
BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. POTENSI INDUSTRI BUNGA POTONG DI INDONESIA 

Kebuuan bunga potong di Indonesia, terutama di kota-kota besar semakin 

meningkat. Peningkatan kebutuhan sejalan dengan pertumbuhan perhotelan, restoran 

dan perkantoran yang merupakan konsumen utama bunga potong. Produsen bunga 

potong lokal belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan di dalam negeri. Hal ini 

mengakibatkan adanya impor berbagai jenis bunga potong dalam jumlah yang relatif 

tinggi (Tabel 2.1). 

Tabel 2.1 

Data Impor Bunga Potong Tahun 1992-1995 

No. Diskrlpsl 1992 I 1993 I 1994 1 1995') 
Kg ($US (Kg I$US ]Kg I$US ,(Kg I$ US 

I I I I I I I I 

I I I I I 
Sumber : Biro Pusat Statistik dalam CIC, 1996 

*) sld November 1995 

Dari tahun 1992 - 1995 impor bunga potong Indonesia berfluktuasi. Impor tertinggi 

dicapai pada tahun 1995, jumlahnya mencapai 396001 kilogram dengan nilai US $ 

1.200.864. Secara keseluruhan impor bunga potong selama periode tersebut masih 

cukup besar. Bila dilihat menurut jenisnya impor bunga potong ini bukan untuk 

jenis Mawar (Roses) dan Chrysanthemum saja, tetapi juga untuk jenis bunga potong 

lainnya yang urnumnya digunakan untuk rangkaian bunga (CIC, 1996). 
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Tabel 2.2 

Data Ekspor Bunga Potong Tahun 1992-1995 

Sumber : Biro Pusat Statistik CIC, 1996 
*) s/d November 1995 

Pesatnya pertumbuhan hotel, restoran, dan perkantoran didukung oleh tingginya 

impor bunga potong dari luar negeri merupakan prospek bagi industri bunga potong 

untuk berkembang. Hal ini menarik para investor untuk menanamkan modalnya 

pada usaha ini. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai karakteristik sebagai 

perusahaan yang padat modal dan teknologi seperti : PT. Mangkurajo, Kebun 

Ciputri, PT. Saung Mirwan, PT. Alam Indah Bunga Nusantara, bunga potong yang 

diiasilkannya berkualitas tinggi dan memiliki seleksi dari jenis-jenis bunga varietas 

yang baru. 

Pengembangan suatu industri bunga yang memadai memerlukan perencanaan yang 

baik terhadap aspek produksi dan pemasaran. Untuk mendukung pengembangan 

industri bunga potong banyak tulisan-tulisan berupa buku dan makalah-makalah 

mengenai : produksi bunga potong, seperti : budidaya, penanganan panen dan pasca 

panen, serta pemasaran bunga potong. Topik mengenai budidaya bunga potong di 

tulis antara lain oleh Rismunandar (1990), mengatakan tanaman bunga dapat 

menghasikan bunga potong yang bernilai ekonomi tinggi dalam dunia perdagangan, 
% 

hams memenuhi lima syarat berikut : 

- Wamanya indah, mulus dan tidak bemoda 
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- Tangkai cukup panjang dan kuat 

- Bunga tidak mudah rusak dalam pengepakan 

- Bunga dihasilkan oleh tanaman yang subur dan mudah berbunga tanpa mengenal 

musim. 

Lima persyaratan di atas perlu dipaharni dan ditekuni. Untuk itu perlu adanya teknik 

budidaya yang tepat. 

Topik mengenai penanganan pasca panen ditulis antara lain oleh Wattimena (1989), 

mengatakan teknik penanganan pasca panen bertujuan untuk membantu 

mempercepat proses mekarnya bunga, dan menunda proses kelayuan, senesen serta 

absisi. Dengan demikian akan memperkecil kerusakan bunga sebelum sampai 

kepada konsumen dan memberikan perlakuan tertentu sehingga memberikan nilai 

tambah produksi. Untuk melaksanakan upaya penanganan ini perlu dipelajari faktor- 

faktor yang mempengaruhi proses tersebut, yaitu faktor eksternal dan internal. 

