganik” dapat berada di tengah-tengah kebutuhan konsumen 

(petani), sehingga konsumen (petani) dapat dengan mudah memperoleh produk 

yang diinginkannya. 

3. Sebaiknya PT. Petrokimia Gresik lebih gencar dalam mempromosikan 

produknya, yang awalnya hanya melakukan promosi produk melalui majalah, 

internet dan brosur, agar lebih dikembangkan lagi yaitu melalui radio, televisi, 

dan surat kabar. Kegiatan ini dimaksudkan agar konsumen (petani) lebih 

banyak mendapatkan informasi tentang produk yang diproduksi oleh PT. 

Petrokimia Gresik, terutama pupuk organik merek “Super Petroganik” 

sehingga konsumen (petani) juga akan lebih tertarik untuk membeli. 
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Lampiran1. DenahLokasiPenelitian 

S

U
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Lampiran 2. Tabulasi Karakteristik Responden 

No. Nama 
Responden 

Usia 
(Tahun) Pendidikan Penerimaan 

(Rupiah) 
LuasLahan

(ha) 
1 Sanu 51 - 60 SD >3.000.000 – 4.000.000 < 0,5 
2 Pamelan 41 - 50 SD >4.000.000 – 5.000.000 < 0,5 
3 Pa’i 51-60 SMP >5.000.000 0,5 – 1 
4 Slamet 41 - 50 SD >3.000.000 – 4.000.000 < 0,5 
5 Paidi 41 - 50 SMP >5.000.000 0,5 – 1 
6 Juwari ≤ 30 SMP >2.000.000 – 3.000.000 < 0,5 
7 Suwandi ≤ 30 SMP >5.000.000 0,5 – 1 
8 Semad 31 - 40 SD >4.000.000 – 5.000.000 0,5 – 1 
9 Wariono 41 - 50 SMP >5.000.000 0,5 – 1 

10 Sarmar 31 - 40 SMP >3.000.000 – 4.000.000 0,5 – 1 
11 Jumadi 41 - 50 SD >5.000.000 < 0,5 
12 Taseri 31 - 40 SD >4.000.000 – 5.000.000 < 0,5 
13 Sumeh > 60  SD >3.000.000 – 4.000.000 0,5 – 1 
14 HadiMulyono ≤ 30 SMP >5.000.000 0,5 – 1 
15 Eko 31 - 40 SMP >1.000.000 – 2.000.000 < 0,5 
16 Rudianto ≤ 30 SMP >4.000.000 – 5.000.000 0,5 – 1 
17 Sukri 31 - 40 SD >5.000.000 0,5 – 1 
18 Sulaiman 31 - 40 SMP >4.000.000 – 5.000.000 1 – 2 
19 EkoPrasetyo 31 - 40 SMP >3.000.000 – 4.000.000 0,5 – 1 
20 Sujak > 60  SMP >4.000.000 – 5.000.000 0,5 – 1 
21 Miskat 41 - 50 SMP >5.000.000 0,5 – 1 
22 Andrianto ≤ 30 SMP >5.000.000 < 0,5 
23 Maripun 41 - 50 SD >3.000.000 – 4.000.000 < 0,5 
24 Mu’in 31 - 40 SMP >5.000.000 < 0,5 
25 Sian Widiyanto 31-40 SMP >2.000.000 – 3.000.000 0,5 – 1 
26 Sadi 51-60 SD >4.000.000 – 5.000.000 < 0,5 
27 Ngadiryo 51 - 60 SD >5.000.000 0,5 – 1 
28 Sanin 31 - 40 SD >5.000.000 0,5 – 1 
29 Meseno ≤ 30 SD >1.000.000 – 2.000.000 < 0,5 
30 Samunu 41 – 50 SD >5.000.000 0,5 – 1 
31 Wardi 51-60 SD >5.000.000 1 - 2 
32 Jamin ≤ 30 SMA >4.000.000 – 5.000.000 0,5 – 1 
33 Sujadi 51-60 SD >2.000.000 – 3.000.000 0,5 – 1 
34 Agus ≤ 30 SMP >5.000.000 < 0,5 
35 Imam Subaweh 31 - 40 SMP >5.000.000 < 0,5 
36 Siarto 41 – 50 SMA >3.000.000 – 4.000.000 0,5 – 1 
37 Budiarto 51-60 SD >5.000.000 ≤ 0,5 
38 Min 41-50 SMA >4.000.000 – 5.000.000 0,5 – 1 
39 Takem 51-60 SMP >2.000.000 – 3.000.000 0,5 – 1 
40 Yudik ≤ 30 SD >5.000.000 ≤ 0,5 
41 Marakarmah 41-50 SD >5.000.000 0,5 - 1 
42 Salim ≤ 30 SMP >3.000.000 – 4.000.000 ≤ 0,5 
43 Adung ≤ 30 SMA >5.000.000 0,5 – 1 
44 Sucipto 41-50 SMA >4.000.000 – 5.000.000 0,5 - 1 
45 Sukamto ≤ 30 SD >3.000.000 – 4.000.000 < 0,5 
46 Tri ≤ 30 SMP >4.000.000 – 5.000.000 0,5 – 1 
47 Yuwono > 60 SD >2.000.000 – 3.000.000 1 - 2 
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Lampiran 2………………………………..(Lanjutan) 

