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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

Data luas lahan tanaman jagung pada laporan tahunan Direktorat Jenderal 

Tanaman Pangan TA 2010 adalah sebesar 4,351.579 hektar. Dimana luasan tersebut 

merupakan 71.06% adalah diisi oleh tanaman jagung dengan Varietas Produksi Tinggi 

(VPT). Varietas jagung berproduksi tinggi atau yang mempunyai berat pipilan kering 

perhektar lebih dari 7 ton seperti yang dihasilkan oleh varietas seperti P21, P27, 

DK77, DK85, DK888, NK33 dan NK6326 menjadikan peluang tersendiri bagi 

produsen benih jagung Hibrida untuk bisa memaksimalkan bisnis serta 

produktivitasnya dilahan tersebut. 

Dijelaskan Sihombing (2015), bahwa persaingan pasar diantara perusahaan-

perusahaan penyedia benih jagung hibrida saat ini semakin ketat. Hal ini dikarenakan 

periode musim tanam yang singkat terutama dimusim hujan menjadikan perusahaan 

penyedia benih jagung hibrida berlomba-lomba melakukan kegiatan promosi untuk 

memperkenalkan benih jagung unggulannya. Ada beberapa perusahaan multinasional 

seperti Dupont dengan merek Pioneer, Monsanto dengan merek Dekalb, Syngenta 

dengan merek NK, Charoen Pokphand dengan merek Bisi serta masih banyak lagi 

perusahaan-perusahaan nasional penyedia benih jagung hibrida lainnya yang saling 

mengisi pasar jagung hibrida di Indonesia.  

Banyaknya produk yang tersedia dipasar memicu meningkatnya tingkat 

persaingan sedemikian rupa yang telah menyebabkan inovasi dalam strategi 
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persaingan juga mengalami peningkatan. Persaingan ini menjadikan setiap perusahaan 

perlu menerapkan suatu strategi tersendiri yang kreatif dan berbeda untuk 

memenangkan pasar yang ada. Pada umumnya sebelum melakukan penanaman benih 

para petani mempersiapkan lahan mereka dengan dibajak ataupun disemprot untuk 

memastikan bahwa benih yang akan ditanam dapat tumbuh dan berkembang dengan 

baik. Pembajakan atau penyemprotan biasa dilakukan kurang lebih satu minggu 

sebelum penanaman, penyemprotan yang baik biasanya dilakukan dengan 

menggunakan racun rumput (herbisida) berbahan aktif glyphosat. Glyphosat dapat 

mengendalikan gulma ditanaman jagung dan meningkatkan pertumbuhan serta 

produksi tanaman jagung hibrida dilahan budidaya (Simanjuntak, 2014). 

Menurut Milne (2013), bahwa salah satu cara untuk meningkatkan penjualan 

serta memenangkan persaingan dipasar adalah dengan pelayanan melalui penerapan 

strategi produk bundling. Menghadapi situasi persaingan dipasar, penulis melihat 

peluang untuk meningkatkan penjualan dan memenangkan persaingan pasar pada saat 

musim tanam yaitu dengan melakukan strategi produk bundling antara benih jagung 

hibrida merek Dekalb dengan produk herbisida glyphosat merek Round up yang 

merupakan produk buatan Monsanto. Herbisida Round up biasa dibeli oleh petani 

terlebih dahulu 1 sampai 2 minggu sebelum pembelian benih jagung. Herbisida 

berbahan aktif glyphosat merupakan produk yang paling banyak digunakan petani 

untuk pembersihan lahan dan disemprotkan kelahan 1 minggu sebelum tanam 

(Faqihudin, 2014).  

Paket penjualan suatu produk melalui strategi produk bundling sudah banyak 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan diberbagai macam produk dan jasa disektor 
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non pertanian. Dengan pertimbangan tersebut maka penulis mencoba melakukan 

penelitian untuk mengetahui bagaimana Sikap Konsumen Terhadap Produk 

Bundling Agribisnis sekaligus diajukan sebagai judul dalam penelitian ini. 