Kajian pemasaran bunga potong ditulis antara lain oleh Jans, A (1987), mengatakan 

bisnis bunga potong melibatkan banyak komponen yang saling terkait dalam suatu 

sistem. Oleh karena itu jika ingin masuk ke pasar, diperlukan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

- Strat'egi pemasaran yang meliputi analisis lingkungan, menyusun tujuan dan 

memilih strategi. 

- Memahami fungsi bunga yang dituntut konsumen floral need) yang meliputi 

keindahan, daya tarik dan ekspresi perasaan 

- Memahami pasar : kecenderungan pedagang perantara, kecenderungan konsumen 

dan perilaku konsumen dalam membuat keputusan 

Pasar bunga potong mulai berubah, dahulu pasar berada pada kekuasaan penjual, 

dalam arti konsumen diperlakukan sebagai kelompok yang homogen, tidak 

mempunyai kebutuhan dan selera yang berlainan (orientasi produk). Sekarang, 

orientasi produk tidak dapat dipertahankan lagi, banyaknya pesaing dan jumlah 
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bunga impor dengan berbagai variasi serta perubahan selera konsumen 

menyebabkan pergerakan pemasaran mulai dari penyediaan produk, harga, promosi 

dan distribusinya diarahkan kesuatu kelompok konsumen tertentu (orientasi pasar) 

(Diniwaty, 1991). 

Dari mjukan-mjukan tersebut di atas, penyusunan strategi pemasaran bagi produk. 

bunga potong merupakan kajian yang menarik untuk perlu ditelaah. Sebab, 

masuknya perusahaan-perusahaan baru mengakibatkan persaingan yang ketat dalam 

industri bunga potong. Untuk mampu bersaing perusahaan hams menetapkan pasar 

sasarannya. Dengan menetapkan pasar sasaran perusahaan dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan lebih baik dibanding dengan pemsahaan lain yang melayani 

pasar yang sama. Dengan demikian perusahaan mempunyai nilai tambah dan dapat 

membebankan kenaikan harga yang tinggi di atas biaya-biayanya, sehingga 

menghasilkan margin yang lebih baik. 

2.2. ANALISIS SITUASI PERUSAHAAN 

Analisis situasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan gambaran lingkungan 

strategik perusahaan dan kegiatannya yang ditinjau dari aspek intemal dan ekstemal 

yang dimiliki pemsahaan. Analisis situasi akan menghasilkan identifikasi bagi 

kemampuan khusus yang d i i l ik i  pemsahaan dan cara yang lebii baik dalam 

penggunaannya. Salah satu metode yang banyak dan dapat digunakan untuk 

menganalisa situasi adalah analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) 
% 

atau lebii dikenal sebagai analisis kekuatan dan kelemahan dari segi intemal serta 

analisis peluang dan ancaman dari segi ekstemal. Faktor intemal dan ekstemal akan 

berpengaruh kepada implementasi keputusan-keputusan strategik dari Perusahaan. 

Disamping itu, hasil analisis situasi dapat digunakan sebagai acuan dalam penetapan 

posisi dalam pasar (market positionin@, sehingga perencanaan pemasaran dapat 

disusun secara lengkap untuk mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi (Wheelen 

dan Hunger, 1992). 
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Pearce dan Robinson (1991) mengemukakan, analisis SWOT merupakan identifikasi 

sistematis dari faktor internal dan eksternal serta strategi digambarkan dengan 

keterkaitan antara faktor-faktor tersebut. Hal ini te jadi dengan asumsi perusahaan 

tersebGt dapat memaksimumkan kekuatan dan peluang serta meminimumkan 

kelemahan dan ancaman yang ada. 

Analisis lingkungan industri akan rnemberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

rnengidentifikasi peluang dan ancaman di dalam lingkungan perusahaan sebagai 

fokus fundamental pertama dalam analisis SWOT, sedang fokus selanjutnya dalam 

adalah identifikasi faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan perusahaan, yang 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Peluang : merupakan situasi yang sangat rnenguntungkan bagi lingkungan 

perusahaan, seperti perubahan teknologi, deregulasi, meningkatnya hubungan 

dengan pembeli dan pemasok. 

