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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Beberapa tahun terakhir permintaan pangan asal ternak khususnya 

madu cenderung terus meningkat, walaupun terdapat fluktuasi yang cukup besar 

antar waktu maupun wilayah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) impor madu 

Indonesia pada tahun 2013 sebesar 946,450 Kg, pada tahun 2014 menjadi 

2,243,474 Kg dan tahun 2015 sebesar 1,870,977 Kg (Anonim, 2016). Fluktuasi 

ini sebagai akibat adanya perubahan global maupun dinamika nasional, 

khususnya lagi perubahan iklim. Peningkatan kebutuhan akan madu karena 

permintaan seirama dengan pertambahan penduduk dan perkembangan 

perekonomian nasional, menjadikan agribisnis perlebahan di Indonesia 

mempunyai prospek yang sangat besar. 

 Sebagian besar konsumen madu di Indonesia adalah penduduk yang 

tinggal di sekitar perkotaan terutama penduduk dengan tingkat pendapatan yang 

cukup baik. Sebaliknya masyarakat golongan ekonomi lemah yang sangat jarang 

mengkonsumsi madu kecuali jika dalam kondisi kesehatan yang menurun. Hal 

tersebut yang menjadi salah satu penyebab bahwa elastisitas pendapatan 

terhadap permintaan produk peternakan terutama madu relatif cukup tinggi. 

Madu dianggap bukan sebagai kebutuhan pokok mayoritas penduduk Indonesia. 

 Kualitas madu dipengaruhi oleh faktor sebelum panen dan pasca 

panen. Faktor sebelum panen diantaranya kecukupan pakan, pemeliharaan 

lebah dan perubahan iklim atau cuaca. Faktor pasca panen diantaranya waktu 

dan teknik pemanenan, penyimpanan  dan pengemasan. Kualitas madu ini 

sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen karena tentunya konsumen 

akan memilih madu dengan kualitas terbaik untuk diolah dan dikonsumsi, 
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penilaian kualitas madu ini sering dilakukan oleh konsumen akhir (rumah tangga 

dan individu) maupun konsumen perantara seperti perusahaan farmasi, industri 

kosmetik, apotik, hotel dan restauran. Oleh karena itu, sangat diperlukan strategi 

yang baik dalam suatu usaha perlebahan dalam upaya menghasilkan madu yang 

berkualitas sesuai dengan permintaan konsumen. 

 Proses keputusan konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi 

produk dan jasa menurut (Kotler and Amstrong, 2008) dipengaruhi oleh tiga 

faktor utama yaitu: (a) kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh produsen dan 

lembaga lainnya, (b) faktor perbedaan individu konsumen, (c) faktor lingkungan 

konsumen. Persaingan barang dan jasa dari berbagai perusahaan yang semakin 

hari semakin ketat dilakukan untuk meraih konsumen sebanyak mungkin agar 

bersedia maembeli produk. Strategi pemasaran yang tepat dibutuhkan agar 

perusahaan dapat memenangkan persaingan tersebut. Pelaksanaan  strategi 

pemasaran memerlukan perhatian akan ada dua variabel besar yaitu variabel 

yang dapat dikontrol dan variabel yang tidak dapat dikontrol. Salah satu dari 

variabel yang dapat dikontrol oleh perusahaan adalah bauran pemasaran 

(marketing mix), yaitu kombinasi dari berbagai variabel pemasaran yang dapat 

dikendalikan oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan 

dalam penjualan, sehingga akan dicapai volume penjualan dengan biaya yang 

memungkinkannya mencapai tingkat laba yang diinginkan. Faktor bauran 

pemasaran diantaranya produk, harga, tempat dan promosi (Kotler dan 

Amstrong, 2008). 

 Keputusan konsumen dalam membeli madu tidak  terlepas dari kualitas 

produk madu yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli dan 

mengkonsumsi madu. Kualitas tersebut diantaranya asal madu, warna madu, 

kekentalan madu, kebersihan, bau/ aroma yang khas madu, bentuk kemasan 

dan isi madu dalam suatu kemasan. Produk, lebih tepatnya kualitas makanan 
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mempengaruhi niat konsumen untuk membeli (Weiss, 2003).  Kualitas produk 

yang dapat diterima merupakan elemen utama yang mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen (Bruce, 1998).  

 Level harga juga mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

sikap penerimaan resiko pembelian (Hand, 1983). Konsumen kurang 

tertarik untuk membayar, atau mau membayar lebih rendah untuk produk 

dengan biaya variabel relatif rendah dan biaya tetap tinggi (Nunes and 

Boatwright, 2014). Harga madu yang sebagian besar dipasok dari peternakan 

perlebahan tradisional maupun dari impor belum memiliki adanya standar dalam 

harga. Harga madu lebih banyak ditetapkan oleh produsen penghasil madu 

bukan berdasar atas kualitas madu. Lokasi penjualan suatu produk sebagai 

faktor distribusi dari pemasaran oleh Money (1995) disuatu negara ada yang 

signifikan terhadap niat membeli konsumen, tetapi di negara lain kejadian yang 

sama tidak ditemukan. Unsur promosi sebagai salah satu cara menarik 

konsumen sebagai salah satu strategi pemasaran ditemukan oleh Simpsin 

(1992). Pemasaran merupakan kegiatan pokok yang harus dilaksanakan oleh 

setiap perusahaan guna mencapai tujuannya. 