No. Nama 
Responden 

Usia 
(Tahun) Pendidikan Peneriman 

(Rupiah) 

LuasLah
an 

(ha) 
48 Bardi 41-50 SMP >5.000.000 1 - 2 
49 Dayat 41-50 SMA >5.000.000 2-3 
50 Suhar ≤ 30 SD >5.000.000 2-3 
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Lampiran 3. Tabulasi Jawaban Kuesioner Brand Trust  

No 
Responden

Butir 

1 

Butir 

2 

Butir 

3 

Butir 

4 

Butir 

5 

Butir 

6 

Butir 

7 

Butir 

8 

Butir 

9 

Butir 

10 

Butir 

11 

Butir 

12 

Butir 

13 

Butir 

14 
Total 

1 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 61 
2 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 62 
3 4 5 5 5 2 4 4 4 1 5 5 5 5 5 59 
4 4 5 4 4 4 3 3 5 5 5 4 5 3 4 58 
5 3 4 4 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 3 57 
6 5 5 4 5 3 5 5 5 3 4 4 4 5 5 62 
7 5 5 5 3 3 3 4 3 5 3 4 3 4 5 55 
8 5 5 3 3 3 5 3 5 4 4 4 4 5 5 58 
9 3 4 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 5 4 53 
10 4 4 5 3 3 3 4 3 5 4 3 3 5 4 53 
11 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 62 
12 4 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 5 4 3 53 
13 3 4 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 51 
14 5 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 5 4 4 51 
15 5 4 5 5 3 4 5 3 3 3 4 4 5 5 58 
16 3 3 5 3 3 3 4 3 4 5 5 5 4 5 55 
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Lampiran 3…………………………………………. (Lanjutan) 

No 
Responden

Butir 

1 

Butir 

2 

Butir 

3 

Butir 

4 

Butir 

5 

Butir 

6 

Butir 

7 

Butir 

8 

Butir 

9 

Butir 

10 

Butir 

11 

Butir 

12 

Butir 

13 

Butir 

14 
Total 

17 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 67 
18 3 4 4 3 5 5 3 3 3 5 5 5 4 4 56 
19 3 5 5 3 5 4 4 3 5 5 4 5 3 3 57 
20 5 5 5 3 3 5 5 3 3 4 4 5 4 5 59 
21 5 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 65 
22 5 4 5 5 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 56 
23 3 5 5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 62 
24 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 60 
25 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 60 
26 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 61 
27 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 59 
28 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 59 
29 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 60 
30 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 58 
31 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 60 
32 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 60 
33 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 
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Keterangan :  