2. Ancaman : merupakan situasi yang sangat tidak dinginkan bagi lingkungan 

perusahaan, seperti masuknya kompetitor baru, pertumb~han pasar yang lambat, 

deregulasi yang mengancam perusahaan, kekuatan tawar menawar pembeli dan 

pemasok yang meningkat serta perubahan teknologi. 

3. Kekuatan : merupakan sumber daya, keahlian dan keunggulan relatif terhadap 

pesaing yang dibutuhkan pasar yang hams dimiliki perusahaan. Perbedaan 

kompetensi akan menciptakan keunggulan komparatif bagi perusahaan dalam 

pasar. Kekuatan berkaitan dengan sumberdaya keuangan, citra, kepemimpinan 

pasar, hubungan dengan pemasok/pembeli dan faktor lainnya. 

4 .Kelemahan : merupakan keterbatasan sumber daya, keahlian dan kemampuan 

dirniliki yang dapat mempengaruhi kiierja suatu perusahaan. Hal yang 

dapat menjadi sumber kelemahan perusahaan adalah keterbatasan fasilitas, 

sumber daya keuangan, kemampuan manajemen, kemampuan pemasaran dan 

lain-lain. 

Informasi yang d i i p u l k a n  dapat d i igkas  ke dalam bentuk matriks SWOT. 

Dengan bantuan matriks SWOT tersebut, perusahaan akan dengan mudah 
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menunuskan strategi yang akan dijalankan. Matriks SWOT memberikan alternatif 

pilihan strategi yang mudah dipahami, karena strategi tersusun dengan cara 

memadukan setiap unsur SWOT yang diidentifikasi. Matriks SWOT tersebut terlihat 

dalam Gambar 2.1. 

internal untuk memperoleh peluang yang ada dalam 

ada untuk menghiidari kelemahan dan menghiidari 

Garnbar 2.1 : Matriks SWOT (Pearce and Robinson, 1991) 

2.3. ANALISIS STRUKTUR INDUSTRI 

Porter (1980) mengemukakan bahwa, pokok perurnusan strategi bersaing adalah 

menghubungkan perusahaan dengan liigkungannya. Walaupun liigkungan yang 

relevan sangat has, aspek utama lingkungan adalah industri dimana perusahaan 

tersebut berada dan bersaing. Struktur industri mempunyai pengaruh yang kuat 

dalam menentukan aturan persaingan dan strategi yang secara potential tersedia bagi 

perusahaan. Analisis struktur merupakan penunjang fundamental untuk menentukan 

posisi relatif perusahaan yang kemudian dapat digunakan untuk menunuskan strategi 

keunggulan bersaing. 
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Selanjutnya Porter (1980) menyatakan, dalam jangka panjang suatu perusahaan akan 

mampu bertahan jika berhasil mengembangkan strategi untuk menghadapi lima 

kekuatan yang berbentuk suatu struktur persaingan dalam industri yang terdiri dari 

persaingan diantara perusahaan dalam industri, ancaman dari masuknya pendatang 

baru, ancaman dari produk substitusi, kekuatan tawar menawar dari pembeli dan 

kekuatan tawar menawar dari pemasok. Kelima kekuatan tersebut secara bersama- 

sama akan menentukan intensitas persaingan dan potensi kemampulabaan 

perusahaan dalam suatu industri. Kondisi demikian dapat diilustrasikan seperti 

terlihat pada Gambar 2.2. 

1 Ancaman 
Pendatang B m  

T Ancaman Produk 
Pengganti 

~ a m b &  2.2 : Kekuatan Yang Mempengaruhi Persaingan Industri (Porter, 1980) 

2.4.RENCANA STRATEGI PEMASARAN 

Menurut Downey dan Erickson (1992), Rencana Pemasaran Strategik di bidang 

Agribisnis memadukan semua kegiatan dan surnberdaya bisnis secara logis guna 

memenuhi kebutuhan pelanggan dan menghasilkan keuntungan. Rencana tersebut 
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terdiri dari lima jenis keputusan pemasaran yang hams saling melengkapi. Bidang- 

bidang keputusan ini sering disebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix. 

