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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Negara Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan budidaya lebah madu. Dengan kondisi alam 

tanah yang cukup subur sehingga dapat memungkinkan pertumbuhan berbagai 

jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk sumber pakan lebah. Iklim tropis 

dan keanekaragaman jenis tumbuhan dapat menghasilkan ketersediaan bunga 

sebagai makanan lebah sepanjang tahun. Lebah madu menghasilkan produk 

yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan, pengobatan, memenuhi konsumsi 

tiap individu dan sebagai industri pangan serta farmasi.  

 Dalam kegiatan budidaya lebah madu sejak jaman dahulu sudah ada dan 

dikenal oleh bangsa Indonesia, kegiatan tersebut tidak dilakukan secara baik, 

namun dilakukan dengan cara yang sederhana dan menggunakan peralatan 

yang sederhana sehingga tidak dapat menghasilkan produk lebah madu yang 

maksimal. lebah yaitu serangga yang menghasilkan madu dari genus apis, 

lebah juga bisa menghasilkan serbuk sari, royal jelly, propolis, lilin lebah, serta 

racun lebah. 

 Lebah madu jenis apis mellifera menjadi favorit bagi para peternak lebah 

madu. Dalam produksi lebah madu apis jenis mellifera sangat tinggi dalam satu 

tahun bisa mencapai 35- 40 kg. Jenis lebah apis mellifera memiliki daya 

adaptasi yang cukup baik tehadap keanekaragaman berbagai iklim yang ada di 

negara indonesia. Produktivitas lebah jenis ini menghasilkan madu yang 

memiliki jumlah dan mutu nomer satu. 

 Menurut World Health Organization (WHO) kesehatan yaitu suatu 

keadaan sehat, utuh secara mental, fisik, dan sosial serta tidak hanya bebas dari 

berbagai penyakit. Salah satu untuk menjaga tubuh agar tetap dalam keadaan 

sehat dan utuh yaitu melakukan gaya hidup yang sehat dan bersih, dengan 

melakukan hal yang preventi dengan mengkonsumsi madu. Lebih baik 

mencegah daripada harus mengobati.  
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 Madu yaitu cairan alami yang memiliki rasa manis dengan kandunganan 

zat gula yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari nektar tanaman (Sahureka 

et al., 2019: 178). Madu memiliki rasa manis yang disebabkan adanya unsur 

glukosa dan monosakarida, rasanya mirip dengan gula. Bagi lebah, madu 

memiliki fungsi sebagai cadangan makanan dengan kaya nutrisi dan energi 

yang tinggi. Lebah madu mempunyai potensi usaha yang besar di Indonesia 

untuk dikembangkan. Indonesia memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang 

cukup luas mencapai 193 juta hektar dan perkebunan sekitar luas mencapai 143 

juta hektar, sehingga negara Indonesia memiliki sumber daya alam dengan 

lahan yang cukup luas dalam mengembangkan industri lebah madu 

(Andargarchew, 2004: 107). 

 Khasiat madu bagi kesehatan selain untuk meningkatkan stamina, madu 

yang dihasilkan oleh lebah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan 

menjaga imunitas tubuh, menjaga kesehatan jantung, serta meredakan batuk. 

Madu termasuk aman dan tidak banyak menimbulkan efek samping 

(Healthline: 2017). Tetapi banyak madu yang dihasilkan oleh lebah yang tidak 

kalah khasiatnya yaitu berupa royal jelly, propolis lebah, dan tepung sari (bee 

pollen). 

 Terdapat sumber nektar di Indonesia sebanyak 115 tanaman (Nurrahmi, 

Saepudin & Zain, 2019). Dalam usaha budidaya lebah madu diperlukan 

pertimbangan dalam kegiatannya dari segi ekonomi. Hal ini disebabkan karena 

biaya yang diperlukan untuk investasi berjumlah cukup besar. Selain itu, pihak 

lembaga keuangan dan bank belum meyakini secara komersial bahwa 

perlebahan bisa dikembangkan. Produksi dan pemasaran lebah madu 

bergantung pada mekanisme pemasaran. Mekanisme dalam pemasaran diantara 

lain yaitu melibatkan produsen, pemasok distributor, konsumen, kondisi alam 

dan kondisi ekonomi.  

