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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan pasar semakin lama semakin ketat yang disebabkan oleh semakin 

banyaknya kemunculan produk baru yang serupa dan menyebabkan pertimbangan 

konsumen semakin beragam. Kemunculan merek baru membuat semakin banyak 

persaingan antar produsen, maka semakin banyak pula pertimbangan bagi pelanggan 

untuk menentukan produk mana yang sesuai dengan harapan. Persaingan produk antar 

produsen berdampak pada rentannya perpindahan merek pada konsumen (Arianto, 

2013). Hal ini mendorong perusahaan untuk memahami perilaku konsumen dengan 

menawarkan atau menjual produk yang berkualitas disertai dengan pelayanan yang 

baik kepada konsumen sehingga dapat mempengaruhi minat beli.  
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Gambar 1.1 : Data Jumlah Statistik Peternakan di Jawa Timur 
Sumber : Dinas Peternakan Jawa Timur 2016 
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Data statistik populasi ternak pada Gambar 1.1 menyebutkan bahwa total 

populasi ternak sapi di Jawa Timur termasuk populasi yang mempunyai jumlah yang 

besar dibandingkan dengan populasi ternak hewan yang lain. UD. PAKINDO 

merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada bidang agribisnis khususnya pakan 

ternak sapi dan UD. PAKINDO memiliki peluang pasar yang cukup besar dalam 

memasarkan produk perusahaan. UD. Pakindo berdiri pada 14 Februari 2014 dan 

beralamat di Deltasari Indah blok BQ 43-44 Waru, Sidoarjo. Perusahaan mengawali 

usahanya dengan memproduksi sendiri konsentrat untuk ternak sapi. Namun dengan 

seiring berjalannya waktu perusahaan menyadari bahwa perusahaan belum memiliki 

kemampuan untuk memproduksi pakan ternak dalam jumlah besar, sehingga 

perusahaan melakukan kerja sama untuk memproduksi pakan ternak dengan pabrik 

pakan ternak yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur.  

UD. PAKINDO pada awal berdiri hingga sekarang telah melakukan berbagai 

cara pemasaran dengan personal selling, mengikuti pameran, menyewa tenaga 

penjualan, via online melalui media sosial, laman iklan, dan bahkan memberi tester 

gratis kepada calon konsumen untuk berusaha meningkatkan penjualan, tetapi hasil 
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Gambar 1.2 : Data Penjualan Semester 5 Periode Juni – November 2015 
Sumber : Data Internal UD. PAKINDO  
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yang didapat tidak seperti yang diharapkan perusahaan dan Gambar 1.2 menunjukkan 

bahwa penjualan UD. PAKINDO mengalami fluktuatif dan cenderung menurun. 

UD. PAKINDO telah berupaya untuk memasarkan produk mulai dari 

menawarkan berbagai keunggulan hingga inovasi produk. Salah satu inovasi yang 

dilakukan UD.PAKINDO adalah dengan tidak menambahkan bahan kimia untuk 

meningkatkan nutrisi pakan ternak, dengan begitu kualitas produk pakan ternak UD. 

Pakindo menjadi lebih alami dan sehat. Hal ini diharapkan dapat menarik minat beli 

terhadap produk UD. PAKINDO, namun antusias calon konsumen belum sesuai 

dengan yang diharapkan perusahaan. Calon konsumen kebanyakan belum pernah 

mendengar nama UD. PAKINDO sebelumnya dan kurangnya bukti nyata terhadap 

efek positif nutrisi pakan ternak sapi perusahaan. 
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Masalah yang dihadapi UD. PAKINDO tidak hanya itu saja, Tabel 1.1 

menunjukkan bahwa UD. PAKINDO mempunyai harga yang lebih terjangkau dari 

kompetitor dengan harapan dapat dijangkau oleh konsumen, tetapi penetapan harga 

tersebut juga belum berhasil merangsang calon konsumen untuk membeli produk 

perusahaan. Harga menjadi bahan krusial bagi konsumen untuk memilih suatu 

produk, dimana harga juga dapat memisah segmen pasar konsumen. Selain itu UD. 