1. Keputusan pasar yang menyeluruh 

Keputusan pasar yang menyeluruh berkisar pada analisis yang tuntas atas (1) 

target/sasaran serta kebutuhan pelanggan, dan (2) lingkungan yang bersaing. 

Agribisnis modem melengkapi diri dengan beberapa alat bantu yang canggih 

dalam mengambil keputusan pasar, termas.uk penelitian pasar, segmentasi pasar, 

dan penetrasi pasar. 

2. Keputusan mengenai produk 

Keputusan mengenai produk merupakan keputusan agribisnis yang paling nyata. 

Apabila pemsahaan tidak mempunyai orientasi pemasaran yang h a t ,  maka 

keputusan mengenai produk yang akan diiasilkan akan didasarkan pada tradisi, 

perasaan, dan politik internal. Bauran produk, keanekaragaman dari suatu lini 

produk, serta karakteristik khusus dari setiap produk yang dijual hams ditetapkan. 

3. Keputusan mengenai harga 

Penetapan harga merupakan keputusan pemasaran yang sangat menentukan, 

karena berpengaruh besar terhadap hasil penjualan (pendapatan). Harga yang 

rendah menghasilkan pendapatan yang lebih kecil untuk setiap unit yang tejual, 

tetapi biasanya mengakibatkan kuantitas penjualan yang meningkat, pengaruh 

sebaliknya te jadi apabila harga naik. 

4. Keputusan mengenai promosi 

Kegiatan promosi dalam agribisnis dirancang untuk mencapai suatu tujuan, yaitu 

meijual lebii banyak produk atau jasa. Strategi pemasaran menghirnpun berbagai 

metode untuk menyediakan infomasi kepada para pelanggan dan meyakinkan 

mereka agar membeli. Strategi ini pada dasamya merupakan proses komunikasi 

yang ditujukan untuk memodifikasi perilaku pelanggan kearah pengambiian 

keputusan yang positif dalam pembelian. 
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5. Keputusan mengenai tempat 

Setiap kegiatan agribisnis h a m  menetapkan cara untuk mernindahkan produknya 

kepada pelanggan. Saluran pemasaran mempakan jalan yang sistematik untuk 

mengaliian produk yang sesungguhnya serta hak pernilikan seefisien mungkin. 

Saluran tersebut merupakan sistem komunikasi yang menghubungkan pmdusen 

dan konsumen. Dalam agribisnis yang mandiri, perantara (middlemen) bertugas 

memperlancar pengaliian hak milik clan produk. Namun, adakalanya, pengusaha 

(produsen) merasa lebii efisien jika melakukan penjualan langsung kepada 

konsumen. 

Strategi pemasaran harus diarahkan kepada pasar sasaran yang spesifik. Dalam 

memilih pasar-pasar sasaran spesifi ada dua piliian fundamental. Pertama, 

memasarkan produk kepada semua pemakai dalam pasar yang relevan (biasanya 

semua pemakai potensial dari bentuk atau kelas produk yang dijual). Kedua, 

memusatkan pada satu atau sejumlah terbatas segmen pasar karena percaya bahwa 

posisi persaingan yang unik atau tingkat kemampulabaan yang lebih tinggi dapat 

dikembangkan (Guiltinan dan Paul, 1990). 

2.5.STRATEGI BAURAN PRODUK 

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk 

dionsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen. Dengan 

demikian produk secara luas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

dipasarkan termasuk benda-benda fisik dan benda-benda yang tidak dapat diiaba 

termasuk jasa manusia, organisasi dan ide-ide serta gagasan. 

Setiap pmduk mempunyai kegunaan yang merupakan nilai yang telah diterima secara 

m u m .  ~Dengan demikian suatu produk merupakan suatu variabel, bukan merupakan 

suatu nilai yang tetap dalam rangka penempatan strategi, akan tetapi dapat 

diembangkan sesuai dengan kondisi pasar. Kreativitas mengembangkan kegunaan 

menjadi suatu nilai adalah merupakan bagian dari strategi perusahaan. 
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Strategi produk memerlukan berbagai keputusan yang terkoordiiir mengenai bauran 

produk, lini produk, jenis produk dan jasa karena produk rnerupakan variabel yang 

paling mendasar dari pemasaran yang merupakan tawaran nyata kepada pasar yang 

meliputi chi-chi dan wujud produk, kemasan, merek clan kebijakan pelayanannya 

(Kotler, 1993). 