 Madu juga termasuk bahan yang mengandung antioksidan tinggi. Sifat 

antioksidan dalam madu disebabkan oleh berbagai macam komponen yang ada 

di dalam madu, diantaranya adalah komponen flavonoid, fenolat, vitamin C, 

asam amino, enzim, katalase, dan lain-lain (Ensminger dkk, 1995).  Dengan 

banyaknya komponen dalam madu yang memberikan sifat antioksidan tersebut, 

flavonoid adalah salah satu yang paling banyak diteliti. Flavonoid dalam madu 

sendiri banyak sekali unsurnya dan sangat dipengaruhi oleh geografis, sumber 

nekatar bunga, iklim, proses pengolahan, dan lain-lain (Estevinho, dkk. 2008).  

Kandungan yang dimiliki madu menjadikan madu sebagai pangan fungsional  

yaitu pangan yang karena kandungan komponen aktifnya dapat memberikan 



4 
 

manfaat bagi kesehatan, diluar manfaat yang diberikan oleh zat-zat gizi yang 

terkandung di dalamnya (Bilgic dan Yuksel, 2012).  

 Kota Batu di Jawa Timur merupakan salah satu kota tujuan pariwisata. 

Data pada tahun 2016 menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 3,5 

juta orang (Anonim, 2017), sehingga kota ini menjadi salah satu kota tujuan 

wisata terbesar selain Bali dan Jogya. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota 

Batu menurut BPS mencapai 211.298 jiwa. Luas wilayah sekitar 19,908 km2, 

maka kepadatan penduduk adalah sebesar 1.060 jiwa per km2 (Anonim, 2015). 

Wisatawan yang demikian besar merupakan salah satu pasar potensial untuk 

produk-produk pangan umumnya dan madu pada khususnya.  

 Faktor bauran Pemasaran diperlukan oleh produsen untuk mengetahui 

keputusan konsumen dalam membeli madu, sehingga dapat mengembangkan 

dan menawarkan produk madu sesuai keinginan serta kebutuhan konsumen. 

Berdasarkan uraian dan data-data tersebut maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul: “Analisis Bauran Pemasaran Yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Madu Oleh Konsumen Di Kota Batu Jawa Timur”.  Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah maupun 

peternak lebah dalam upaya pengembangan usaha ternak lebah dan 

peningkatan kualitas madu yang sesuai dengan selera konsumen dalam rangka 

meningkatkan agribisnis perlebahan di Jawa Timur pada khususnya dan nasional 

pada umumnya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengambilan keputusan pembelian madu oleh konsumen 

terhadap produk madu di Kota Batu? 
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2. Apa saja faktor bauran pemasaran yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen terhadap produk madu di Kota Batu? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengambilan keputusan pembelian madu oleh konsumen 

terhadap produk madu di Kota Batu? 

2. Mengetahui faktor bauran pemasaran yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen terhadap produk madu di Kota Batu? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang 

berkepentingan antara lain: 

1. Pihak pemasar: 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberi informasi yang berkaitan dengan 

karakteristik dan perilaku konsumen sehingga dapat digunakan untuk 

mengembangkan pemasaran produk madu. 

2. Pihak Konsumen 

Penelitian ini bermanfaat untuk memehuni harapan dan kebutuhan akan 

produk madu yang dipasarkan oleh perusahaan. 

3.   Pembaca dan pihak lain: 

Sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi pembaca serta sumber 

inspirasi bagi peneliti peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian 

dengan menggunakan pendekatan-pendekatan maupun variabel-variabel 

penelitian yang lain. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 
 
 Maya (2011), menjelaskan bahwa konsumen dalam pembelian Madu 

Pramuka sangat mementingkan produk madu yaitu manfaat dan kualitas madu. 

konsumen mengkonsumsi madu dengan alasan manfaat yang terkandung dalam 

produk. Informasi produk diperoleh dari teman dan pegawai PT Madu Pramuka 

dengan informasi yang paling dipertimbangkan yaitu manfaat dan keaslian madu. 

Pada penelitian itu juga merekomendasikan agar dilakukan alternatif bauran 

pemasaran yang sesuai berdasarkan perilaku konsumen terhadap produk Madu 

Pramuka. Pratiwi (2011), menunjukkan bahwa alternatif strategi pemasaran yang 

dilakukan perusahaan madu Pramuka antara lain membuat produk madu yang 

berkualitas, menciptakan produk madu unggulan, mempertahankan keaslian dan 

kemurnian madu, dan keragaman jenis produk madu dapat meningkatkan 

keinginan konsumen dalam membeli madu. Mahfud, Utami dan Nugroho (2012), 

keputusan dalam membeli madu di Kabupaten Kediri diutamakan pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk madu tersebut untuk 

membudayakan hidup sehat dan sebagai penunjang stamina konsumen. Faktor 

produk madu bukan merupakan yang utama, tetapi media promosi, merek, lokasi 

dan daya saing lebih utama. dalam mengambil keputusan membeli Madu di 

daerah tersebut. Budiman, Nugroho dan Utami (2014) menjelaskan bahwa 

Promosi, kejelasan harga, dan akses lokasi serta preferensi konsumen 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian madu di Kota Blitar.  

 Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yaitu pada luasan ruang lingkup dimana penelitian dilaksanakan di 

Kota Batu yang merupakan tujuan wisata utama di Jawa Timur, sehingga madu 
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merupakan salah satu produk unggulan atau daya tarik dari wisatawan untuk 

dijadikan oleh-oleh. Kota Batu dengan jumlah wisatawan yang tinggi diharapkan 

akan memberikan karakteristik yang berbeda dibandingkan kota-kota lain di 

Indonesia sehingga dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. 

Penelitian dilakukan juga untuk memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai faktor bauran pemasaran dalam mempengaruhi konsumen dalam 

membeli madu. 

 
 
2.2 Landasan Teori 
 
2.2.1 Konsep Pemasaran 

 Swasta (1984) mengemukakan bahwa konsep pemasaran adalah 

sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Konsep pemasaran bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap keinginan 

dan kebutuhan konsumen atau berotientasi pada konsumen (consumer oriented). 

 Swasta dan Handoko (1982) menjelaskan tiga unsur pokok dalam 

konsep pemasaran, yaitu: 

1. Orientasi pada konsumen. Perusahaan yang ingin melaksanakan konsep 

orientasi konsumen harus: 

a. Menentukan kebutuhan pokok pembeli yang akan dilayani dan dipenuhi. 

b. Memilih sekelompok tertentu sebagai sasaran penjualan, karena 

perusahaan tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan pokok 

konsumen. 

c. Menentukan produk dan program pemasarannya sesuai dengan 

kelompok pembeli yang dipilih sebagai sasaran bagi perusahaan. 

d. Mengadakan penelitian pada konsumen untuk mengukur, menilai dan 

menafsirkan keinginan, sikap, serta perilaku mereka. 
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e. Menentukan strategi yang paling baik, apakah menitikberatkan pada 

mutu yang tinggi, harga yang murah atau model yang menarik. 

2. Penyusunan kegiatan pemasaran secara lntergral (Intergral Marketing). 

Pengintegrasian kegiatan pemasaran berarti bahwa setiap orang dan 

setiap bagian dalam perusahaan turut berkecimpung dalam usaha yang 

terkoordinir untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, sehingga 

tujuan perusahaan dapat direalisir. 

3. Kepuasan konsumen (Consumer Satisfaction). Faktor yang menentukan 

perusahaan dalam jangka panjang akan mendapatkan laba. Ini berarti 

bahwa perusahaan harus berusaha memaksimalkan kepuasan 

konsumen, sehingga perusahaan memperoleh keuntungan yang optimal. 

Perkembangan masyarakat dan teknologi telah menyebabkan 

perkembangan konsep pemasaran. Perusahaan tidak lagi berorientasi 

kepada konsumen saja, tetapi juga harus berorientasi kepada 

masyarakat. 

2.2.2 Perilaku Konsumen 

 Perilaku Konsumen secara sederhana dapat didefinisikan sebagai 

individu yang membeli atau menggunakan barang atau jasa. Perspektif ekonomi 

konsumen adalah individu atau rumah tangga, perusahaan atau Negara yang 

mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan melalui suatu aktivitas ekonomi. 

Barang yang dikonsumsi dalam hal ini tidak saja barang bagi pemenuhan 

kebutuhan langsung namun juga bagi proses produksi selanjutnya. Konsumen 

diasumsikan makhluk sosial yang berusaha mendapatkan kepuasan maksimal 

dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Bertindak secara rasionapitas dapat juga 

diartikan bahwa individu mengetahui apa yang menjadi tujuannya dan berbagai 

alternatif yang mungkin. Individu kemudian menetapkan kriteria untuk 

mengevaluasi alternatif agar dapat meraih tujuannya. Namun dalam dunia aktual 
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ketidakmampuan individu melakukan pilihan terbaik oleh karena keterbatasan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

 Mempelajari perilaku konsumen berarti mempelajari bagaimana 

konsumen membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya yang 

dimilikinya untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan. Perilaku 

konsumen dapat definisikan sebagai aktivitas yang terkait memperoleh, 

mengkonsumsi dan menyingkirkan barang atau jasa, yang juga mencakup 

proses pengambilan keputusan mendahului dan setelah aktivitas tersebut 

berlangsung (Engel, dkk., 1995). Pengambilan keputusan oleh konsumen melalui 

suatu proses yang disebut proses keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Engel, dkk. (1995), bervariasinya proses keputusan konsumen 

ditentukan oleh faktor pengaruh lingkungan, perbedaan individu serta proses 

psikologis. Keterkaitan antara ketiga faktor tersebut dengan proses pengambilan, 

keputusan konsurnen dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gambar 1. Model Perilaku Pengambilan Keputusan Konsumen dan Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhinya. Sumber: Engel, dkk. (1995) 
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2.2.3 Proses-proses Keputusan Pembelian  

 Proses yang dilakukan konsumen dalam mengambil keputusan meliputi 

beberapa tahapan. Engel, dkk. (1995), terdapat lima tahapan proses keputusan 

pembelian yang dilakukan konsumen, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan evaluasi hasil pembelian. Tahapan-

tahapan keputusan pembelian konsumen secara sederhana dapat dilihat pada 

gambar 2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 2. Tahap-Tahap Proses Keputusan Pembelian 
sumber: Engel,dkk.(1995) 
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tertentu, kebutuhan tersebut akan dikenali. Namun jika ketidaksesuaian tersebut 

berada di bawah tingkat ambang, maka pengenalan kebutuhan itu tidak terjadi 

(Engel, dkk., 1994). Kotler (2003) menyatakan bahwa kebutuhan dapat 

dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Rangsangan internal adalah 

kebutuhan dasar yang timbul dari dalam diri seseorang, seperti rasa lapar dan 

haus. Sedangkan rangsangan eksternal adalah kebutuhan yang ditimbulkan oleh 

dorongan eksternal. 