Butir 1  : Reputasi Baik  

Butir 2  : Berita Positif  

Butir 3  : Aman dan ramah lingkungan  

Butir 4  : Kegunaan dan kandungan  

Butir 5  : Keandalan dan keunggulan  

Butir 6  : Sesuai dengan kualitas  

Butir 7  : Harapan petani  

Butir 8  : Berbeda dengan pupuk organik lain  

Butir 9  : Merek yang dapat memenuhi kebutuhan petani 

Butir 10 : Kepercayaan terhadap PT. Petrokimia Gresik  

Butir 11 : PT. Petrokimia Gresik merupakan perusahaan yang jujur  

Butir 12 : PT. Petrokimia Gresik tidak akan mengecewakan petani  

Butir 13 : Kesamaan merek dengan emosi dan kepribadian petani  

Butir 14 : Merek pupuk organik favorit petani  
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Lampiran 4. Uji Validitas Variabel Brand Characteristic 

Correlations 
[DataSet1]  
 
 
 Correlations 
 
   butir 1 butir 2 butir 3 butir 4 butir 5 butir 6 butir 7 butir 8 butir 9 total 
butir 1 Pearson Correlation 1 ,211 ,087 ,190 -,164 ,152 ,221 ,052 -,123 ,330(*) 

Sig. (2-tailed)  ,141 ,547 ,186 ,256 ,291 ,123 ,718 ,396 ,019 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

butir 2 Pearson Correlation ,211 1 ,103 ,181 ,061 ,357(*) -,150 ,189 ,086 ,432(**) 
Sig. (2-tailed) ,141  ,476 ,209 ,674 ,011 ,300 ,189 ,553 ,002 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

butir 3 Pearson Correlation ,087 ,103 1 ,146 ,418(**) ,123 ,471(**) -,311(*) ,220 ,525(**) 
Sig. (2-tailed) ,547 ,476  ,311 ,003 ,396 ,001 ,028 ,125 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

butir 4 Pearson Correlation ,190 ,181 ,146 1 -,175 ,051 ,217 ,417(**) -,140 ,424(**) 
Sig. (2-tailed) ,186 ,209 ,311   ,225 ,725 ,131 ,003 ,332 ,002 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

butir 5 Pearson Correlation -,164 ,061 ,418(**) -,175 1 ,347(*) ,239 -,054 ,406(**) ,555(**) 
Sig. (2-tailed) ,256 ,674 ,003 ,225  ,014 ,095 ,709 ,003 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

butir 6 Pearson Correlation ,152 ,357(*) ,123 ,051 ,347(*) 1 ,192 ,215 ,032 ,563(**) 
Sig. (2-tailed) ,291 ,011 ,396 ,725 ,014  ,182 ,133 ,826 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

butir 7 Pearson Correlation ,221 -,150 ,471(**) ,217 ,239 ,192 1 -,151 ,199 ,522(**) 
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Lampiran 4 ……………….. (Lanjutan) 
   butir 1 butir 2 butir 3 butir 4 butir 5 butir 6 butir 7 butir 8 butir 9 total 

  Sig. (2-tailed) ,123 ,300 ,001 ,131 ,095 ,182  ,296 ,166 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

butir 8 Pearson Correlation 
 
 
 
 

,052 ,189 -,311(*) ,417(**) -,054 ,215 -,151 1 ,004 ,347(*) 

Sig. (2-tailed) ,718 ,189 ,028 ,003 ,709 ,133 ,296  ,980 ,014 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

butir 9 Pearson Correlation -,123 ,086 ,220 -,140 ,406(**) ,032 ,199 ,004 1 ,472(**) 
Sig. (2-tailed) ,396 ,553 ,125 ,332 ,003 ,826 ,166 ,980  ,001 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

total Pearson Correlation ,330(*) ,432(**) ,525(**) ,424(**) ,555(**) ,563(**) ,522(**) ,347(*) ,472(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,019 ,002 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,014 ,001   
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 



142 
 

 
 

Lampiran 5. Uji Validitas Variabel Company Characteristic 

Correlations 
[DataSet2]  
  

            Correlations 
 

    butir 10 butir 11 butir 12 total 
butir 10 Pearson Correlation 1 ,493(**) ,546(**) ,840(**)

