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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kawasan hutan Indonesia terbentang seluas 95,6 juta hektar (KLHK, 

2021). Perekonomian di Indonesia mampu ditingkatkan dengan memanfaatkan 

hasil hutan yang dimiliki. Nilai ekspor hasil hutan pada tahun 2019 mengalami 

peningkatan. Nilainya mencapai 11,64 milyar Dolar Amerika (KLHK, 2020). 

Sumber daya hutan bukan hanya kayu saja, ada hasil hutan bukan kayu seperti 

resin, flora, fauna dan madu. Madu menjadi salah satu produk perlebahan dengan 

permintaan tinggi. Bahkan rata-rata konsumsi madu di dunia mencapai 1500 gram 

per kapita per tahun.   

 Masyarakat meyakini madu sebagai obat tradisional. Fungsinya untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh serta menyembuhkan infeksi pernafasan. Madu 

juga digunakan sebagai konsumsi sehari-hari dan bahan pemanis pengganti gula. 

Fungsi madu yang beragam, tidak heran jika jumlah permintaan dalam negeri 

cukup tinggi. Indonesia perlu mengimpor madu untuk memenuhi permintaan. 

Jumlah impor madu oleh Indonesia di tahun 2020 bahkan meningkat sebesar 104% 

dari tahun sebelumnya (ITC, 2021). Seperti yang dijabarkan pada Tabel 1 nilai 

produksi madu di tahun 2020 yang hanya sebanyak 69,8 ton.  

Tabel 1.1 Produksi dan Impor Madu Nasional Tahun 2016-2020 

Tahun Produksi (ton) Impor (ton) 

2016 492,592 1.636 

2017 73,848 1.500 

2018 200,328 2.026 

2019 677,28 3.041 

2020 69,8 6.216 

Sumber : ITC (2021) dan BPS (2021) (Diolah) 

 Tingginya peluang pasar dari produk madu membuat para pengusaha lebah 

madu bersaing memenuhi permintaan konsumen. Banyak produsen madu 

bermunculan di pasaran dengan karakteristik yang berbeda-beda. Beberapa daftar 

merk dagang dan produsen madu yang beredar di Indonesia tertera pada Tabel 2. 

Hal ini membuat tiap produsen harus memahami perilaku konsumen yang 
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dimiliki. Produsen harus memastikan bahwa produknya sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan konsumen.  

Tabel 1.2. Data Merek Dagang & Produsen Madu di Indonesia 

NO. Merek Dagang Produsen 

1 Vegiku CV Agrowira Niaga Industri 

2 Andaru PT Sinar Naturalindo Berkah 

3 Madu TJ PT Ultra Sakti  

4 Madurasa PT. Madurasa Unggulan Nusantara 

5 Manuka Wellbeing PT Manuka Wellbeing Indonesia 

6 Agrowira CV Agrowira Niaga Industri 

7 Kashmir CV. Sukses Harapan Nusantara 

8 Madu Nusantara PT. Madu Murni Nusantara 

9 Madu Uray PT Rejeki Tujuh Alam 

10 Madu Bina Apri UMK Bina Apri 

11 Madu Pramuka PT Madu Pramuka 

Sumber : Indotrading (2021) (diolah) 

 Konsumen dalam memutuskan pembelian terhadap produk melalui proses 

pengambilan keputusan yang dipengaruhi beberapa faktor. Faktor tersebut 

berbeda setiap konsumen. Keputusan pembelian termasuk proses pemilihan dari 

beberapa alternatif yang ditawarkan. Konsumen termasuk faktor penting bagi 

perusahaan. Karena konsumen tidak hanya mendapatkan tawaran produk dari satu 

perusahaan saja. Perusahaan harus membuat produk yang ditawarkan menarik 

sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. Sebelum itu, perusahaan perlu 

mengetahui karakteristik konsumen yang ditargetkan sehingga mampu 

menentukan program pemasaran yang sesuai dengan konsumen. 

 CV. Rumah Matahari Pagi merupakan salah satu UMKM (Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah) yang bergerak di bidang produksi madu. UMKM ini terletak 

di kabupaten Sidoarjo. Madu yang diedarkan dengan merek dagang Madu Onggu. 

Usaha budidayanya tersebar di lima pulau besar di Indonesia yaitu Sumatra, 

Sulawesi, Kalimantan, Sumbawa dan Jawa. Madu Onggu adalah madu murni tanpa 

proses pemanasan, dan tambahan apapun, sehingga terjaga kandungan nutrisi dan 
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kemurniannya. Madu Onggu memiliki 5 variasi produk dengan 5 ukuran kemasan 

yang berbeda. Lima variasi produk tersebut yaitu Bee Pollen, Mallifera, Dorsata, 

Trigona dan Superfood. 

 Atribut produk merupakan unsur-unsur produk yang dijadikan konsumen 

sebagai dasar dari keputusan pembelian. Namun, CV Rumah Matahari Pagi belum 

mengetahui secara pasti atribut produk madu yang seperti apa yang diharapkan 

oleh konsumen. UMKM ini juga belum mengetahui kinerja produknya telah 

memenuhi ekspetasi konsumen atau belum. Hal ini membuat CV. Rumah 

Matahari Pagi kesulitan dalam menentukan strategi pemasaran yang menghasilkan 

keuntungan yang tinggi. Banyak produk madu yang beredar dipasaran memiliki 

harga yang lebih murah dibanding produk Madu Onggu. Sehingga menjadi 

tantangan tersendiri bagi CV. Rumah Matahari Pagi untuk membangun strategi 

pemasaran untuk meningkatkan nilai penjualannya. Permasalahan tersebut dapat 

diatasi dengan salah satunya mengetahui keputusan pembelian konsumen terhadap 

produk madu dan kepuasan konsumen terhadap produk madu Onggu. Oleh karena 

itu penelitian ini diharapkan mampu membantu CV. Rumah Matahari Pagi dalam 

menganalisis keputusan pembelian konsumen dan kepuasan konsumen terhadap 

produk madu Onggu sehingga berguna bagi UMKM tersebut untuk menentukan 

strategi penjualan selanjutnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana proses keputusan pembelian konsumen madu di 

kabupaten Sidoarjo? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian 

madu? 

3. Seberapa besar probabilitas pemilihan produk CV Rumah Matahari 

Pagi oleh konsumen di kabupaten Sidoarjo? 

4. Bagaimana tingkat kepuasan konsumen di kabupaten Sidoarjo 

terhadap produk madu CV Rumah Matahari Pagi? 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini yaitu : 

1. Mengidentifikasi proses keputusan pembelian konsumen madu di 

kabupaten Sidoarjo, 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh bagi konsumen 

dalam pembelian madu, 

3. Mengidentifikasi probabilitas pemilihan produk CV Rumah 

Matahari Pagi oleh konsumen di kabupaten Sidoarjo, 

4. Mengidentifikasi tingkat kepuasan konsumen di kabupaten Sidoarjo 

terhadap produk madu CV Rumah Matahari Pagi 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain: 

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

terkait implementasi teori dan praktik yang telah dipelajari selama 

perkuliahan terutama yang berkaitan dengan keputusan pembelian produk 

madu dan strategi pemasaran untuk industri madu di CV Rumah Matahari 

Pagi. 

2. Bagi perusahaan yang bersangkutan, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi. 

1.5 Luaran Yang Diharapkan 

 Luaran dari penelitian ini adalah model peluang keputusan pembelian untuk 

produk madu Onggu, CV Rumah Matahari Pagi. 

 

  