 Kegiatan usaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan 

untuk memperoleh tujuan hasil berupa keuntungan. Setiap perusahaan akan 

berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pelangggannya 

dan menentukan strategi dengan tepat yang berdampak pada maju mundurnya 
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sebuah perusahaan dengan taktik dan strategi yang diselaraskan dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen.  

 Hal ini sangat penting karena pemahaman yang baik akan kebutuhan, 

keinginan, dan permintaan konsumen akan memberikan masukan penting 

untuk merancang strategi pemasaran yang tepat, Kotler dan Amstrong (2001). 

Bisnis usaha ternak lebah madu Apis Mellifera berkembang cukup pesat, bisa 

dilihat dengan cukup banyaknya merek dagang yang ada diarea Kecamatan 

Gringsing seperti Al-Barokah, Flora, Mustika Alam, Assyifak, Multiflora, dan 

madu produksi PT Air Mancur. Banyaknya usaha ternak lebah Apis Mellifera 

tentunya membuat pesaing bisnis semakin kompetitif. 

 Oleh karena itu setiap perusahaan memiliki strategi pemasaran tersendiri 

agar dapat menarik minat konsumen untuk membeli produknya. Usaha ternak 

lebah Apis Mellifera juga harus memperhatikan beberapa hal agar dapat tetap 

berkembang dalam persaingan usaha yang semakin ketat. Dengan ini, 

perusahaan harus bisa memasarkan produk madu asli dengan bersaing pada 

produk madu lainnya yang ditawarkan dipasaran. Tetapi, bukan hal yang 

mudah untuk bersaing secara kompetitif untuk menarik konsumen agar 

membeli produk. Dengan menggunakan teknologi saat ini untuk 

mengembangkan suatu marketing menjadi cara yang baik dalam meningkatkan 

penjualan produk. Bukan sekedar untuk penjualan saja, namun cara ini dapat 

memperkenalkan perusahaan ataupun dari brand produk tersebut (Supriyanti et 

al., 2016). 

 Pada masa perekonomian saat ini persaingan antar perusahaan akan lebih 

dituntut agar mengembangkan usahanya untuk lebih unggul dalam waktu yang 

akan datang. Aktivitas yang dibutuhkan dalam mengembangkan usahanya 

yaitu pemasaran bidang operasional, dan keuangan agar perusahaan tersebut 

dapat mencapai tujuan dan target perusahaan.  

 Dalam bisnis lebah madu Apis Mellifera ini memiliki banyak persaingan 

dalam usaha. Keadaan tersebut memaksa pengelola usaha untuk lebih baik 

dalam pasar dalam merencanakan strategi-strategi agar tetap mampu bertahan 

didalam pasar dengan cara memperhatikan perubahan-perubahan lingkungan. 
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Semakin baik posisi sebuah perusahaan di antara perusahaan sejenis akan 

menanam brand image terhadap konsumen dan keuntungan yang mungkin 

diperoleh akan semakin besar. 

 Salah satu usaha yang berkembang pada saat ini adalah usaha ternak lebah 

madu Apis Mellifera. Terkait dengan perkembangan usaha peneliti memilih 

usaha ternak lebah madu Apis Mellifera di PT. Madu Pramuka sebagai objek 

penelitian. Saat ini usaha lebah madu memiliti kompetitor pada bidang usaha 

yang sama maka perlu adanya strategi pemasaran yang inovatif dan kreatif 

yang harus dilakukan dalam usaha bisnis lebah madu Apis Mellifera PT. Madu 

Pramuka agar produk yang ditawarkan dapat terus bersaing di pasaran.  