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000
N 50 50 50 50

butir 11 Pearson Correlation ,493(**) 1 ,393(**) ,716(**)
Sig. (2-tailed) ,000  ,005 ,000
N 50 50 50 50

butir 12 Pearson Correlation ,546(**) ,393(**) 1 ,853(**)
Sig. (2-tailed) ,000 ,005   ,000
N 50 50 50 50

total Pearson Correlation ,840(**) ,716(**) ,853(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 50 50 50 50

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 6. Uji Validitas Variabel Consumer- Brand Characteristic 

Correlations 
[DataSet3]  
  
     Correlations 
 

    butir 13 butir 14 total 
butir 13 Pearson Correlation 1 ,179 ,765(**)

Sig. (2-tailed)  ,213 ,000

N 50 50 50

butir 14 Pearson Correlation ,179 1 ,771(**)

Sig. (2-tailed) ,213   ,000

N 50 50 50

total Pearson Correlation ,765(**) ,771(**) 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 50 50 50

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 8. Uji Reliabilitas Variabel Company Characteristic  

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 50 100,0

Excluded(
a) 0 ,0

Total 50 100,0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,694 3 
 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
butir 10 4,30 ,647 50
butir 11 3,98 ,515 50
butir 12 4,18 ,825 50

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

butir 10 8,16 1,280 ,574 ,522
butir 11 8,48 1,683 ,443 ,694
butir 12 8,28 ,940 ,573 ,547

 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
12,46 2,539 1,593 3
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Lampiran 9. Uji Reliabilitas Variabel Consumer- Brand Characteristic 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 50 100,0

Excluded(
a) 0 ,0

Total 50 100,0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,671 2 
 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
butir 13 4,26 ,600 50
butir 14 4,22 ,679 50

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

butir 13 4,22 ,461 ,508 .(a)
butir 14 4,26 ,360 ,508 .(a)
 
 
 
 
 
 

  

a  The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability 
model assumptions. You may want to check item codings. 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
8,48 1,234 1,111 2
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Lampiran 10. Kuesioner Penelitian 

 

KUESIONER PENELITIAN 
 

ANALISIS KEPERCAYAAN MEREK PETANI  
(FARMER’S BRAND TRUST) PADA PUPUK ORGANIK 

MEREK “SUPER PETROGANIK” 
(Studi Kasus di Dusun Ngudi, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso,  

Kabupaten Malang) 
 

Kepada : 

Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara  

Di Dusun Ngudi, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten 

Malang. 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

NAMA : YOLLA FITRIA DEWI 

NIM  : 0810442049 

FAKULTAS : PERTANIAN 

JURUSAN : AGRIBISNIS 

Dalam rangka penelitian dengan judul Analisis Kepercayaan Merek 

Petani (Farmer’s Brand Trust) Pada Pupuk Organik Merek “Super 

Petroganik” (Studi Kasus di Dusun Ngudi, Desa Tawangargo, Kecamatan 

Karangploso, Kabupaten Malang) dan sebagai tugas akhir dalam meraih gelar 

Sarjana (S1) pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, memohon 

kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk membantu dalam pengisian kuesioner berikut 

ini. Besar harapan saya agar Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan jawaban yang 

sebenarnya.  

Demikian permohonan dari kami, atas kerjasama yang diberikan oleh 

Bapak/Ibu/Saudara saya ucapkan terima kasih. 

 

Hormat Saya, 

Yolla Fitria Dewi 
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No. Kuesioner : 
Tanggal wawancara :   
 
I.  (IDENTITAS RESPONDEN)  
1. Nama    : ........................................................………. 
2. Jenis kelamin   : Laki-laki/perempuan 
3. Jenis pekerjaan   : …………………………………………….. 
4. Usia: 

a. ≤30 tahun    d.   51-60 tahun 
b. 31-40 tahun     e.  > 60 tahun 
c. 41-50 tahun 

5. Tingkat pendidikan terakhir: 
a. SD     d.  D3 
b. SMP    e.  S1 
c. SMA 

6. Penerimaan per panen (dalam Rp):   
a. >1.000.000 – 2.000.000   d.  >4.000.000 – 5.000.000 
b. >2.000.000 – 3.000.000   e.  >5.000.000 
c. >3.000.000 – 4.000.000 

7. Luas Lahan 
 a. < 0,5 ha                                          d. 2 - 3ha 
 b. 0,5 – 1 ha                                        e. >3 ha 
 c. 1 – 2 ha 
8. Jenis tanaman yang di tanam  : …………………………………………… 
 
II. PERTANYAAN PEMBUKA 
Untuk pertanyaan berikut, berilah tanda (X) pada jawaban yang Anda anggap 

benar! 

