
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Daging adalah hasil ternak yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Selain dalam rangka penganekaragaman sumber 

pangan, daging dapat menimbulkan kepuasan atau kenikmatan bagi 

yang mengkonsumsinya karena kandungan gizinya yang lengkap. 

Daging dapat diolah dengan cara dimasak, digoreng, dipanggang dan 

diasap atau diolah menjadi produk lain seperti misalnya daging 

korned, sosis, dendeng dan abon, oleh karena itu, daging dan hasil 

pengolahannya merupakan produk-produk makanan yang beragam. 

Sosis pada umumnya diklasifikasikan menjadi beberapa tipe 

yaitu, sosis segar, sosis kering, sosis masak, sosis masak dan diasap, 

sosis asap tidak dimasak. Jenis sosis yang dihasilkan PD. Badranaya 

termasuk kedalam sosis masak dan diasap. Produk olahan lain yang 

dihasilkan perusahaan yaitu, boffer beef, botfer chicken, keikian, beef 

burger, bas0 sapi, bas0 urat, lidah matang, daging asap dan 

sebagainya. 

PD. Badranaya adalah salah satu anak Perusahaan PT. Tirta 

Ratna yaitu, perusahaan yang mengolah dan memproduksi daging 
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sapi, ayam dan telur menjadi sosis yang berlokasi di Desa Cihapit, 

Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung. 

PD. Badranaya merupakan salah satu perusahaan yang 

memenuhi kebutuhan produk daging olahan bagi masyarakat namun 

masih belum dapat menyesuaikan dengan permintaan pasar, terutama 

dari segi kualitas maupun kuantitasnya. 

PD. Badranaya menjual sosis dalam kemasan yang telah 

divakumkan terlebih dahulu atau langsung dijual tanpa dikemas, 

tergantung keinginan konsumen. Produk sosis tersebut selain dijual di 

Badranaya juga dipasarkan ketempat-tempat lain di kota Bandung 

seperti beberapa pasar swalayan dan juga di luar kota Bandung 

seperti di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto. Untuk di luar 

kota dengan jalan mendirikan agen kecuali itu unit ini juga mempunyai 

langganan-langganan baik perorangan, hotel, catering serta restoran- 

restoran di kota Bandung dan sekitarnya. 

Meningkatnya permintaan daging sapi dan ayam dewasa ini 

merupakan peluang bagi dunia usaha khususnya bagi PD. Badranaya 

untuk dapat bersaing dengan perusahaan sejenis. Salah satu cara 

untuk bersaing dengan perusahaan sejenis yaitu, perlu adanya 

penanganan yang lebih intensif, agar kualitas produk tidak merugikan 

konsumen pemakai. 
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Adanya peningkatan permintaan daging olahan dari konsumen 

mengakibatkan produksi daging olahan juga mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun untuk memenuhi kebutuhan konsumen seiring 

dengan pertambahan penduduk dari tahun ke tahun, seperti tertera 

pada Tabel 1. 

Penanganan kualitas produk penting khususnya pada bagian 

produksi, karena sifat daging yang mudah rusak maka penanganan 

produk harus lebih baik dalam melaksanakan proses pembuatan 

produk dari awal hingga selesai, dengan mengkoordinir tugas kerja 

dengan karyawan terkait dalam bidangnya. 

Tabel 1. Proyeksi Konsumsi Daging, Produksi Daging Olah dan 
Pemenuhan Permintaan Pasar sampai Tahun 1998. 

I I I I I 
Sumber : Riset Pasar PT. Kemfoods (1993 dalam Liesdiani, 1996) 

Tahun 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Bersaing, khususnya dalam skala produksi dan laba perlu 

adanya perencanaan produk yang berorientasi pada pasar. Berbagai 

upaya yang dikembangkan agar suatu produk dapat terserap pasar 

Konsumsi Daging 
(Ton) 

1.398.808 
1.477.296 
1.555.784 
1.634.272 
1.712.761 

dengan harga yang baik antara lain yaitu dengan melakukan penetrasi 

Produksi Daging 
Olah (Ton) 

13.009 
13.520 
14.031 
14.543 
15.054 

Pemenuhan 
Permintaan (%) 

0.93 
0.91 
0.90 
0.89 
0.88 
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pasar dan konsep pengembangan produk tertentu (product 

development). 

Peningkatan permintaan daging olahan merupakan peluang 

pengembangan usaha dan menarik pendatang-pendatang baru 

memasuki pasar untuk bersaing dalam produksi berskala besar dan 

laba. Perusahaan Sosis Badranaya yang mengolah daging sapi 

menjadi sosis cukup memiliki peluang pasar di dalam 

pengembangannya. 

Beberapa pertimbangan yang dilakukan dalam upaya untuk 

pengembangan usaha adalah dengan melihat beberapa faktor antara 

lain : adanya peningkatan permintaan pasar, upaya untuk 

meningkatkanlmemaksimalkan laba perusahaan. 