Produk yang dilempar ke pasaran dapat diamati pada tiga tahap, yaitu : 

1. Inti produk, yaitu kegunaan yang sesungguhnya yang sebenamya ingin d i i l i k i  

atau dibeli oleh konsumen. 

2. Wujud produk, yaitu performance atau ciri, corak mutu, merek serta kemasan 

yang memberikan bentuk penampilan pada suatu produk. 

3. Produk yang disempumakan, yaitu gabungan dari wujud produk dengan berbagai 

jasa pelayanan yang menyertainya seperti pemeliharaan, pelayanan puma jual clan 

jaminan atau garansi. 

Strategi bauran produk merupakan rincian sasaran yang harus dicapai oleh masing- 

masing produk atau l i i  produk dalam rangka melaksanakan strategi perusahaan. 

Selain itu strategi bauran produk merinci bagaimana sumberdaya yang langka akan 

dialokasikan dalam produk-produk h i .  Bauran produk memiliki empat dimensi yang 

merupakan alat untuk mengembangkan strategi produk diperusahaan yang meliputi 

lebar, panjang dan kedalaman serta konsistensi produk. Bila perusahaan memahami 

dimensi-dimensi tersebut, akan lebih mudah menetapkan strategi produknya. 

Dalam ha1 ini lebar produk merupakan banyaknya lini produk yang ditangani oleh 

perusahaan. Sedangkan panjang bauran produk menunjukkan seluruh jumlah jenis 

produk yang terdapat dalam bauran produk. Dalarnnya bauran produk 

menggambarkan seberapa banyak barang yang berbeda yang ditawarkan pada setiap 

lini produk. Sedangkan konsistensi bauran produk menunjukkan seberapa jauh 

hubungan berbagai l i i  produk pada saat pemakaian akhir, pada tahunan produksi, 

saluran distribusi atau fimgsi lainnya (Kotler, 1993). 
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1. Mutu Produk 

Mutu produk merupakan ciri khas pembentukan citra produk yang paling sulit 

dijabarkan. Setiap konsumen tidak memiliki persepsi yang sama tentang mutu 

suatu produk, karena ha1 tersebut sangat dipengaruhi oleh cita rasa probadi 

masing-masing, sehiigga manajemen pemasaran hams mampu membuat 

keputusan tentang mutu produk yang ditawarkan di &lam pasar (Stanton, 1993). 

Mutu dapat dikomunikasikan lewat unsur-unsur lain dalam bauran pemasaran, 

misalnya harga yang tinggi biasanya pembeli sepakat menilai sebagai produk 

yang bermutu tinggi. Selain itu citra mutu tinggi sebuah produk dapat juga 

dipengaruhi oleh kemasan, distribusi, iklan dan promosi (Kotler 1993). 

2. Kemasan dan Label 

Untuk membentuk citra suatu produk pada konsumen, bentuk kemasan 

(jackaging) sangat memainkan peranan penting. Masalah kemasan merupakan 

bagian kegiatan merancang dan memproduksi kemasan suatu produk. Kemasan 

dapat digolongkan kedalam tiga tingkat bahan, yaitu kemasan dasar brimary 

package) merupakan kemasan langsung dari suatu produk. Kemasan tambahan 

(secondary package), yaitu bahan yang mehndungi kemasan dasar dan dibuang 

bila produk tersebut akan dipergunakan. Kemasan pengiriman (shipping package) 

merupakan kemasan yang diperlukan sewaktu penyimpanan, identifikasi dan 

pengangkutan. 