2.2.3.2 Pencarian Informasi 

 Pencarian informasi sebagai tahap kedua dan proses pengambilan 

keputusan yang mengaktifkan kebutuhan serta termotivasi dan pengetahuan 

yang tersimpan di dalam ingatan (pencarian internal) atau perolehan informasi 

dan lingkungan (pencanan eksternal). Pencarian internal merupakan pencarian 

informasi melalui ingatan untuk melihat pengetahuan yang relevan dengan 

keputusan yang tersimpan di dalam ingatan jangka panjang dan terjadi setelah 

adanya pengenalan kebutuhan. Pencarian ekstemal diperlukan jika perencanaan 

internal tidak mencukupi, sehingga konsumen memutuskan mencari tambahan 

informasi dan lingkungan. Situasi, ciri-ciri produk, lingkungan eceran dan 

konsumen itu sendiri merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanan 

(Engel, dkk., 1994). 

 Konsumen akan berusaha mencari sumber-sumber informasi dalam 

pencarian eksternal yang diperigaruhi oleh beberapa faktor seperti situasi, ciri-ciri 

produk, lingkungan eceran, dan konsumen itu sendiri. Kotler (2003) menjelaskan 

bahwa sumber informasi digolongkan ke dalam empat kelompok, yaitu: 

1) Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga, kenalan; 

2) Sumber komersial: iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan; 

3) Sumber publik: media massa, organisasi penilai konsumen; 

4) Sumber pengalaman: penanganan, pengkajian dan pemakaian produk. 
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2.2.3.3 Evaluasi Alternatif 

 Evaluasi alternatif adalah suatu proses dimana suatu alternatif pilihan 

dievaluasi dan dipilih untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Engel, dkk., 1994). 

Dalam tahap ini, terdapat empat komponen proses evaluasi alternatif yaitu: 

1. Memutuskan kriteria evaluasi yang akan digunakan untuk menilai 

alternative-alternatif. 

2. Memutuskan alternative mana yang akan dipertimbangkan. 

3. Menilai kinerja dan alternatif yang dipertimbangkan. 

4. Memilih dan menerapkan kaidah keputusan untuk membuat suatu pilihan 

terakhir. 

 Kriteria evaluasi merupakan dimensi atau atribut yang digunakan oleh 

konsumen. Kriteria evaluasi yang sering digunakari antara lain harga, nama 

merek, negara asal, garansi ataupun kriteria yang bersifat hedonic (prestise, 

status). Penentuan kriteria evaluasi yang digunakan oleh konsumen selama 

pengambilan keputusan akan bergantung pada beberapa faktor, diantaranya 

adalah pengaruh situasi, kesamaan alternatif-alternatif pilihan, motivasi, 

keterlibatan dan pengalaman. Setelah tahap knteria evaluasi, maka selanjutnya 

memutuskan dan menilai alternatif yang dipertimbangkan. Penentuan alternative 

terkadang bergantung pada kemampuan konsumen untuk mengingat informasi - 

informasi yang bertahan dalam ingatannya. Prosedur yang diperlukan untuk 

membuat pilihan terakhir disebut kaidah keputusan. Kaidah keputusan 

menggambarkan strategi yang digunakan konsumen untuk mengadakan seleksi 

alternatif-alternatif pilihan (Engel, dkk., 1994). 

2.2.3.4 Pembelian 

 Pembelian merupakan fungsi dari dua determinan, yaitu niat pembelian 

dan pengaruh lingkungan dan atau perbedaan individu. Konsumen harus dapat 

mengambil tiga keputusan, yaitu: (1) kapan membeli; (2) dimana membeli; dan 
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(3) bagaimana membayar (Engel, dkk., 1994). Niat pembelian konsumen dapat 

digolongkan menjadi dua kategori yaitu: 

1. Produk dan merek, yang merupakan pembelian terencana penuh sebagai 

hasil dari keterlibatan tinggi dan pemecahan masalah yang diperluas. 

2. Kelas produk, yang merupakan pembelian terencana jika pilihan dibuat di 

tempat pembelian. 

 Kotler (2003) menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang dapat 

mempengaruhi maksud dan keputusan pembelian, yakni: 

1. Sikap atau pendirian orang lain. Sejauh mana pendirian orang lain dapat 

mempengaruhi alternatif yang disukai seseorang tergantung pada intensitas 

pendirian negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen serta 

motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain atau semakin dekat 

orang lain tersebut dengan konsumen sehingga akan semakin menyesuaikan 

maksud pembeliannya. Sebaliknya, preferensi konsumen terhadap suatu 

merek akan meningkat jika orang yang disenangi juga menyukai merek yang 

sama. 