Sikap konsumen selalu ditujukan terhadap konsep, ada dua jenis konsep yang 

luas yaitu objek dan perilaku. Konsumen dapat memiliki sikap terhadap berbagai 

objek fisik dan sosial termasuk didalamnya produk, merek, model, toko dan orang 

disamping sebagai aspek strategi pemasaran, konsumen juga dapat memiliki sikap 

terhadap perilaku atau tindakan mereka (Peter dan Olson, 1999). Dalam teori Fishbein 

yang disampaikan oleh Ajzen dan Fishbein (1980) dalam Vallerand (1992), dikatakan 

bahwa evaluasi terhadap kepercayaan utama menghasilkan sikap keseluruhan, 

seseorang cenderung menyukai objek yang dikaitkan dengan ciri “baik” dan tidak 

menyukai objek yang mereka percaya memiliki ciri “buruk”. 

Vallerand (1992), menyampaikan model sikap Fishbein pada prinsipnya akan 

menghitung sikap seseorang terhadap sebuah objek yang dikenali lewat atribut-atribut 

yang melekat pada objek tersebut. Dengan mengenali sebuah objek melalui cara 

melihat, meraba, mencoba atau menggunakan objek tersebut maka seorang konsumen 

akan mempunyai sikap tertentu terhadap objek tersebut . Sehingga mengetahui sikap 

konsumen terhadap konsep produk bundling dalam penelitian ini sangatlah penting 

dilakukan lebih awal sebelum diterapkannya konsep penjualan terhadap produk 

bundling nya sendiri.  

Menurut Kotler (2000), konsumen didefinisikan sebagai individu atau 

kelompok yang berusaha memenuhi atau mendapatkan barang atau jasa yang 
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dipengaruhi untuk kebutuhan pribadi atau kelompoknya. Konsumen merupakan target 

akhir dalam suatu perdagangan yang memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhannya. Petani sebagai orang yang menanam benih jagung hibrida akan 

menjadi konsumen yang mempunyai peranan penting dalam melakukan pembelian 

sedangkan kios pertanian sebagai pengecer benih jagung hibrida mengambil peranan 

dalam penyampaian konsep produk bundling tersebut ke pembeli atau konsumen.  

Umumnya petani melakukan penanaman benih jagung hibrida satu minggu 

setelah dilakukan penyemprotan racun rumput (herbisida) ke lahan sebagai tahapan 

persiapan tanam jagung. Penyemprotan dilakukan untuk mematikan gulma pada lahan 

tegalan ataupun sawah sehingga lahan terlihat bersih. Sifat dari bahan aktif glyfosat 

yang sistemik dapat mematikan gulma secara perlahan, gulma yang tidak dikendalikan 

akan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman jagung nantinya. (Simanjuntak, 2014). 

 

2. Rumusan Masalah  

a. Bagaimana penerapan strategi produk bundling agribisnis pada jagung hibrida 

merek Dekalb dan herbisida Round up? 

b. Bagaimana sikap konsumen terhadap produk bundling?  

c. Apakah sikap konsumen berpengaruh terhadap minat beli konsumen 

 

3. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah seperti tersebut diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 
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a. Mengetahui bagaimana penerapan strategi produk bundling agribisnis buatan 

Monsanto pada jagung hibrida merek Dekalb dan herbisida merek Round up.  

b. Mengetahui sikap konsumen terhadap minat beli produk dalam hal ini petani 

sebagai pembeli dan retailer sebagai penjual/pengecer. 

 

4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi : 

a. Aspek Praktis 

Bagi pihak perusahaan Monsanto sebagai produsen benih jagung hibrida merek 

Dekalb dan herbisida Round up, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan 

dan pertimbangan bagi praktisi manajemen yang menjalankan bisnisnya untuk 

memenangkan persaingan pasar terutama yang berhubungan dengan objek 

penelitian pemasaran mengenai penerapan strategi produk bundling. 

b. Aspek Teoritis 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang marketing 

khususnya sikap konsumen terhadap penerapan strategi produk bundling. 

2. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan dalam 

penelitian lanjutan yang memfokuskan pada penelitian yang sama.  

3. Bagi penulis dan mahasiswa lain, untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

serta pemahaman dalam bidang kepuasan pelanggan. 

 

 