 Usaha ternak lebah di PT Madu Pramuka mempunyai produk madu yang 

berkualitas dan pelayanan yang sangat baik. Namun, PT. Madu Pramuka 

mempunyai produk madu dengan harga yang terlalu tinggi. Kualitas akan 

menjadi hal yang sangat penting pada suatu produk jika di berada dalam 

ketatnya persaingan pasar. Dalam memproduksi lebah madu terdapat 

banyaknya pesaing yang mengakibatkan pemasaran dan pengembangan produk 

lebah madu dapat menciptakan produk lebah madu yang bisa bersaing dengan 

produsen lain. Pada PT. Madu Pramuka ini produk yang di produksi memiliki 

kandungan kadar air cukup tinggi 20%-24%. Selain itu dalam tingkat konsumsi 

madu yang tinggi belum dapat dipenuhi oleh produksi nasional dan belum 

mampu meningkatkan penjualan produk madu di PT. Madu Pramuka.  

 Menurut Hermawan (2012: 33) pemasaran merupakan sebagai kegiatan 

pemasaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan 

mendapatkan keuntungan dari kepuasan konsumen. Berdasarkan definisi 

tersebut, pemasaran tidak hanya sebatas promosi, tetapi juga mencakup 

penjulan produk dan memberikan informasi tentang pemasaran terkait dengan 

produk atau jasa yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pemasaran yang 

dilakukan oleh PT. Madu Pramuka dilaksanakan oleh bagian pemasaran 

indoor, pemasaran outdoor, dan apitherapy. Selain itu, pemasaran melakukan 

promosi melalui media sosial. Namun, metode pemasaran tersebut belum 

cukup maksimal untuk mendistribusikan produk lebah madu tersebut. 
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PT. Madu Pramuka menggunakan sistem kerjasama dalam melakukan 

penjualan produk. Sistem outdoor yang dilakukan oleh PT. Madu Pramuka ini 

dengan menitipkan produknya kepada penyalur, pedagang, atau pemilik toko 

untuk dijual. Namun, dalam melakukan strategi ini pemilik toko memiliki 

kendala yaitu kendala modal. Manager pemasaran menyampaikan bahwa perlu 

modal yang lebih untuk dapat melakukan pemasaran dengan strategi ini 

dikarenakan produsen tidak langsung memperoleh pendapatan dari produk 

yang diberikan penyalur, dimana penyalur akan membayar setelah produk 

tersebut terjual. Selain itu, PT. Madu Pramuka menggunakan sistem jemput 

bola, yaitu pemasaran indoor yang dilakukan langsung dari produsen ke 

konsumen. Manager pemasaran PT. Madu Pramuka menyampaikan bahwa 

sistem pemasaran indoor inilah dirasa paling efektif. 

 Dengan ini yaitu indikasi perlunya melakukan strategi pemasaran. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pemasaran Produk Lebah 

Madu Apis Mellifera di PT Madu Pramuka Kecamatan Gringsing. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan.  

1. Bagaimana pola pemasaran produk lebah madu yang dilakukan PT. Madu 

Pramuka Kecamatan Gringsing? 

2. Bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan pada PT. Madu Pramuka 

Kecamatan Gringsing ? 

C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan penelitian diatas terdapat tujuan dan manfaat dari penelitian 

yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan pola pemasaran yang dilakukan PT. Madu Pramuka 

Kecamatan Gringsing. 

2. Untuk mendeskripsikan strategi pemasaran yang diterapkan PT.Madu 

Pramuka Kecamatan Gringsing. 
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D.  Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis  

Dalam penelitian ini dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dalam 

kehidupan sosial dan dapat mengetahui bagaimana mengahadapi masalah 

dalam persaingan yang sangat kompetitif sehingga lebih memahami 

kegiatan manajemen dalam pemasaran secara langsung pada kegiatan usaha 

di PT. Madu Pramuka. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan 

pengalaman. Selain itu, dapat memenuhi sebagai persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sumbangan dan bahan 

untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan dan menyusun 

kebijakan yang lebih baik dimasa yang akan datang, khususnya pada 

strategi pemasaran. 

c. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi sebagai 

salah satu sumber informasi wawasan dan pengetahuan.  