2. Situasi yang tidak diantisipasi. Faktor ini dapat mengubah rencana pembelian 

suatu produk oleh konsumen. 

2.2.3.5 Evaluasi Pasca Pembelian 

 Konsumen akan mengevaluasi alternatif setelah melakukan pembelian 

seperti halnya sebelum pembelian dalam bentuk perbandingan kinerja produk 

atau jasa berdasarkan harapan. Periode seketika berupa penyesalan atau 

keraguan setelah keputusan merupakan hal yang lazim jika konsumen berada 

dalam keterlibatan yang tinggi. Hal ini menimbulkan dampak pada pembeli 

berupa puas atau tidaknya terhadap pembelianya. Kepuasan berfungsi untuk 

mengukuhkan loyalitas pembeli, sedangkan ketidakpuasan akan menimbulkan 

keluhan serta upaya menuntut ganti rugi. Dengan demikian upaya untuk 
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mempertahankan pelanggan menjadi hal yang sangat penting dalam strategi 

pemasaran. 

 

2.2.4 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Bauran pemasaran adalah campuran dari variabel-variabel pemasaran 

yang dapat dikendalikan dan dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk 

mengejar tingkat penjualan yang diinginkan dalam pasar sasaran. Namun tidak 

semua variabel dapat diserasikan dalam jangka pendek. Variabel itu berbeda-

beda tergantung penyesuaiannya (Kotler dan Amstrong, 2008). Setiadi (2005) 

menyatakan bauran pemasaran menurut adalah suatu bentuk kombinasi antara 

produk, harga, distribusi, dan promosi. Gabungan empat komponen bauran 

pemasaran tersebut dalam pelaksanannya harus diarahkan untuk memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan konsumen agar tujuan pemasaran dapat tercapai. 

Purwadi (2002) menyatakan strategi pemasaran meliputi empat 

komponen: produk, harga, tempat dan promosi. Bauran pemasaran pada produk 

barang yang dikenal selama ini, berbeda dengan bauran pemasaran untuk 

produk jasa. Hal ini terkait dengan perbedaan kerakteristik jasa dan barang. 

Bauran pemasaran produk barang mencakup 4P: product price, place dan 

promotion. Perusahaan jasa menambahkan bauran pemasaran tersebut dengan 

3P yang lain yaitu process (proses), people (manusia), physical evidence (bukti fisik) 

(Yazid, 2001), 

Kotler dan Bilson (2004) mendefinisikan bauran pemasaran sebagai 

suatu proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok dalam mendapatkan 

apa yang dibutuhkan dan inginkan adalah melalui proses menciptakan, 

menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain. Bauran pemasaran yang lebih luas, yaitu sebuah disiplin bisnis 

strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan nilai 
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dari satu penggagas kepada pengikut gagasannya. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pemasaran saat ini tidak hanya 

terfokus pada kegiatan jual-beli barang atau jasa, tetapi juga perusahaan mampu 

memberi nilai tambah. Nilai-nilai inilah yang akan menciptakan suatu hubungan 

timbal balik yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

Perusahaan harus dapat merumuskan bauran pemasaran (marketing mix) 

dengan tepat, oleh karena itu perusahaan tidak dapat mengabaikan pendapat 

atau masukan dari konsumen. Keberadaan konsumen mempunyai pengaruh 

pada pencapaian tujuan akhir perusahaan, yaitu perolehan laba melalui 

pembelian produk. Perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian produk. 

Para pemasar telah mengenal empat komponen dasar atau unsur-unsur dalam 

bauran pemasaran yaitu produk, harga, promosi dan distribusi atau yang biasa 

disebut dengan 4P (product, price, promotion dan place). Marketing mix merupakan 

dasar manfaat yang disampaikan pemasar kepada pembeli dan mengilustrasikan 

bahwa marketing adalah suatu proses penciptaan nilai. Ada tiga nilai yang 

diciptakan yaitu nilai yang diterima dari product, nilai yang diterima dari pelayanan 

(services), dan nilai yang diterima dari relationship dengan penjual (Oesman, 2010). 

2.2.4.1 Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar 

untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 

suatu keinginan atau suatu kebutuhan. Keputusan-keputusan tentang produk 

mencakup atribut produk (mutu, ciri, model), merek dan kemasan dari produk 

yang akan dijual. Perencanaan bauran produk meliputi produk mana yang harus 

dikembangkan, dipertahankan, tinggal dipanen atau ditarik dari peredaran (Kotler 

dan Amstrong, 2008). 
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Kotler (2002) menyatakan bahwa produk didefinisikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau 

kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, 

pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi dan gagasan. 

Produk merupakan kumpulan atribut- atribut yang bersifat nyata (tangible) 

dan tidak nyata (intangible) dalam hal ini termasuk kemasan, warna, kualitas, 

merek, serta pelayanan konsumen dari perusahaan (Schiffman dan Lesie, 2004). 

