
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yaitu, negara yang penduduknya banyak 

bekerja di bidang pertanian. Pekerja Indonesia di sektor pertanian sebanyak 39.68 

juta orang atau 31.68 persen dari jumlah penduduk bekerja yang jumlahnya 124.54 

juta orang (BPS 2015). Pertanian memiliki peranan sangat penting, baik di sektor 

perekonomian, pemenuhan kebutuhan pangan dan juga pertanian berkontribusi 

nyata pada penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian memberikan kontribusi yang 

cukup besar terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data BPS 

(2015), pertanian merupakan sektor terbesar ketiga dalam total Produk Domestik 

Bruto (PDB) setelah sektor industri dan perdagangan, dimana sektor tersebut 

memberikan kontribusi sebesar 13.38%.  

Perkembangan sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 

tidak terlepas dari industri penunjang yang mendukung. Salah satu industri 

penunjang tersebut berasal dari sub sektor agribisnis, yaitu industri pupuk. Pranitit 

et al. (2016) mengatakan pupuk berfungsi sebagai sumber zat hara untuk 

mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Pemberian 

pupuk pada media tanam dapat meningkatkan kadar hara dan meningkatkan 

kesuburan. Aktifitas pertanian yang secara terus menerus dilakukan mengakibatkan 

kehilangan unsur hara pada tanah. Oleh karena itu untuk mengembalikan 

ketersediaan hara pada media tanam diperlukan penambahan pupuk. 

Banyaknya perusahaan yang bergerak di industri pupuk menunjukan bahwa 

persaingan usaha pupuk mulai meningkat. Meningkatnya kontribusi agribisnis 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia diiringi dengan meningkatnya produksi 

pertanian Indonesia. Hal ini berdampak pula pada kebutuhan pupuk yang 

meningkat dan harus dipenuhi. Indonesia pertama kali mendirikan perusahaan 

pupuk yang bernama Pupuk Sriwidjaja (PUSRI). 

Pusri adalah perusahaan yang didirikan sebagai pelopor produsen pupuk urea 

di Indonesia pada tanggal 24 Desember 1959 di Palembang Sumatera Selatan, 

dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Pusri memulai operasional usaha 

dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan 

program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di 

industri pupuk dan kimia lainnya. Sejarah panjang Pusri sebagai pelopor produsen 

pupuk nasional selama lebih dari 50 tahun telah membuktikan kemampuan dan 

komitmen dalam melaksanakan tugas penting yang diberikan oleh pemerintah. 

PT Pusri mulai mendapatkan pesaing baru dari Cina pada tahun 2000. Selama 

10 tahun impor pupuk Cina masih kecil sekitar 300 000 – 400 000 ton/tahun. Impor 

pupuk mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2010 hingga sekarang. 

Tinggi impor pupuk yang berasal dari Cina ternyata berimbas pada menurunya 

penjualan PT Pusri tetapi, ternyata ada perusahaan pupuk nasional yang dapat 

bertahan pada gempuran pupuk impor Cina hal ini terlihat dari penjualan PT Petro 

Kimia dan PT Pupuk Kaltim tidak mengalami penurunan (Gambar 1). 
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Gambar 1 Grafik impor pupuk cina, penjualan pupuk PT Pupuk Kaltim, dan 

penjualan pupuk PT Pupuk Sriwidjaja tahun 2011-2016 

 

Pada kondisi persaingan yang ketat, mencari pelanggan baru membutuhkan 

biaya dan waktu yang lebih besar dibandingkan mempertahankan pelanggan yang 

sudah ada. Perusahaan menghabiskan dari biaya lima kali lebih banyak untuk 

mendapatkan pelanggan baru daripada mempertahankan yang sudah ada (Kotler 

dan Keller 2012). Salah satu hambatan untuk pindah (switching barrier) yang dapat 

dilakukan untuk tetap mempertahankan pelanggan yakni dengan cara membentuk 

atau menumbuhkan loyalitas pada pelanggan. 

Loyalitas merupakan komitmen yang bersifat sukarela, yang dapat terjadi 

ketika seorang pelanggan setiap terhadap suatu produk, bahkan ketika mereka 

memiliki kesempatan untuk dapat berpindah sewaktu-waktu. Meningkatnya 

loyalitas pelanggan akan meningkatkan retensi pelanggan (Schiffman dan kanuk 

1997). Semakin baik retensi pelanggan yang dilakukan oleh pihak manajemen, 

semakin besar jumlah pelanggan dan laba yang diperoleh. Pelanggan yang loyal 

memiliki keunggulan dan memberikan manfaat terhadap pertumbuhan laba bagi 

perusahaan (Raphel et al. 2007). 

Loyalitas pelanggan dapat terbentuk dari adanya kepuasan yang dirasakan 

oleh pelanggan (Zeithaml dan Bitner 2000). Kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan pada prosesnya dipengaruhi oleh kinerja bauran pemasaran. Kinerja dari 

bauran pemasaran merupakan cermin atas kinerja perusahaan. Bauran pemasaran 

yang mampu memuaskan pelanggan akan berpotensi mengarah pada pertumbuhan 

penjualan jangka panjang dan jangka pendek, serta pembelian ulang (Kotler P dan 

Keller KL 2009). Oleh sebab itu perusahaan harus mampu merekayasa elemen-

elemen dari bauran pemasaran melalui langkah-langkah strategi dan mengevaluasi 

kinerja bauran pemasaran sehingga dapat mempertahankan pelanggan agar tidak 

berpindah ke perusahaan pesaing. 

