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Pemasaran Produk Bioindustri

Nur Hidayat

TIP – FTP – UB 

Pendahuluan

• Pemasaran (Inggris:Marketing) adalah proses
penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan
untuk memberikan informasi mengenai barang
atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan
kebutuhan dan keinginan manusia

• Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat
penting bagi perusahaan dimana strategi
pemasaran merupakan suatu cara mencapai
tujuan dari sebuah perusahaan
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Tujuan Pemasaran

• Konsumen potensial mengetahui secara detail 
produk yang kita hasilkan

• Perusahaan dapat menjelaskan secara detail 
semua kegiatan yang berhubungan dengan
pemasaran

• Mengenal dan memahami konsumen
sedemikian rupa sehingga produk cocok
dengannya dan dapat terjual dengan
sendirinya

Manfaat Segmentasi Pasar

• Perusahaan akan dapat mendeteksi secara dini dan tepat
mengenai kecenderungan kecenderungan dalam pasar
yang senantiasa berubah.

• Dapat mendesign produk yang benar-benar sesuai dengan
permintaan pasar.

• Dapat menentukan kampanye dan periklanan yang paling 
efektif.

• Dapat mengarahkan dana promosi yang tersedia melalui
media yang tepat bagi segmen yang diperkirakan akan
menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

• Dapat digunakan untuk mengukur usaha promosi sesuai
dengan masa atau periode-periode dimana reaksi pasar
cukup besar.
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Pemasaran Produk Tempe

• Tempe merupakan produk fermentasi yang banyak
dikonsumsi masyarakat Indonesia.

• Segmentasi pasar untuk produk tempe seringkali tidak
diperhatikan. Perajin tempe jarang memperhatikan
adanya perbedaan kepentingan dan keingnan
konsumen

• Produk tempe yang dijual di pasar banyak yang sulit
dipilih karena tidak adanya merk ataupun kemasan
yang baik

• Kelemahan lain dari produk tempe adalah umur
simpannya yang pendek sehingga jarang atau sulit
dijual di supermarket

Pemasaran Produk Kecap

• Kecap merupakan produk fermentasi yang banyak
dikonsumsi masyarakat dari berbagai kalangan

• Di Indonesia dikenal adanya kecap asin yang 
merupakan kecap sebenarnya, juga dikenal kecap
manis yang khas Indonesia dengan penambahan
gula merah

• Di Indonesia kecap dibuat dari kedelai hitam, 
selain itu mulai banyak dibuat kecap dari
berbagai bahan baku seperti ikan, daging, ampas
tahu dan sebagainya.
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Pemasaran Produk Kecap

• Kemasan yang digunakandalam produk kecap
umumnya dalam bentuk botol kaca,  botol plastic,  
plastik ataupun dalam jerigen plastic

• Kecap local umumnya dipasarkan di pasar local 
karena terbatasnya sarana dan kemampuan
pemasaran

• Segementasi pasar yang baik telah dilakukan oleh
perusahaan besar dengan memvariasi ukuran dan
jenis kemasan sehingga dapat diedarkan ke
semua lapisan masyarakat

Pemasaran Produk Yogurt

• Yogurt merupakan produk olahan susu yang 
paling pesat perkembangannya

• Pada dasarnya yogurt  merupakan produk yang 
cepat rusak, namun karena perkembangan
teknologi menjadikan produk inidapat tahan lama 
dan diolah menjadi berbagai produk turunan

• Produk yogurt semakin popular dengan mulai
dipahaminya peran penting bakteri probiotik bagi
manusia
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Pemasaran Produk Yogurt

• Pengembangan produk untuk meningkatkan
kemampuan beli konsumen sering dilakukan

• Rasa yogurt yang masam diubah menjadi
manis atau dengan rasa lain sehingga
keasamannya menjadi tidak terasa

• Untuk menarik konsumen anak-anak maka
produk sering menggunakan gambar-gambar
yang lucu dan menarik anak-anak

Pemasaran Produk Fermentasi 
(Peramalan 2000)
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2005: Amino acids dominate growth in 
fermentation products

• Pada 2004 diramalkan pasar global untuk produk 
fermentasi mencapai $ 14,1 milyar dan dengan 
pertumbuhan 4,7 % pda tahun 2009 mencapai $17,8 
milyar.

• Pada 2004 produk fermentasi dalam pasar global 
mencapai $10,97 milyar yang mencakup: enzim, 
asam amino, asam sitrat, dan gum xanthan. 
Diperkirakan tahun 2009 mencapai $13,6 milyar  
dengan pertumbuhan 4,8 %. 

2005: Amino acids dominate growth 
in fermentation products

• Asam Amino menduduki kedua dengan 
pertumbuhan paling cepat, dan diramalkan pada 
tahun 2004 mencapai $3,5 milyar dan 2009 
mendekati $5 milyar.

• 2004: Lysine dan monosodium glutamate (MSG) 
produk terbesar dalam kategori ini, dan total nilai 
pasar untuk asam amino termasuk threonine dan 
tryptophan, mencapai $3,5 milayar.
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2005: Amino acids dominate growth in 
fermentation products

• Perusahaan Ajinomoto Jepang mendominasi 
pasar asam amino, dengan lebih 25 % pasar 
untuk lisin dan 30 % untuk MSG. Diikuti oleh 
perusahaan ADM and BASF.

Asam Organik

• Asam organik mewakili terbesar ketiga dan 
didominasi asam sitrat. Total pasar akan 
mencapai $3,0 milyar pada tahun 2009.

• 2004: Kategori asam organik didominasi asam 
sitrat yang mencapai 1,4 juta ton. Diperkirakan 
pada tahun 2009 akan melewati $2 milyar
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Bagaimana dengan Produk Fermentasi 
Kita

Tape
• Alkohol

• Asam organik

• Produk olahan lanjut

• lainnya

Mana yang harus dipilih?

Apa yang menjadi dasar pemilihan?