Kotler dan Amstrong (2008) ekuitas merek merupakan nilai suatu merek 

berdasarkan seberapa kuat nilai merek tersebut memilki nilai loyalitas merek, 

kesadaran konsumen akan merek tersebut, kualitas yang dipersepsikan, asosiasi 

merek, dan berbagai aset lainnya seperti paten, merek dagang dan hubungan 

jaringan distribusi. 

Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian (Tjiptono, 

2002). Berikut ini adalah atribut yang harus ada dalam suatu produk, yaitu: 

a. Merek adalah semua nama, istilah, tanda, simbol, desain atau 

kombinasi dari semua yang dimaksudkan untuk mengidentiflkasi 

produk dari satu penjual untuk membedakannya dengan produk 

pesaing. Merek bertindak sebagai pembeda antara produk yang satu 

dengan yang lainnya. Merek-merek yang mampu memberikan kesan 

yang berarti bagi konsumen akan mudah mendapat perhatian khusus 

dari konsumen. 

b. Kemasan adalah pembungkus luar produk yang berfungsi untuk 

melindungi produk, memudahkan konsumen dalam memakainya, 

menaikan citra produk atau bahkan sekaligus dapat dijadikan alat 

promosi ketika produk yang dilemparkan ke pasaran. Menciptakan 

bentuk kemasan yang menarik disertai dengan slogan- slogan yang 
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memiliki ciri khas masing- masing produk yang berguna untuk 

meyakinkan konsumen tentang keunggulan produk tersebut. 

c. Ukuran suatu produk mempunyai hubungan yang erat dengan 

kebiasaan membeli jumlah kebutuhan konsumen. Ini berarti kebutuhan 

antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya berbeda-

beda, sehingga perlu menyediakan produk dengan berbagai macam 

ukuran, hal ini bertujuan agar konsumen dapat menyesuaikan antara 

kebutuhannya dengan ukuran produk. 

d. Kualitas merupakan salah satu atribut produk yang paling penting di 

mata konsumen. Konsumen akan berusaha mencari produk yang 

paling berkualitas tinggi, karena menyangkut kepuasan konsumen. 

Oleh karena itu suatu perusahaan harus memperhatikan kualitas 

produk yang akan diluncurkan ke pasaran. 

2.2.4.2  Harga 

Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam 

pemasaran suatu produk karena harga adalah satu dari empat bauran pemasaran 

/ marketing mix (4P - product, price, place, promotion / produk, harga, distribusi, 

promosi). Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang manapun jasa yang 

dinyatakan dalam satuan moneter (Purwadi, 2002). Harga adalah nilai uang atau 

barang dengan atribut yang potensial untuk memuaskan konsumen dalam 

mendapatkan produk. Harga perlu disesuaikan dengan nilai produk yang 

ditawarkan menurut pandangan pelanggan (Kotler, 2002). 

Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

menyalurkan, menyebarkan, mengirimkan, serta menyampaikan barang yang 

dipasarkan kepada konsumen (Kotler dan Amstrong, 2008). Saluran distribusi 

adalah kesatuan orang dan badan usaha yang terlibat dalam proses distribusi 
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produk. Beberapa bentuk saluran distribusi antara lain: agen distribusi, retailler, 

dan wholeseller (Setiadi, 2005). 

2.2.4.3  Promosi 

Promosi adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan mendesain dan 

mengatur tiga elemen bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, harga, dan 

distribusi untuk mengkomunikasikannya dan mempengaruhi konsumen yang 

sudah ada dan konsumen yang potensial agar tertarik dan kemudian melakukan 

tingkat pembelian. Alat-alat yang dapat digunakan untuk promosi menurut Kotler 

dan Amstrong (2008) antara lain: promosi melalui berbagai media massa, 

personal selling (penjualan secara personal), reseller support (pemberian insentif), 

consumer relationship, dan publisitas non iklan yang ditampilkan oleh media 

massa. Sistaningrum (2002) menjelaskan tujuan promosi adalah empat hal, yaitu 

memperkenalkan diri, membujuk, modifikasi dan membentuk tingkah laku serta 

mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. 

2.2.4.4 Distribusi 

Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

menyalurkan, menyebarkan, mengirimkan, serta menyampaikan barang yang 

dipasarkan kepada konsumen (Kotler dan Amstrong, 2003). Saluran distribusi 

adalah kesatuan orang dan badan usaha yang terlibat dalam proses distribusi 

produk. Beberapa bentuk saluran distribusi antara lain: agen distribusi, retailler, 

dan wholeseller (Setiadi, 2005). 

 

2.2.5 Kepuasan Pelanggan 

Kotler (2002) mendefinisikan bahwa kepuasan pelanggan adalah “a 

person’s feeling of pleasure or dissapointmentresulting from companing a 

product’s received perfomance (or outcame) in relations to the person’s 

expectation”. Pendapat Kotler bahwa kepuasan konsumen adalah sebagai 
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perasaan senang dan kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan 

antara persepsi atau kesan terhadap kinerja (hasil suatu produk) dengan 

harapan-harapannya. Kepuasan konsumen merupakan hal yang sangat penting 

bagi kelangsungan suatu usaha. Kepuasan konsumen merupakan evaluasi 

purna beli, dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau 

melampaui harapan konsumen sedangkan ketidak puasan konsumen muncul 

apabila hasil tidak memenuhi harapan (Engel dkk., 1994). 