PAKINDO selalu menonjolkan kandungan nutrisi yang lebih baik dibanding dengan 

produk kompetitor, tetapi menurut pengalaman perusahaan calon konsumen ada yang 

tidak tahu tentang pentingnya nutrisi pakan dan ada yang acuh tidak acuh terhadap 

pentingnya kandungan nutrisi yang terkandung dalam sebuah produk pakan ternak 

sapi.  

 

 

 

 

 

Merek 
Pakan 
Ternak 

Sapi 

PAKINDO NUTRIFEED CARGILL THREEFEED CALFEED 

Harga per 
kg (Rp) 2700 3200 3900 3350 3600 

Protein 
Kasar 18.97% 13,5% Min 13% Min 13% Min 13% 

Kadar Air 9.82% 14% Maks 12% Maks 14% Maks 14% 

Berat Per 
Kemasan 50kg 50kg 50kg 50kg 50kg 

Tabel 1.1 : Perbandingan Beberapa Merek pakan ternak sapi  
Sumber : Data internal UD. PAKINDO 

Gambar 1.3: Desain Karung dan Logo UD. PAKINDO 
Sumber: Data Internal UD. PAKINDO 
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Produk UD. PAKINDO juga sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia 

dalam segi kandungan nutrisi yang dibuktikan oleh surat dari Dinas Peternakan dan 

Dinas Pertanian pada Gambar 1.4 dan Gambar 1.5 dan Gambar 1.3 menunjukkan 

bahwa UD. PAKINDO mencantumkan logo SNI di kemasan karung untuk 

meningkatkan kepercayaan calon konsumen terhadap produk UD. PAKINDO. 

Gambar 1.4: Surat Uji Nutrisi SNI Dinas Peternakan 
Sumber: Dinas Peternakan Jawa Timur 

Gambar 1.5: Surat Uji Nutrisi SNI Loka Sapi Potong 
Sumber: Kementrian Pertanian 
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 Dari Tabel 1.2 menunjukkan beberapa daftar Biaya kirim yang sering menjadi 

beban konsumen dalam membeli pakan ternak sapi UD. PAKINDO. Sebagian besar 

calon sering mengeluhkan harga biaya kirim yang menurut calon konsumen tidak 

murah, meski kebanyakan dari mereka tertarik dengan produk perusahaan. Harga 

biaya kirim tersebut sudah diminimalkan biayanya oleh perusahaan dengan 

menggunakan truck dan pickup pribadi dari pabrik yang bekerja sama dengan UD. 

PAKINDO yang berada di Pasuruan. Secara umum biaya kirim diukur melalui 

perbedaan tempat, jarak, dan wilayah dimana semakin jauh tempat konsumen, maka 

akan semakin besar pula biaya kirim yang akan dibebankan terhadap produk yang 

akan dibeli oleh konsumen. 

Berdasarkan masalah-masalah yang dialami oleh UD. PAKINDO, juga 

melihat peluang pasar yang masih banyak untuk dioptimalkan membuat UD. 

PAKINDO ingin mengindentifikasi apa saja pertimbangan calon konsumen terhadap 

minat beli terhadap pakan ternak sapi. Pengidentifikasian ini diharapkan dapat 

mencapai tujuan perusahaan yaitu memperkenalkan produk perusahaan lebih luas, 

minat beli calon konsumen meningkat, dan perusahaan dapat berkompetisi dengan 

perusahaan kompetitor. 

  

Tujuan Biaya Kirim (Rp) 

Trenggalek 1,050,000 
Ponorogo 1,200,000 
Sumenep 1,500,000 
Magetan 1,500,000 

Ngawi 1,500,000 
Banyuwangi 1,500,000 

Tabel 1.2: Daftar Biaya Kirim dari Pasuruan 
Sumber: Data internal UD. PAKINDO 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan UD. Pakindo, maka rumusan 

masalah yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: pertimbangan 

apakah yang menimbulkan minat beli calon konsumen dalam pembelian pakan ternak 

sapi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan apa 

saja yang menjadi pertimbangan minat beli calon konsumen terhadap pakan ternak 

sapi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori dalam ilmu 

manajemen khususnya mengenai Minat beli terhadap produk pakan ternak 

UD. PAKINDO. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi kepada UD. PAKINDO pertimbangan minat beli 

pakan ternak untuk mengoptimalkan produk dan layanan yang UD. 

PAKINDO berikan terhadap konsumen. 

	  