1. Apakah anda mengetahui atau sempat mendengar mengenai pupuk organik 

merek “Super Petroganik” yang di produksi oleh PT. Petrokimia Gresik? 

a.    YA 

b. TIDAK 

2. Kapan anda menggunakan pupuk organik Merek “Super Petroganik” terakhir? 

a. Kurang dari  1 minggu terakhir 

b. 1-2 minggu terakhir 

c. 2-3 minggu terakhir 

d. Lebih dari  3 minggu terakhir 
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III. KUESIONER PENELITIAN 
Kami menginginkan pendapat dan kesan anda tentang kepercayaan anda 

terhadap merek pupuk organik “Super Petroganik”. 
PETUNJUK PENGISIAN : 

a. Pertanyaan pada Bagian III menyediakan jawaban dengan kode 1, 2, 3, 4 
dan 5. Anda hanya diberi kesempatan memilih 1 (satu) jawaban. Adapun 
makna angka adalah :  
5 =  Sangat Penting/ Sangat Baik/ Sangat Setuju : 
4  = Penting/ baik/ setuju 
3 = Cukup penting/ cukup baik/ cukup setuju 
2 = Kurang penting/ kurang baik/ kurang setuju 
1 = Tidak penting/ tidak baik/ tidak setuju 

b. Mohon berikan tanda (X) pada jawaban yang Anda pilih.  
 

 
 
 

NO 

 
 
 

PERNYATAAN 

SKOR 

 
 
 

(5) 

 
 
 

(4) 

 
 
 

(3) 

 
 
 

(2) 
 

 
 
 

(1) 
 

 BRAND REPUTATION      
 
1 

 
“Super Petroganik” merupakan merek 
pupuk organik yang mempunyai reputasi 
baik di mata petani 
 

     

2 Saya selalu mendengar berita positif 
tentang pupuk organik merek “Super 
Petroganik” (tidak pernah ada kerugian 
yang dialami selama penggunaan pupuk  
organik merek “Super Petroganik” ) 

 

     

 BRAND PREDICTABILITY      
 
3 

 
“Super Petroganik”  merupakan merek 
pupuk organik yang penggunaannya tidak 
mengganggu kesehatan dan mengurangi 
pencemaran lingkungan. 
 

     

4 Saya mengetahui kegunaan dan 
kandungan  pupuk organik dengan merek 
“Super Petroganik” 
 

     

5 Saya mengetahui keandalan keunggulan 
merek pupuk organik “Super Petroganik” 
 

     

6 Pupuk organik merek “Super Petroganik”   
merupakan merek yang sesuai dengan 
kualitasnya. 
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 BRAND COMPETENCE      
 

7 
 
Saya berharap  merek pupuk organik 
“Super Petroganik” agar kualitas, 
keandalan atau keunggulan, maupun 
manfaatnya  dalam jangka waktu kedepan 
tetap dipertahankan  
 

     

8 Pupuk organik merek “Super Petroganik”   
berbeda dengan merek pupuk organik 
yang lain. 
 

     

9 Pupuk organik “Super Petroganik”   
merupakan merek yang paling dapat 
memenuhi kebutuhan petani. 
 

     

 TRUST IN COMPANY      
 

10 
 
Saya percaya terhadap PT. Petrokimia 
Gresik bahwa perusahaan tersebut mampu 
menciptakan produk yang bagus dan 
berkualitas bagi kebutuhan petani. 
 