Irawan (2007) menjelaskan bahwa kepuasan atau satisfactiun adalah kata 

dari bahasa asing yaitu statis yang berarti enough atau cukup facere yang berarti 

to do atau melakukan. Jadi, produk atau jasa yang bisa yang memuaskan adalah 

produk atau jasa yang sanggup memberikan sesuatu yang dicari oleh konsumen 

sampai pada tingkat cukup. Dalam konteks teori consumer behavior, kepuasan 

lebih banyak didefinisikan dari perspektif pengalaman konsumen setelah 

mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk atau jasa. Seorang pelanggan 

yang puas adalah pelanggan yang merasa mendapatkan value dari pemasok, 

produsen atau penyedia jasa. Value ini berasal dari produk, pelayanan, sistem 

atau sesuatu yang bersifat emosi. Pelanggan yang puas adalah pelanggan yang 

akan berbagi kepuasan dengan produsen atau penyedia jasa. Bahkan pelanggan 

yang puas akan berbagi rasa dan pengalaman denga pelanggan yang lain. 

Kotler (2002) mendefinisikan bahwa terdapat empat perangkat lunak untuk 

melacak dan mengukur kepuasan pelanggan. Keempat perangkat tersebut 

adalah sebagai berikut. 

a) Complain and suggestion system (sistem keluhan dan saran) 

Perusahaan yang besar dan berkualitas akan mempermudah 

pelanggannya untuk memberikan saran dan keluhan. Setiap perusahaan 

mempunyai saran yang berbeda dalam menyediakan fasilitas kemudahan 

konsumen untuk menyalurkan saran dan keluhan. Beberapa perusahan seperti 
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rumah sakit lebih banyak memanfaatkan kotak saran sebagai sarana 

penampungan keluhan dan pemberian saran. Ada juga perusahaan yang 

membuat formulir yang diisi pelanggannya setelah mendapat pelayanan atau 

membeli suatu produk perusahaan tersebut. Contoh lain dapat berupa kartu 

komentar, web pages dan e-mail. 

b) Survey kepuasan pelanggan 

Perusahaan dapat juga menghubungi, menelepon, pelanggan-pelanggan 

terakhir mereka sebagai sampel acak dan menanyakan apakah mereka sangat 

puas, puas, tidak puas atau sangat tidak puas terhadap kinerja dan pelayanan 

perusahaan tersebut. Selain itu juga perusahaan juga meminta pendapat 

pelanggan tentang kinerja para pesaing mereka sebagai bahan intropeksi dan 

pembenahan diri perusahaan. 

c) Belanja siluman 

Perusahaan-perusahaan dapat membayar orang-orang untuk bertindak 

sebagai pembeli potensial guna mengetahui kekuatan dan kelemahan ketika 

mereka membeli suatu produk dari pesaing mereka. 

d) Analisis pelanggan yang hilang 

Pelanggan yang tidak membeli ulang harus diketahui perusahaan untuk 

mengetahui penyebabnya. Apabila tingkat pelanggan yang hilang semakin tinggi 

maka perusahaan dapat disebut gagal dalam memuaskan konsumen. Terdapat 

beberapa cara untuk mempertahankan pelanggan menurut Engel, Blackwell dan 

Miniard (1995) yaitu: 

1) Membangun harapan yang realistis 

Kepuasan didasarkan kepada suatu penilain bahwa harapan sebelum 

pembelian terpenuhi. Perusahaan sebaiknya menghindari tindakan melebih-

lebihkan, karena konsumen mungkin sangat percaya dengan apa yang dikatakan 

perusahaan dan menuntut tanggung jawab. 
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2) Memberikan garansi yang realistis 

Perusahaan memberikan suatu garansi pada produknya, apabila tidak 

dilakukan atau tidak sesuai janji maka konsumen akan kecewa. 

3) Memastikan kualitas produk dan jasa 

Memenuhi harapan perusahaan memberikan fasilitas suara layanan 

konsumen yang menjadi alat yang efektif untuk mengetahui produk atau jasanya 

telah sesuai dengan keinginan konsumen. 

4) Memberikan informasi tentang pemakaian produk 

Perusahaan harus menyadari apakah konsumen dapat menggunakan 

suatu produk dengan benar. Produk dan cara penggunaanya harus dipromosikan 

dan dirancang sehingga konsumen paham dan puas. 

5) Mengukuhkan loyalitas pelanggan 

Salah satu cara untuk mengukuhkan loyalitas pelanggan adalah dengan 

meyakinkan konsumen bahwa perusahaan sangat membutuhkan konsumen dan 

ingin tetap menjalin hubungan baik dengan konsumen. 

6) Menanggapi keluhan secara serius dan bertanggung jawab 

Kelangsungn perusahaan ditentukan dari kepuasan konsumen, apabila 

keluhan ketidak puasan konsumen tidak ditanggapi secara serius maka 

perusahaan tersebut terancam bangkrut dan ditinggalkan konsumen. 

