
 

 

1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

Pemasaran secara umum dilaksanakan oleh setiap perusahaan dengan harapan 

dapat mencapai tujuan perusahaan, yaitu mempertahankan dan meningkatkan 

pangsa pasar. Pemasaran adalah serangkaian proses menciptakan dan 

menghantarkan produk maupun jasa yang memiliki keunggulan dalam pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Proses pemasaran terdiri dari: memahami 

pasar yang meliputi kebutuhan dan keinginan pasar, membangun program 

pemasaran terintegrasi, membangun hubungan yang menciptakan loyalitas 

konsumen, serta membangun merek jangka panjang (Kotler & Amstrong 2010).  

Tingginya tingkat persaingan pasar yang disertai dengan perubahan kondisi 

pasar secara terus menerus, menyebabkan semakin diperlukannnya strategi 

pemasaran yang tepat. Karamoy (2013) dan Yuliana (2013) berpendapat bahwa 

setiap perusahaan harus menerapkan strategi pemasaran yang tepat agar dapat 

memengaruhi keputusan pembelian. Segmentasi, targeting, dan positioning 

merupakan strategi pemasaran perusahaan yang perlu diterapkan perusahaan untuk 

dapat memenangkan persaingan pasar (Elondri & Gustika 2013). Pada umumnya, 

langkah awal dalam pengembangan strategi pemasaran adalah segmentasi pasar, 

selanjutnya perusahaan akan memutuskan segmen yang akan dijadikan target pasar 

(Kotler & Amstrong 2010). 

Perusahaan kemudian melakukan positioning agar memiliki tempat khusus di 

benak konsumen serta dapat dibedakan dengan pesaing, mengingat keberadaan 

beberapa perusahaan dalam melayani target pasar yang sama (Kotler & Amstrong 

2010). Positioning adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

menempatkan merek berdasarkan keunggulan produk di benak konsumen, dengan 

tujuan untuk membantu konsumen mengambil keputusan (Kasali 2005; Kotler & 

Amstrong 2010; Kotler & Keller 2009). Skallerud dan Gronhaug (2009), 

menyatakan bahwa penting bagi setiap pemasar untuk memahami strategi 

positioning. Positioning memengaruhi konsumen pada proses pengolahan 

informasi (Kasali 2005). Pada proses ini, konsumen menerima informasi dan diolah 

menjadi persepsi (Sumarwan 2011). Penting bagi setiap perusahaan untuk 

menerapkan strategi positioning, dengan tujuan membentuk persepsi konsumen 

yang akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam membentuk posisi 

strategis suatu merek di benak target pasar yaitu membuat konsep positioning, 

merancang strategi positioning yang meliputi kombinasi strategi bauran pemasaran 

(product, place, price, dan promotion), serta mengevaluasi strategi positioning yang 

dilakukan perusahaan (Carven & Piercy 2013). Positioning bersifat dinamis, dapat 

selalu berubah seiring dengan perubahan selera dan prefensi konsumen, pesaing, 

dan teknologi (Ganiyu et al. 2013). Oleh karena itu, perusahaan perlu selalu 

mengevaluasi posisi saat ini berdasarkan keunggulan produk dan bauran pemasaran 

yang telah dilakukan, untuk dijadikan landasan konsep positioning berikutnya.  

Salah satu produk yang juga memerlukan strategi positioning adalah pupuk. 

Hampir seluruh kegiatan pertanian membutuhkan pupuk. Pupuk muncul ketika 

kesadaran manusia akan kebutuhan sumber daya alam semakin meningkat (Lingga 
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& Marsono 2003). Pupuk memiliki peranan yang penting dan strategis dalam 

peningkatan produksi hasil pertanian (Irawan et al. 2013). Pupuk yang paling banyak 

digunakan di Indonesia adalah pupuk anorganik (APPI 2014). Penggunaan pupuk 

anorganik yang berlebihan, dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia serta 

mengganggu kelangsungan hidup organisme dalam tanah (Ruswandi 2010). Rana 

et al. (2013) menjelaskan bahwa penggunaan pupuk anorganik yang tidak 

terkendali menjadi salah satu penyebab penurunan kualitas kesuburan fisik dan 

kimia tanah, yang merupakan akumulasi residu unsur-unsur kimia seperti N, P, dan 

K dalam tanah. Oleh karena itu, perlu diterapkan pengelolaan pupuk terpadu yang 

mengkombinasikan pupuk anorganik, organik dan hayati (Simanungkalit 2006). 

