
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris dan beras adalah salah satu hasil pertaniannya 

utamanya. Sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, produksi beras dalam negeri sampai 

saat ini belum dapat mencukupi kebutuhan nasional. Selain disebabkan oleh peningkatan jumlah 

populasi,banyaknya masyarakat yang mengganti makanan pokok mereka dengan beras juga 

menyebabkan meningkatnya jumlah konsumsi beras. Beras merupakan makanan pokok sebagian 

besar penduduk dunia, termasuk penduduk Indonesia. Bangsa Indonesia telah menjadi bangsa 

yang terbesar mengkonsumsi beras di dunia yaitu 85 kg/kapita/tahun (Survei Sosial Ekonomi 

Nasional, 2009-2013).  

Ritel merupakan salah satu bagian terpenting dalam mata rantai konsumsi, karena ritel 

atau disebut juga usaha eceran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan 

penjualan barang atau jasa siap pakai kepada konsumen akhir. Menurut Tjiptono (2010:191), 

pengertian peritel semua kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen 

akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis.. Peran penting 

peritel juga terjadi dalam bidang pertanian. Produk pertanian yang diperoleh dari penggilingan 

padi misalnya disalurkan konsumen akhir melalui peritel. Toko Beras Panca Makmur merupakan 

perusahaan yang bergerak pada bidang distribusi beras yang berlokasi di Kota Surabaya, Jawa 

Timur. Panca Makmur berdiri sejak tahun 2012, dan berlokasi di Jalan Dharmahusada Indah 

Tengah I / C - 77, Surabaya. Beras yang di jual di Panca Makmur adalah Beras jenis Bengawan 

yang sudah terkenal memiliki kualitas bagus dengan merek Kemudi. Oleh karena itu untuk 



menarik konsumen melakukan pembelian maka perusahaan harus bisa menerapkan suatu strategi 

pemasaran yang tepat sesuai dengan kondisi pasar yang dihadapi. Menurut Kotler dan Keller 

(2009:237/0 Keberhasilan strategi pemasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu riset dan 

analisa pasar, keputusan tentang produk, penetapan harga, promosi dan distribusi (marketing 

mix).  

Menurut Kotler dan Keller (2009:24) Inti utama dari kegiatan pemasaran yang dikenal 

luas adalah bauran pemasaran (marketing mix), yang mencakup 4P (Product, Price, Place, 

Promotion). Keempat variable tersebut merupakan kombinasi yang mempunyai peran yang sama 

dan merupakan satu kesatuan guna menunjang sukses perusahaan.  Oleh karena itu, product, 

price, place dan promotion dapat digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun 

strategi dasar perusahaan yang dapat menjadi acuan bagi penyusunan strategi pemasaran yang 

efektif. Pada pelaksanaannya alat pemasaran (marketing mix) tersebut di lakukan secara berbeda-

beda dan unik, tetapi tujuan akhir dari marketing mix tersebut adalah meningkatkan penjualan 

dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dan menghasilkan laba.  

Faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

adalah faktor harga. Penentuan harga produk maupun jasa yang dilakukan perusahaan sangat 

berpengaruh pada keputusan konsumen. Menurut Mowen dan Minor (2010:318) menyatakan 

bahwa harga adalah atribut paling penting yang dievaluasi oleh konsumen sehingga manajer 

perusahaan perlu benar-benar menyadari peran tersebut dalam menentukan sikap konsumen. 

Harga sebagai atribut dapat diartikan bahwa harga merupakan konsep keanekaragaman yang 

memiliki arti berbeda bagi konsumen tergantung karakteristik konsumen, situasi dan produk. 

Panca Makmur menawarkan beras bengawan merek kepala kepada para konsumennya dengan 

harga berkisar antara Rp. 240.000 - Rp. 255.000 per 25 kg. Harga ini secara rata-rata masih 



cukup terjangkau karena harga beras bengawan di pasar lokal saat ini adalah Rp. 9900 per kg 

(http://siskaperbapo.com) 

Setelah mempertimbangkan harga, konsumen juga mempertimbangkan kualitas produk 

yang akan mereka beli. Konsumen mengharapkan adanya kesusuaian antara harga dengan 

kualitas produk yang mereka terima. Faktor kualitas produk juga tidak kalah pentignya karena 

kualitas produk juga sebagai faktor penentu tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen setelah 

melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. Konsumen akan terpenuhi 

keinginan dan kebutuhannya akan suatu produk bila kualitas produk baik (Windoyo, 2009:3). 

Panca Makmur selalu menjaga kualitas produk yang dijualnya dengan menjual beras bengawan 

yang sudah teruji kualitasnya dan disenangi oleh para konsumen. 

Faktor lokasi juga berpengaruh terhadap keputusan yang diambil konsumen untuk 

membeli suatu produk. Lokasi yang mudah dijangkau oleh pembeli merupakan lokasi yang tepat 

untuk usaha. Sebelum sebuah pabrik memutuskan untuk membeli bahan baku disuatu tempat, 

mereka juga akan mempertimbangkan lokasi tempat bahan baku tersebut. Apakah tempat itu 

efisien dalam mendistribusikan barang sehingga menjauhi keterlambatan pengiriman atau tidak. 

