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RINGKASAN 

 

Manajemen Pemasaran Produk Pupuk Organik Asam Amino Di Pusat 

Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Bintang Tani Sejahtera 

Tamanan Kabupaten Bondowoso, Sinta Agustina, NIM D41170440, Tahun 

2021, 69 halaman Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember, Naning 

Retnowati, S.TP, MP (Pembimbing). 

 Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu suatu program pendidikan yang 

mengarah proses belajar mengajar pada tingkat keahlian dan mampu 

melaksanakan serta mengembangkan standar-standar keahlian secara spesifik 

yang dibutuhkan sektor industri. Sistem pendidikan yang diberikan berbasis pada 

peningkatan keterampilan sumber daya manusia dengan menggunakan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan dasar yang kuat, sehingga lulusannya mampu 

mengembangkan diri untuk menghadapi perubahan lingkungan. Disamping itu 

lulusan Politeknik Negeri Jember diharapkan dapat berkompetisi di dunia industri 

dan mampu berwirausaha secara mandiri. 

P4S Bintang Tani Sejahtera yang merupakan Pusat Pelatihan Pertanian 

dan Pedesaan Swadaya yang terletak di Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan 

Kabupaten Bondowoso yang bergerak diproduksi pertanian serta melakukan 

penyuluhan pertanian.Salah satu produk unggulan yang di produksi oleh P4S 

Bintang Tani Sejahtera yaitu produk pupuk organik asam amino yang baru 

ditemukan oleh pemilik perusahaan. Produk pupuk organik asam amino ini 

berfungsi sebagai nutrisi bagi tanaman yang dapat membantu pertumbuhan 

tanaman lebih berkualitas dengan hasil panen yang tinggi. Mengingat produk ini 

merupakan produk yang baru, maka dari itu pemilik perusahaan P4S Bintang Tani 

Sejahtera memperkenalkan produk Asam Amino melalui penyuluhan dan kegiatan 

sosialisasi  dengan perwakilan petani Bondowoso yang di wakili oleh beberapa 

orang dari setiap Kecamatan di seluruh Kabupaten Bondowoso.  

Pada laporan praktik kerja lapang ini penulis ingin memfokuskan pada 

kegiatan pemasaran khususnyaa manajemen pemasaran asam amino.Kegiatan 
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pemasaran yang dilakukan pada P4S Bintang Tani Sejahtera terutama dalam hal 

penjualan, yaitu berlangsung pada hari Senin sampai hari Minggu.Produk pupuk 

organik asam amino dijual Rp. 30.000/L dengan bentuk kemasan jeriken per biji 

15.000 untuk ukuran 5 liter asam amino dan dapat dibeli secara ecer. Kegiatan 

pemasaran dilakukan melalui penyuluhan pertanian.Manajemen pemasaran yang 

ada di P4S Bintang Tani Sejahtera perlu diperbaiki untuk memaksimalkan hasil 

penjualan. 

Pada diagram ishikawa yang menyebabkan pemasaran yang kurang efektif 

pada P4s Bintang Tani Sejahtera yaitu Kurangnya tenaga kerja dibidang 

pemasaran dan kurangnya pemahaman tentang teknologi.Lokasi pemasaran yang 

kurang strategis, kurangnya kegiatan promosi dan tidak menggunakan promosi 

dibidang digital. 

 

(Jurusan Manajemen Agribisnis, Program Studi D-IV Manajemen 

Agroindustri, Politeknik Negeri Jember) 