Kombinasi aplikasi pupuk hayati, organik, dan anorganik pada dosis tertentu dapat 

meningkatkan produktivitas pertanian (Kristanto et al. 2002; Patola 2005; dan 

Fadiluddin 2009). Kontribusi pupuk terhadap peningkatan produktivitas pertanian 

mencapai 20% (Irawan et al. 2013). 

Rumusan Permasalahan 

Salah satu perusahaan yang memproduksi pupuk hayati adalah PT Karya 

Anugrah Rumpin (PT KAR). Pada awalnya, produksi pupuk hayati hanya 

merupakan produk sampingan yang diperoleh melalui pengolahan limbah 

peternakan dan rumah pemotongan hewan. Limbah berupa air seni, darah, dan 

rumen sapi mengalami proses fermentasi sehingga menjadi pupuk hayati. Seiring 

dengan perkembangan pasar, perusahaan mulai menekuni pupuk hayati ini. Pupuk 

hayati diberi nama dagang “Sumber Subur”. 

Pupuk Hayati Sumber Subur saat ini dipasarkan dengan menggunakan 

kemasan botol 1 liter. Pupuk hayati dijual dengan harga Rp8,500 per liter. Pupuk 

Hayati Sumber Subur dipasarkan melalui saluran pemasaran yang meliputi 

perusahaan-pengecer-konsumen. Daerah pemasaran Pupuk Hayati Sumber Subur 

yaitu Bogor, Jakarta, Tangerang, Sukabumi, Jogjakarta, dan Magelang. Promosi 

yang telah dilakukan perusahaan yaitu demonstration plot (demplot) dan sosialisasi 

langsung.     

Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah penjualan pupuk Sumber Subur dari 

tahun 2008 hingga tahun 2014 mengalami fluktuasi. Namun jika dibandingkan 

dengan tahun 2008, penjualan Pupuk Hayati Sumber Subur mengalami peningkatan 

di tahun 2014. Meskipun penjualan perusahaan saat ini mengalami peningkatan jika 

dibandingkan awal penjualan, perusahaan harus dapat selalu mempertahankan dan 

meningkatan pangsa pasar karena perusahaan akan selalu menghadapi tantangan 

akibat tingginya tingkat persaingan pasar.  

 
Gambar 1 Data Penjualan Pupuk Sumber Hayati Subur tahun 2008 - 2014 
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Keberadaan perusahaan lain yang memproduksi pupuk hayati, menjadi salah 

satu faktor yang dapat meningkatkan persaingan pasar. Beberapa merek pupuk 

hayati yang beredar di pasar antara lain, EM-4, Super Nasa, Kuda Laut, Ultra Hayati, 

Super Aci. Pupuk Hayati yang saat ini beredar di pasar secara umum memiliki 

kandungan produk serta ukuran kemasan yang sama. Harga pupuk hayati Sumber 

Subur lebih rendah jika dibandingkan dengan merek pesaingnya. Hasil uji Demplot 

yang dikelola perusahaan terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian. 

Namun permintaan konsumen akan pupuk hayati sumber subur masih stagnan dan 

belum mengalami peningkatan yang signifikan (Gambar 1), bahkan peluang untuk 

meningkatkan penjualan pun masih sangat bisa dilakukan karena ditunjang dengan 

kapasitas produksi yang cukup memadai dan ketersediaan bahan baku yang 

berlimpah. 