 

2.2.6. Madu 

Madu adalah zat manis alami yang dihasilkan oleh lebah dengan bahan 

baku nektar bunga. Perubahan nektar menjadi madu dimulai ketika lebah pekerja 

membawa nektar ke sarangnya. Nektar yang berhasil dibawa ke sarangnya 

diberikan kepada lebah pekerja yang lainnya untuk dicampur dengan air liur dan 

dihilangkan airnya dan dikunyah-kunyah selama 20 menit sambil menambah 

amilase dan invertase, bahan tadi diproses menjadi madu. Madu yang sudah 
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disimpan dalam sel-sel sarang setetes demi setetes dan sebagian kadar airnya 

diuapkan lagi dengan kipasan sayap sebelum pintu sel sarang ditutup. Kadar 

airnya diturunkan sampai dengan dibawah 18% untuk mencegah terjadinya 

peragian. Selanjutnya madu disimpan dalam bilik penyimpanan, penyimpanan 

madu tersebut merupakan pakan cadangan bagi anak lebah (Sarwono, 2001). 

Berdasarkan sumber nektarnya, madu dibagi menjadi beberapa jenis, 

seperti madu flora, madu ekstrafloral, dan madu embun. Madu flora, madu yang 

dihasilkan dari nektar bunga. Bila nektar tersebut berasal dari beraneka ragam 

bunga, maka madu yang dihasilkan disebut madu poliflora dan bila dari satu jenis 

tanaman disebut madu monoflora. Madu ekstra flora, madu yang dihasilkan dari 

nektar yang terdapat diluar bunga yaitu dari bagian tanaman lain, seperti daun, 

cabang atau ranting. Madu embun, madu yang dihasilkan dari cairan hasil 

sekresi serangga family Lachanidae, Psyllidae atau Lechnidae yang diletakkan 

eksudatnya pada bagian-bagian tanaman. Cairan ini kemudian dihisap dan 

dikumpulkan oleh lebah madu dibagian tertentu yang disebut sarang madu 

(Sihombing, 2005). 

Lebah madu merupakan penghasil sumber bahan makanan alami yang 

baik, dengan hasil utama berupa madu. Madu merupakan bahan makanan alami 

yang istimewa mengandung gula-gula sederhana yang dapat segera 

dimanfaatkan tubuh untuk sumber energi. Madu mengandung garam-garam 

mineral dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan oleh tubuh dan hanya madu 

bahan makanan gula yang tidak perlu diolah lebih dulu untuk dimanfaatkan 

manusia. Lebah madu termasuk hewan serangga atau insekta yang 

mengumpulkan dan mengolah nektar dari tumbuhan. Wilayah subtropis madu 

dihasilkan terutama dari nektar bunga dan dari manna {honeydew), sedang di 

wilayah tropis selain dari nektar dan manna, juga dari nektar ekstrafloral. Lebah 

alam di Indonesia terdiri dari beberapa spesies yaitu, Apis adreniformis, Apis cerana, 
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Apis dorsata, Apis florea, Apis koschevnikovi di Serawak (Kalimantan), dan Apis 

mellifera (Sihombing, 2005). 

Sarwono (2001), menjelaskan bahwa kegiatan perlebahan 

menghasilkan berbagai produk yaitu, madu, propolis, pollen, royal jelly, malam 

dan apitoxin. Madu merupakan produk utama dari lebah madu selain beberapa 

produk sebagai berikut: 

a. Madu sebagai produk utama berasal dari nektar bunga merupakan makanan 

yang sangat berguna bagi penelitian kesehatan, kosmetika dan farmasi. 

b. Royal jelly dimanfaatkan untuk stamina dan penyembuhan penyakit, sebagai 

bahan kosmetika dan obat-obatan. 

c. Pollen (tepung sari) dimanfaatkan untuk campuran bahan obat-obatan atau 

kepentingan farmasi. 

d. Lilin lebah (malam) dimanfaatkan untuk industri farmasi dan kosmetika 

sebagai pelengkap bahan campuran. 

e. Propolis (perekat lebah) untuk penyembuhan luka, penyakit kulit dan 

membunuh virus influenza (Sarwono, 2001). 

Sarwono (2007), menjelaskan bahwa pembeli memilih madu berdasarkan 

beberapa parameter fisik madu yaitu, warna, kekentalan, rasa dan aroma. Sifat 

fisik yang dimiliki oleh madu antara lain: madu bersifat higroskopis karena larutan 

madu sangat jenuh dan tidak stabil. Madu yang kental memiliki viskositas tinggi, 

sedangkan pada madu yang encer viskositasnya rendah. Selain itu cairan madu 

mempunyai tekanan osmosis yang tinggi. The National Honey Board menyatakan 

aktivitas air (Aw) madu bervariasi antara 0,5 (16 % H2O) dan 0,6 (18 % H20) 

pada rentang suhu 4°C - 37°C. Kadar air madu secara langsung mempengaruhi 

kualitas madu. Jika kadar air tinggi, maka kualitas madunya rendah, (Anonim, 

2001). Sarwono (2007) menyatakan bahwa sifat kimia yang dimiliki madu antara 

lain: memiliki pH antara 3,5-6,1 dan kandungan asam antara 0,17-1,17% 
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terutama asam glukonat. Madu juga mengandung protein (0,26%) nitrogen 

(0,04%), dan asam-asam amino antara 0,05-0,10%. The National Honey Board 

(2001) menyatakan komposisi kimia madu terbesar adalah karbohidrat (82,4%), 

lalu diikuti oleh air (17,2%), protein (0,3%), dan abu (0,2%). 

 


