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1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Usaha sayur organik merupakan sumber pendapatan bagi petani sayur organik karena 

ditunjang oleh potensi sumber daya manusia dan peluang pasar sayur organik yang masih 

langka saat ini. Selain sebagai komoditas unggulan, komoditas sayuran juga berperan sebagai 

sumber gizi masyarakat, penghasil devisa Negara, penunjang kegiatan agrowisata dan agro 

industri (Soekartawi, 1996). 

Sektor pertanian memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, begitu pula dengan 

perkembangan usaha-usaha yang berbasis agribisnis salah satunya adalah komoditas 

holtikultura seperti sayur-mayur. Dengan semakin tingginya harga pupuk kimia, pestisida, 

obat-obatan, maka para petani berupaya untuk tetap memproduksi hasil pertanian akan tetapi 

secara organik yang bebas bahan kimia, hal ini dikarenakan sarana produksi untuk pertanian 

organik termasuk murah.  

Dengan berjalannya waktu dan pemahaman tetang pentingnya mengkonsumsi produk 

organik maka peningkatan permintaan produk sayur organik semakin meningkat sehingga 

memicu banyaknya produsen sayur organik di Indonesia. Namun dalam penjualan sayur 

organik dilihat dari harga jual relatif mahal dan dari segi kualitas, penampilannya tidak 

menarik bagi konsumen. Hal ini disebabkan dari proses perawatan masih manual, rumit dan 

masa panennya termasuk panjang. 

Namun kenyataannya, hanya sebagian konsumen dari kalangan atas yang mengerti akan 

harga, kualitas dan bentuk fisik sayur organik untuk mengalihkan konsumsi sayuran ke sayur 

organik. Akibatnya produsen yang secara mandiri bergerak dalam produk sayur organik 

mengalami kesulitan dalam menjangkau konsumen tetap untuk mengkonsumsi sayur organik. 

Agar terjadi peningkatan permintaan, kepuasan, dan daya tarik pada  sayur organik serta 

menjaga keberlangsungan usaha maka produsen sayur organik perlu bergabung dalam 

kelompok tani dan menerapkan bauran pemasaran dalam proses penjualan. Oleh sebab itu 

perlu dilakukan penelitian tentang pelaksanaan bauran pemasaran oleh kelompok tani dan 

masalah-masalah yang dihadapi. 
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1.2. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan bauran pemasaran terhadap sayur organik pada 

kelompok tani sayur organik. 

2. Mengetahui masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan bauran pemasaran. 

 

1.3. Signifikansi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi secara ilmiah maupun secara 

praktis. Secara ilmiah, hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

dan dapat digunakan sebagai referensi ilmiah untuk penelitian lain yang sejenis, terutama 

dalam Bauran Pemasaran produk hasil pertanian.  

Sedangkan secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik oleh 

Kelompok Tani, sebagai bahan informasi untuk melaksanakan kerjasama yang saling 

menguntungkan dalam pemasaran sayur organik untuk bahan masukan dalam menetapkan 

kebijakan untuk memperbaiki sistem bauran pemasaran sayur organik.  

 

1.4. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi hanya pada proses bauran pemasaran di Kelompok Tani Sayur 

Organik. Adapun yang dimaksud bauran pemasaran meliputi: 

1. Strategi produk adalah cara produsen atau perusahaan menawarkan kepada 

konsumen dengan penawaran yang dapat diminati dari segi kualitas, merek dan 

penampilan produk yang menarik. 

2. Strategi harga adalah cara produsen atau prusahaan dalam menetapkan harga produk 

yang bisa dijangkau oleh konsumen di pasar sasaran, mempertahankan dan 

meningkatkan volume penjualan. 

3. Strategi promosi adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan 

dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran. 

4. Strategi distribusi adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang 

dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. 

5. Sayur organik adalah sayur yang cara budidayanya tanpa menggunakan pestisida 

kimia dan pupuk buatan pabrik. 