     

 COMPANY REPUTATION      
 

11 
 
PT. Petrokimia Gresik merupakan 
perusahaan yang jujur terhadap konsumen 
(petani) mengenai produk yang dihasilkan 
dan tidak akan menipu petani. 
 

     

 COMPANY TRUST  
PERCEIVED MOTIVES 

     

 
12 

 
Saya percaya terhadap merek “Super 
Petroganik”   yang di produksi PT. 
Petrokimia Gresik bahwa merek dan 
perusahaan tersebut tidak akan 
mengecewakan petani. 

 

     

 SIMILARITY BETWEEN CONSUMER 
SELF-CONCEPT AND BRAND 

PERSONALITY 

     

 
13 

 
Ada kesamaan merek pupuk organik 
“Super Petroganik”  dengan emosi dan 
kepribadian petani. 
 

     

 BRAND LIKING      
 

14 
 
 
 
 

 
Pupuk organik merek “Super Petroganik”  
merupakan merek pupuk organik 
kesukaan/favorit petani. 
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IV. KUESIONER DESKRIPSI TENTANG PUPUK ORGANIK MEREK 
SUPER PETROGANIK 
 

1. Apakah Anda pernah mengetahui, mengenal, dan menggunakan Pupuk 
Organik merek “Super Petroganik”  ? 

Jawab: 
 
 

2. Darimana Anda mengenal Pupuk Organik merek “Super Petroganik”? 
Jawab: 
 
 
3. Berapa kali minimal pemakaian pupuk Organik merek “Super Petroganik” 

dalam 1 kali produksi, dengan luasan lahan berapa? 
Jawab:  
 
 
4. Dimanakah biasanya anda membeli pupuk organik “Super Petroganik”? 
Jawab:  

   
 

5. Menurut anda apakah harga yang di tawarkan Pupuk Organik merek “Super 
Petroganik” cukup murah/ terjangkau bagi kalangan petani?  

Jawab:  
 
 
6. Apakah Anda dalam membeli pupuk organik “Super Petroganik” 

mempertimbangkan kualitas? 

Jawab: 
 
 
7. Menurut anda apakah selama pemakaian pupuk organik  merek “Super 

Petroganik” pernah mengalami kerugian? 
Jawab:  

 
 
8. Menurut pendapat Anda Pupuk Organik merek “Super Petroganik” yang di 

produksi oleh PT. Petrokimia Gresik ini sudah mempunyai Nama Baik 
sebagai salah satu merek pupuk Organik yang terkenal? 

Jawab:  
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9. Menurut Anda apakah Pupuk organik merek “Super Petroganik” merupakan 
merek pupuk organik kesukaan/favorit anda? 

Jawab: 
 
 
10. Menurut Anda, apakah Pupuk Organik merek “Super Petroganik” ini sudah 

memiliki pasar yang bagus? 
Jawab:  
 
 
11. Selain menggunakan pupuk organik merek “Super Petroganik”, merek pupuk 

organik apa lagi yang anda gunakan? Jika ada, apa perbedaan “Super 
Petroganik” dengan pupuk organik lain yang anda gunakan tersebut? 

Jawab:  
 
 
12. Menurut anda apa kelebihan “Super Petroganik” di banding dengan pupuk 

organik lain yang anda gunakan? 

Jawab:  
 

 
13. Dilihat dari kelebihan-kelebihan dan manfaat yang pernah anda rasakan 

sebelumnya, apakah anda akan membeli pupuk organik “Super Petroganik” 
kembali? 

Jawab:  
 

 
14. Apakah ketika menggunakan pupuk organik “Super Petroganik”, ada 

campuran pupuk kimia lain yang anda gunakan dalam 1 kali pemupukan? Jika 
ada sebutkan apa saja dan berapa perbandingan pemakaiannya? 

Jawab:  
 
 
15. Bagaimana pendapat Anda sebelum dan sesudah memakai pupuk organik 

“Super Petroganik”? 

Jawab: 
 
 
16. Apakah harapan anda terhadap pupuk organik merek “Super Petroganik” yang 

diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik untuk kedepannya? 

Jawab: 