Stagnannya permintaan akan pupuk hayati Sumber Subur diduga karena saat 

ini pupuk hayati Sumber Subur belum memiliki posisi yang kuat di benak 

konsumen. Sehingga menjadi penting bagi perusahaan untuk selalu 

mengembangkan strategi positioning. Positioning dilakukan dengan tujuan 

membentuk persepsi konsumen terhadap pupuk hayati, dengan harapan dapat 

memengaruhi konsumen untuk memilih produk tersebut. Dalam rangka 

mengembangkan strategi positioning yang tepat, perusahaan perlu mengetahui 

informasi penting terkait konsumen yang akan dijadikan sebagai landasan untuk 

membuat posisi yang jelas di benak konsumen sehingga dapat dengan mudah 

dibedakan dengan pesaing. Beberapa informasi penting yang perlu diketahui agar 

dapat mengembangkan strategi positioning yang tepat antara lain: 

1. Karakteristik konsumen (petani) serta kaitannya dengan penggunaan pupuk 

hayati. 

2. Atribut yang dianggap penting oleh konsumen (petani) dalam penggunaan 

pupuk hayati berdasarkan bauran pemasaran. 

3. Posisi pupuk hayati saat ini yang dipersepsikan konsumen (petani) berdasarkan 

keunggulan produk. 

Penelitian mengenai positioning suatu produk telah dilaksanakan oleh 

beberapa peneliti. Namun, penelitian yang memberikan informasi terkait 

pengembangan strategi positioning pupuk hayati masih relatif sedikit. Oleh karena 

itu penelitian ini penting untuk dilaksanakan agar dapat memberikan informasi 

pengembangan strategi positioning pupuk hayati.  

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi atribut yang dianggap penting oleh konsumen dalam 

penggunaan pupuk hayati. 

2. Menganalisis posisi pupuk hayati saat ini yang dipersepsikan oleh konsumen 

berdasarkan keunggulan produk.  

3. Memberikan alternatif rekomendasi strategi positioning pupuk hayati. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

diantaranya: 

1. Peneliti: memberikan pengalaman yang berharga untuk memperluas wawasan 

praktis dan akademis, serta sarana untuk mempertajam dan mempraktekkan ilmu 

yang diperoleh khusunya di bidang pemasaran. 

2. Akademisi: memperkaya khasanah dan bahan referensi penelitian dalam bidang 

pemasaran, khususnya positioning. 

3. Produsen pupuk: memberikan gambaran mengenai perilaku petani dalam 

pengambilan keputusan pembelian, posisi saat ini, serta memberikan 

rekomendasi alternatif strategi pemasaran pupuk hayati. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada hal yang berkaitan dengan kegiatan merancang 

strategi pemasaran, khususnya positioning pupuk hayati. Penelitian ini juga 

mencakup penilaian konsumen terhadap tingkat kepentingan atribut produk pupuk 

hayati tersebut. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan 

wilayah pusat pemasaran PT Karya Anugrah Rumpin. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Positioning 

Pada umumnya, langkah awal dalam pengembangan strategi pemasaran 

adalah segmentasi pasar, yaitu proses mengidentifikasi, menganalisis serta 

membagi pasar ke dalam segmen yang berbeda berdasarkan kondisi demografis, 

psikografis dan perilaku pembelian. Setelah pasar dibagi kedalam segmen tertentu, 

perusahaan akan memutuskan segmen yang akan dijadikan target pasar. 

Selanjutnya perusahaan menerapkan strategi positioning pada target pasar yang 

telah ditentukan (Kotler & Amstrong 2010). 

Positioning menurut Kotler dan Amstrong (2010) adalah pengaturan suatu 

produk untuk memperoleh tempat yang jelas dan berbeda relatif terhadap 

pesaingnya dalam pikiran konsumen yang menjadi sasaran. Kasali (2005) 

berpendapat bahwa positioning adalah upaya untuk menempatkan merk perusahaan 

dalam pikiran konsumen yang merupakan target pasar. Dengan melakukan 

positioning, maka konsumen dapat mengingat merek yang ada dalam benaknya (Al 

Ries & Jack Trout dalam Kasali 2005). Kasali (2005) menyebutkan beberapa hal 

yang harus diperhatikan oleh perusahaan berkenaan dengan positioning, yaitu: 

a. Positioning berhubungan dengan citra produk atau perusahaan dalam benak 

konsumen. Oleh karena itu perusahaan hendaklah dapat mengembangkan 

strategi marketing public relation dengan mengadakan event marketing sesuai 

karakter produk. 
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