Lokasi Panca makmur yang terletak di daerah perumahan di Surabaya Timur yaitu 

Dharmahusada Indah cukup strategis sebagai tempat usaha distribusi beras, hal ini karena 

terletak dekat dengan konsumen yang menjadi target pasar perusahaan, yaitu konsumen kelas 

menengah ke atas yang ingin berasnya dikirim ke rumah secara langsung.  

Pemasaran sebuah produk tentu memerlukan strategi promosi yang baik guna menarik 

perhatian dari para konsumen untuk membeli sebuah produk. Salah satu strategi promosi yang 

dilakukan adalah periklanan, yakni dengan menyebarkan brosur kepada para konsumen, brosur 

juga berguna untuk mempengaruhi keputusan pembelian produk bagi konsumen. Brosur yang 



menarik akan menimbulkan rasa keingintahuan dari konsumen untuk membeli sebuah produk. 

Panca Makmur saat berdiri pertama kali selalu melakukan promosi dengan gencar untuk 

memasarkan produknya, melalui pembagian brosur, sampel, promosi melalui media blacberry 

messanger, hingga memberikan potongan harga. 

Konsumen yang membeli di Panca Makmur adalah konsumen menengah ke atas, yang 

cenderung membeli di Panca Makmur karena adanya layanan pesan antar beras ke rumah-rumah 

konsumen yang membeli beras. Konsumen yang pernah membeli di Panca Makmur cenderung 

melakukan pembelian kembali karena merasa puas terhadap kualitas layanan yang dilakukan 

Panca Makmur kepada para konsumen. Selain itu promosi gencar yang dilakukan oleh Panca 

Makmur melalui pembagian sampel dan brosur membuat konsumen menjadi tertarik untuk 

melakukan pembelian beras di Panca Makmur. Alasan konsumen membeli di Panca Makmur 

lainnya adalah pada segi kualitas produk, Panca Makmur menjual beras berkualitas tinggi 

dengan harga yang terjangkau sehingga memudahkan konsumen mencari beras yang bagus dan 

memiliki rasa yang enak. Lokasi Panca Makmur yang berada di daerah perumahan elit yang 

menjadi target pasar dari Panca Makmur sehingga pengantaran yang dilakukan ke rumah-rumah 

dapat lebih cepat. 

Peneliti melakukan penyelidikan awal pada para konsumen yang membeli di Panca 

Makmur dengan membagikan kuesioner mengenai hal-hal membuat konsumen memilih membeli 

di Panca Makmur, dari hasil penyebaran kuesioner awal ditemukan bahwa 3 orang konsumen 

merasa kualitas produk Panca Makmur yang mendasari konsumen melakukan pembelian, 2 

orang konsumen merasa bahwa harga yang ditetapkan oleh Panca Makmur menjadi penyebab 

utama membeli beras di Panca Makmur, 2 orang konsumen merasa bahwa promosi yang 

dilakukan oleh Panca Makmur menjadi penyebab utama membeli beras di Panca Makmur, dan 3 



orang konsumen merasa lokasi yang menjadi penyebab membeli beras di Panca Makmur. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mencoba untuk membahas lanjut dalam bentuk 

penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Marketing Mix (4P) Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen di Panca Makmur” 

 



1.2. Perumusan Masalah 

1. Apakah Produk (Product) mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli beras di 

Panca Makmur? 

2. Apakah Harga (Price) mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli beras di 

Panca Makmur? 

3. Apakah Promosi (Promotion) mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli beras 

di Panca Makmur? 

4. Apakah Lokasi (Place) mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli beras di 

Panca Makmur? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apakah Produk (Product) mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

membeli beras di Panca Makmur. 

2. Mengetahui apakah Harga (Price) mempengarui keputusan konsumen dalam membeli 

membeli beras di Panca Makmur. 

3. Mengetahui apakah Promosi (Promotion) mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

membeli beras di Panca Makmur. 

4. Mengetahui apakah Lokasi (Place) mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli 

beras di Panca Makmur. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :  



1. Bagi Perusahan 

Sebagai acuan dan informasi untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk 

menarik keputusan pembelian konsumen. Serta menjadi bahan untuk membuat strategi-

strategi baru untuk mengubah keputusan pembelian, penjualan, dan meningkatkan 

keragaman serta keunikan produk yang ada sehingga dapat meningkatkan penjualan yang 

ada. 

2. Bagi Pengembangan Ilmu 

a. Hasil skripsi ini diharapkan menjadi bahan referensi, khususnya bagi pihak lain 

yang ingin mengadakan penelitan dengan fokus kajian yang sama khususnya 

mengenai strategi bauran pemasaran 

b. Dapat mengetahui pentingnya peran bauran pemasaran, seperti produk, harga, 

promosi dan lokasi yang menjadi acuan dalam sebuah keputusan pembelian. 

3. Bagi Penulis 

Diharapkan semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan baik dalam 

kegiatan studi maupun dalam dunia kerja nantinya. Serta menambah pengetahuan dan 

memperluas wawasan khususnya dalam bidang strategi bauran pemasaran terhadap 

keputusan pembelian. 

 