 

 

Rumusan Masalah 

PT Pusri menjadikan target penjualan sebagai indikator keberhasilan usaha. 

Target penjualan ini ditetapkan berdasarkan daya produksi perusahaan dan 

penjualan tahun sebelumnya, sehingga target penjualan yang ditetapkan selalu naik 

setiap tahun. Namun, adanya tingkat kompetisi yang tinggi menyebabkan PT Pusri 
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mengalami kesulitan dalam mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. 

Malahan PT Pusri mengalami penurunan penjualan pada tahun 2015. 

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, manajemen PT Pusri 

perlu memahami pentingnya pelanggan bagi keberlangsungan perusahaan mereka. 

Dalam menjalankan bisnis, pihak manajemen perlu berorientasi kepada pelanggan, 

agar dapat bertahan dari tingkat persaingan yang kompetitif dan dapat 

meningkatkan penjualan sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak PT Pusri adalah menumbuhkan 

loyalitas dalam diri pelanggan mereka. Pelanggan yang loyal merupakan aset 

terbesar perusahaan karena mereka akan melakukan kunjungan kembali, membeli 

lebih banyak, dan merekomendasikan kepada orang lain tanpa adanya tambahan 

biaya promosi. Menumbuhkan loyalitas dalam diri pelanggan tidak hanya 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada, akan tetapi membuka peluang untuk  

menarik calon pelanggan baru. Hal tersebut dapat mempengaruhi peningkatan 

penjualan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Pihak perusahaan perlu berfokus mengenai faktor apa saja yang 

mempengaruhi loyalitas dan bagaimana memperbaiki atau meningkatkan faktor-

faktor yang mempengaruhi loyalitas tersebut. Pada pembentukannya, loyalitas 

dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan yang dipengaruhi oleh bauran pemasaran. 

Dimensi dalam bauran pemasaran mempengaruhi loyalitas secara tidak langsung 

melalui kepuasan pelanggan.  

Apabila persepsi pelanggan terhadap kinerja aktual perusahaan terhadap 

lebih tinggi dari apa yang diharapkan oleh konsumen. konsumen yang memiliki 

pengalaman yang positif akan menyimpan ingatan tersebut dalam memori mereka.  

Apabila konsumen sewaktu-waktu membutuhkan produk tersebut, maka pelanggan 

akan mengingat produk yang memberikan pengalaman yang positif bagi dirinya, 

dan melakukan pembelian ulang pada produk tersebut yang memberikannya 

kepuasan. 

Penjualan yang menurun menjadi masalah serius perusahaan. Persaingan 

bisnis yang sengit ini mengharuskan PT Pusri secepatnya memperbaiki strategi 

pemasarannya. Perusahaan harus mengetahui apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan konsumen membeli pupuk.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan 

permasalahan: 

1. Bagaimana kinerja bauran pemasaran PT Pusri? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen pupuk PT Pusri? 

3. Bagaimana faktor-faktor dari bauran pemasaran yang berpengaruh 

terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen? 

4. bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepuasan 

dan loyalitas pelanggan pupuk PT Pusri? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kinerja bauran pemasaran PT Pusri? 

2. Menganalisis tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen pupuk PT Pusri. 
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3. Menganalisis faktor-faktor dari bauran pemasaran yang berpengaruh 

terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen. 

4. Merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kepuasan dan loyalitas pelanggan pupuk PT Pusri. 

 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai sarana peningkatan 

kompetensi diri, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan dalam 

menganalisis efisiensi produksi. 

2. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan 

bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan bagi pengembangan 

bisnis. 

3. Bagi Perguruan Tinggi, memberikan tambahan informasi bagi penelitian 

lain dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai database 

(benchmarking) bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang menentukan kepuasan dan 

loyalitas pelanggan terhadap pembelian pupuk PT Pusri. Faktor-faktor yang dianalisis 

tediri dari Product, Price, Place, Promotion, Kepuasan, dan Loyalitas Pelanggan. 

Objek penelitian ini adalah pupuk PT Pusri yang sudah dikenal cukup baik oleh 

konsumen. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah penduduk petani yang 

menggunakan pupuk non subsidi PT Pusri di daearah distributor yang mengalami 

penurunan penjualan paling parah wilayah Sumatera Selatan. Penentuan Sumatera 

Selatan karena merupakan wilayah utama pemasaran PT Pusri. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Konsumen 

Menurut Sumarwan (2014), konsumen adalah seseorang yang 

menggunakan produk dan atau jasa yang dipasarkan. Sedangkan kepuasan 

konsumen adalah sejauh mana harapan para pembelian seorang konsumen dipenuhi 

atau bahkan dilebihi oleh sebuah produk. Jika harapan konsumen tersebut dipenuhi 

maka ia akan merasa puas, dan jika melebihi harapan konsumen, maka konsumen 

akan merasa senang. Konsumen dibagi menjadi dua kategori, yaitu konsumen 

personal dan konsumen organisasional. Konsumen personal adalah individual yang 

membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, untuk penggunaan dalam rumah 

tangga, anggota keluarga dan teman, Sedangkan konsumen organisasional 

merupakan sebuah perusahaan, agen pemerintah atau institusi profit maupun 

nonprofit lainnya yang membeli barang, jasa dan peralatan lain yang diperlukan 

yang digunakan agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. 
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