Pemberian label suatu produk merupakan bagian dari suatu pengemasan yang 

t e r d i  dari keterangan tercetak dan memberikan gambaran tentang produk yang 

bersangkutan. Label dapat berupa kartujkertas kecil yang diletakkan pada produk 

atau &pat juga berupa tulisan yang menjelaskan secara singkat tentang produk 

(Kotler, 1993). 
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Maksud pemberian label dapat berfungsi dalam beberapa hal, yaitu : 

a. Mengidentifikasi suatu produk dan merek 

b. Menggolongkan produk 

c. Menjelaskan beberapa ha1 mengenai produk tentang siapa yang membuat, 

;empat pembuatan, kandungan (isinya), cara penggunaan, dan lain-lain 

d. Dapat berfungsi sebagai alat promosi. 

2.6. PERENCANAAN PRODUK DAN SELEKSI PASAR 

2.6.1. SELEKSI PASAR 

2.6.1.1. SEGMEN PASAR BUNGA POTONG 

Menurut Jans (1987), pembagian pasar bunga potong menurut umur, 

pendapatan, gaya hidup (life style), membentuk sikap konsumen yang 

terbagi atas 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pasar yang berfluktuasi 

(event market) dan kelompok pasar rutin (every day market) seperti 

terlihat pada Gambar 2.3. 

Pasar yang berfluktuasi (event market) dipengaruhi oleh peristiwa- 

peristiwa tertentu, seperti : hari raya keagamaan, hari kemerdekaan, 

hari kasih sayang (valentine day), perkawinan, kelahiran dan kematian. 

Musim ramai yaitu pada hari raya keagamaan, bulan diiana banyak 

dilaksanakan pernikahan, hari kemerdekaan dan hari kasih sayang 

(valentine day ), sedangkan musim sepi yaitu pada bulan suro dimana 

pada bulan ini sedikit masyarakat yang melaksanakan pernikahan, dan 

m u s h  libur sekolah. Kelompok pasar rutin (event day market) terdiri 

dari pembeli industdkelembagaan, seperti : perkantoran, perhotelan, 

restoran, dan keperluan pribadi. 
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-1ndustri dan 
Kelembagaan - Ptibadi 

- Perkawinan 
- Hari Rayal Besar 

Gambar 2.3. : Segmen Pasar Bunga Potong (Jans, 1987) 

Kecenderungan konsumen untuk membeli bunga dipengaruhi oleh 

umur, pada umur 25 - 35 cenderung meningkat dan menurun pada 

umur 45 tahun. Pada kelompok ini yang merupakan konsumen utama 

adalah yang berpendapatan menengah ke atas, yaitu yang mempunyai 

latar belakang pendidiian dan kesejahteraan yang lebih dari cukup. 

Pengaruh pendidikan dan teknologi akan merubah gaya hidup 

masyarakat dan akan terbuka pola barn mengenai kebutuhan dan 

produk yang ingin mereka peroleh di pasar. 

2.6.1.2. UKURAN DAN PERTUMBUHAN SEGMEN 

Menurut Arifin (1993), pemakaian bunga untuk perhotelan, perkantoran, 

restoran dan tempat-tempat umum lainnya sebanyak 13%, sebagai 

kebutuhan pribadi dan hobi sebesar 2%, untuk keperluan yang 

berhubungan dengan kelahiran, perkawinan, kematian dan ucapan selamat 

sebanyak 25% dari total kebutuhan konsumen, dan hari raya keagamaan 

dan hari besar lainnya sebanyak 60%. 

2.6.1.2.1. SEGMEN INDUSTRI ATAU KELEMBAGAAN 

Kegunaan bunga pada industri tidak untuk dijual melainkan 

digunakan untuk keperluan industri atau kelembagaan. Segmen 

industri terdiri dari : segmen perhotelan, perkantoran,dan 

restoran. Penggunaan bunga pada segmen ini masih sedii t  tetapi 

merupakan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan 
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konsumsi bunga. Kebutuhan ini cenderung meningkat secara 

mantap tetapi lambat, karena dipengaruhi oleh jumlah 

perkantoran dan lembaga lain serta dipengamhi oleh wisatawan 

asing yang datang ke Indonesia. Jumlah wisatawan asing di 

Indonesia cenderung meningkat (Tabel 2.3), dengan demikian 

akan menambah jumlah perhotelan dan restoran. 

Tabel 2.3. 
Jumlah Perhotelan di Indonesia 

serta jumlah Wisatawan 
Asing Yang Datang ke Indonesia 

Sumber : Biro Pusat Statistik, 1996 

No 

1. 

