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BAB   I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Kecenderungan masyarakat dunia untuk kembali ke alam membawa 

perubahan pada pola konsumsi obat yang terbuat dari bahan alami, dalam 

merawat kesehatannya masyarakat dunia banyak yang memanfaatkan obat 

tradisional yang berasal dari exstrak tumbuhan (herbal). Meningkatnya 

kebutuhan akan produk herbal banyak dilatar belakangi oleh perubahan 

lingkungan, pola hidup manusia, dan perkembangan pola penyakit. Banyak 

yang menyakini bahwa produk herbal tidak memberikan dampak yang negatif 

pada kesehatan karena tidak mengandung bahan kimia. Peningkatan 

permintaan obat herbal, khususnya di Indonesia menjadi sebuah peluang bisnis 

yang menjanjikan dalam mengembangkan industri pengolahannya, sehingga 

banyak produsen obat herbal yang bermunculan.   

Semakin meningkatnya produsen obat herbal menimbulkan persaingan 

ketat dalam industri ini, perusahaan dituntut untuk mampu memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen, serta memperluas daerah pemasaran dan 

lebih berinovasi guna mempertahankan dan menguasai pasar dengan 

menggunakan produk yang telah dihasilkan demi kelansungan hidup 

perusahaan. Adapun salah satu cara yang dapat di tempuh oleh perusahaan 

untuk menghadapi persaingan dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

maka perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran, yaitu proses dimana 

perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang 
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kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk mengangkat nilai dari pelanggan 

sebagai imbalannya. (Kotler dan Amstrong, 2008)  

Secara umum pemasaran dapat dikatakan sebagai pola pikir yang 

menyadari bahwa perusahaan tidak dapat bertahan tanpa adanya transaksi 

pembelian. Perusahaan harus dapat memasarkan barang atau jasa yang 

diproduksi kepada konsumen agar dapat bertahan dan bersaing dengan 

perusahaan lain. Menurut (Kotler dan Amstrong, 2008) produk adalah semua 

hal yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akusisi, 

penggunaan atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau 

kebutuhan. Jadi disini yang dimaksud adalah perusahaan dengan produk paling 

baik yang akan tumbuh dengan pesat, dan dalam jangka panjang perusahaan 

tersebut akan lebih berhasil dari perusahaan yang lain. 

Suatu perusahaan dalam mengeluarkan produk sebaiknya disesuaikan 

dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Dengan begitu maka produk dapat 

bersaing di pasaran, sehingga menjadikan konsumen memiliki banyak 

alternative pilihan produk sebelum mengambil keputusan untuk membeli suatu 

produk yang ditawarkan. Keunggulan-keunggulan dari produk dapat diketahui 

oleh konsumen dan bisa membuat konsumen tertarik untuk mencoba dan 

kemudian akan mengambil keputusan untuk membeli suatu produk tersebut. 

Pemahaman perusahaan berawal dari produk, selanjutnya disesuaikan 

dengan promosi dan harga. Pemikiran yang berorientasi pada pasar dan 

konsumen merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari lagi pada zaman 



3 
 

persaingan dunia usaha ini. Pada era ini diyakini pula sebagai era dengan 

ketidakpastian yang dibarengi dengan munculnya fase pertumbuhan yang tidak 

menentu. Salah satu penyebabnya adalah tingginya tingkat persaingan di dunia 

baik bisnis lokal maupun global. Tingkat persaingan yang ketat antara 

perusahaan menyebabkan perusahaan harus benar-benar memikirkan strategi 

yang tepat dalam menghadapi persaingan tersebut. 

Promosi merupakan salah satu variabel di dalam marketing mix yang 

penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran produk atau jasanya. 

Menurut (Simamora, 2000) promosi adalah pengkomunikasian informasi 

antara penjualan dan pembeli potensial atau pihak pihak lainnya dalam saluran 

distribusi guna mempengaruhi sikap dan perilaku.   

Sedangkan menurut (Gitosudarmo, 2000) promosi merupakan kegiatan 

yang di tujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka menjadi kenal 

akan produk yang di tawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan mereka 

menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Dari pengertian yang dijelaskan 

beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan suatu aktifitas 

atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan di dalam memperkenalkan 

produk baru, dengan cara menginformasikan (to infrom), membujuk (persuade) 

para konsumen untuk membeli produk yang di tawarkan perusahaan dengan 

tujuan untuk menciptakan penjualan dari barang-barang yang di pasarkan. 

Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, 

artinya dapat diubah dengan cepat. Menurut (Gitosudarmo, 2000) harga adalah 
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sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang beserta 

jasa-jasa tertentu atau kombinasi dari keduanya. Harga merupakan faktor 

kendali kedua yang dapat ditangani oleh manajemen penjualan atau pemasaran 

untuk memahami inti pokok tentang pengambilan keputusan yang menyangkut 

penetapan harga. Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk melakukan pembelian suatu produk. Atas dasar latar belakang 

masalah tersebut, maka dalam penelitian ini dapat ditarik judul “ANALISIS 

PENGARUH PRODUK, PROMOSI DAN HARGA TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN OBAT HERBAL UD. TAZAKKA 

SUKOHARJO ”. 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang   akan diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh produk terhadap keputusan pembelian obat herbal 

UD. Tazakka Sukoharjo?  

2. Bagaimana pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian obat herbal 

UD. Tazakka Sukoharjo?    

3. Bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian obat herbal UD. 

Tazakka Sukoharjo?  
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C. Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan memiliki beberapa tujuan, adapun yang 

menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk menganalisa pengaruh produk terhadap keputusan pembelian obat 

herbal UD. Tazakka Sukoharjo  

2. Untuk menganalisa pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian obat 

herbal UD. Tazakka Sukoharjo  

3. Untuk menganalisa pengaruh harga terhadap keputusan pembelian obat 

herbal UD. Tazakka Sukoharjo  

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini akan mendapatkan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan penelitian ini dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan 

serta menjadi bahan rujukan. 

2. Bagi UD. Tazakka 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi manajemen 

untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan 

volume penjualan dengan memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. 

3. Bagi Konsumen 

Dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan atau acuan dan wawasan 

dalam menentukan keputusan pembelian untuk suatu barang. 

  