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, perlu dikaji lebih lanjut 

strategi pemasaran PD. Badranaya. Hal ini penting, untuk mengetahui 

bagaimana perusahaan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki 

serta daya saingnya untuk memenuhi permintaan pasar agar dapat 

bersaing dengan perusahaan sejenis. 

Sebagai suatu konsep produk yang dipasarkan, kegiatan 

pemasaran produk sosis tersebut mengandung suatu strategi dalam 

ha1 bauran pemasarannya (marketing mix), yang meliputi konsep, 

produk (product), harga (price), promosi (promotion), dan distribusi 
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(distribution). Rumusan strategi yang tepat nantinya akan menjamin 

sasaran yang diinginkan tercapai secara optimal. 

Berdasarkan ha1 di atas, maka dalam geladikarya ini suatu 

kegiatan analisis sehubungan dengan komponen-komponen bauran 

pemasaran dalam kaitannya dengan strategi-strategi yang akan 

ditetapkan maupun yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen 

perusahaan PD. Badranaya. Lebih lanjut dari kegiatan ini diharapkan 

dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam menetapkan 

strategi yang berkaitan dengan pemasaran produk sosis. 

B. Perurnusan Masalah. 

Tujuan utama dari PD. Badranaya adalah untulc meningkatkan 

volume penjualan dan laba yang maksimal. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, perusahaan harus dapat meningkatkan pangsa pasar. Selain 

itu diperlukan cara-cara yang efektif dalam menghadapi persaingan 

dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Produk sosis pada 

dasarnya merupakan suatu konsep pengembangan produk. Sebagai 

sebuah konsep pengembangan produk, produk sosis mengandung 

strategi tertentu yang berkaitan dengan bauran pemasarannya. 

Melihat kondisi yang ada selama ini terutama dalam ha1 

kebebasan penetapan harga produk yang diberikan perusahaan 
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terhadap penyalur atau pengecer, serta kurangnya promosi 

perusahaan terhadap produk beserta lini produknya, penulis merasa 

perlu untuk mengkaji dan menganalisis strategi pemasaran yang telah 

ditetapkan perusahaan selama ini, dengan melakukan analisis sikap 

konsumen terhadap bauran pemasaran produk sosis PD. Badranaya 

Bandung. 

Dengan mengacu pada empat variabel bauran pemasaran, 

maka masalah yang harus dipecahkan dalam rangka memantapkan 

strategi bauran pemasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 

a. Produk (product) 

Apakah atribut-atribut yang disusun sudah memenuhi kriteria 

konsumen ? 

b. Harga (price) 

Apakah kebijakan atau strategi harga yang ditetapkan 

manajemen (perusahaan) sudah tepat ? 

c. Promosi (promotion) 

- Kegiatan promosi penjualan apa yang paling tepat untuk 

mendorong penjualan ? 

- Media-media komunikasi apa atau dengan cara apa yang 

efektif untuk menyampaikan informasi produk kepada 

pembeli ? 
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d. Distribusi (distribution) 

Apakah distribusi yang dilakukan selama ini sudah berjalan 

dengan efektif ? 

C. Tujuan Geladikarya. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

dari pelaksanaan geladikarya ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis efektifitas bauran pemasaran produk sosis, yang 

telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan melalui survey 

konsumen. 

2. Memberikan suatu rekomendasi strategi pemasaran produk sosis 

yang baru kepada pihak perusahaan berdasarkan hasil kegiatan 

yang dilakukan. 

D. Kegunaan Geladikarya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

PD. Badranaya, peneliti dan kepada Lembaga Pendidikan 

(khususnya Universitas) sebagai berikut : 

1. Perusahaan : memberikan masukan bagi manajer perusahaan 

khususnya di dalam kegiatan pemasaran produk, demi 

tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. 
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2. Bagi peneliti : Mendapatkan tambahan wawasan dan 

kemampuan menganalisis, mencari dan memberikan alternatif 

pemecahan masalah bagi perusahaan. Di samping itu 

menerapkan konsep-konsep ilmu yang didapat dalam proses 

belajar mengajar. 

3. Universitas : dapat dipergunakan sebagai bahan kajianlstudi 

kasus bagi pengajar dan mahasiswa. 

E. Ruang Lingkup Geladikarya 

Ruang lingkup penelitian geladikarya ini dibatasi pada 

analisis bauran pemasaran untuk produk sosis yang diproduksi 

oleh PD. Badranaya melalui survey konsumen. Jenis sosis yang 

dianalisis dibatasi pada sosis sapi. Dalam penggunaan responden, 

dibatasi pada responden pelanggan tetap yang berlokasi di 

wilayah Bandung. Penentuan responden berdasarkan informasi 

pihak perusahaan yaitu konsumen yang telah lama dan cukup 

loyal mengkonsumsi produk perusahaan minimal selama setahun 

pada perusahaan. 
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