2. 

1. SEGMEN PERHOTELAN 

Pada segmen perhotelan, bunga digunakan di mang tunggu, 

ruang duduk, mang pertemuan dan restoran. Untuk keperluan 

perhotelan jenis bunga dan warna yang disenangi adalah jenis 

bunga yang besar, seperti : Cassablanca, Heliconia, lily 

Aseatic atau jenis bunga Lily lainnya, dan Anthurium, 

sedangkan Chrysanthemum, Carnation, dan Gerbera 

dibutuhkan dalam jumlah relatif rendah. 

Keterangan 

Hotel/Restoran 

Wisatawan 

Pada segmen perhotelan, hubungan kerja berdasarkan sistem 

kontrak. Kualitas, kuantitas dan kontinuitas ketersediaan bunga 

sangat diperhatikan dalam segmen ini. Produsen yang masuk 

pada segmen ini, biasanya adalah perusahaan besar, antara lain: 

PT. Mangkurajo, PT. Alam Indah, PT. Cisalada, dan PT. 

Inkarla. 

1993 

7838 

3.103.138 

1994 

8287 

4.006.312 

1995 

8439 

4.324.229 

1996 

8821 

5.034.472 
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2. SEGMEN PERKANTORAN 

Di perkantoran bunga digunakan sebagai penghias ruang 

pimpinan clan ruang tunggu. Bunga yang digunakan urnumnya 

yang sudah di rangkai. Bunga yang disenangi antara lain : 

Chrysanthemum, Carnation, gerbera dan Antthurium. 

Hubungan yang tejadi antara konsumen dan produsen atas 

dasar hubungan baik dan kepercayaan. 

3. SEGMEN RESTORAN 

Kegunaan bunga di restoran adalah sebagai penghias meja 

makan, diletakkan dalam vas bunga di atas meja yang berisi 1 

(satu) atau 2 (dua) tangkai bunga. Restoran lebii menyenangi 

jenis bunga Chrysanthemum, Carnation, Rose dan Anggrek. 

Hubungan yang terjadi atas dasar hubungan baik dan 

kepercayaan. 

4. SEGMEN PENATA RUANG (DECORATOR) 

Keperluan bunga untuk menata ruang bersifat 

berfluktuasi,umumnya digunakan pada acara perkawinan dan 

pertemuan-pertemuan. Untuk keperluan ini konsumen 

cenderung mernilih jenis bunga Chrysanthemum, Carnation, 

Garbera dan Anthurium. Wama yang disenangi adalah pink 

dan wama-wama dasar seperti : merah, kuning, dan putih, 

untuk Anthurium wama yang disenangi adalah wama hijau dan 

merah muda. 

Untuk keperluan perkawinan, konsumsi terbesar adalah pada 

bulan dimana terdapat Tahun Baru Cina, setelah Idul Adha. 

Pada bulan ini penyelenggaraan pernikahan banyak 
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dilaksanakan dan konsumsi terkecil pada bulan suro dimana 

sedikit masyarakat yang melangsungkan pemikahan. Pada 

Tabel 2.4, pengeluaran penduduk untuk pesta dan upacara , 
berfluktuasi. 

Tabel 2.4 

Pengeluaran Untuk Makanan dan Bukan Makanan Indonesia 

1987 - 1996 (dalam %) 

Penunahan 
Barang dan Jasa 
Pakaian 
Barang-barang tahan lama 
Pajak dan Asuransi 
Keperluan Pesta dan Upacara 

JENIS PENGELUARAN 

Padi-padian 
Umbi-umbian 
Ikan 
Daging 
Telur dan Susu 
Sayuran 
Kacang-kacangan 
Buah-buahan 
Minyak dan Lemak 
Bahan Minuman 
Bumbu-bumbuan 
Konsumsi lainnya 
Makanan dan Minuman Jadi 
Miuman yang mengandung alkohol 
Tembakau dan Sirih 

Jumlah Pengeluaran Makanan 

Jumlah Pengeluaran bukan Makanan 
I I I I 

$umber : Biro Pusat Statistik, 1996 

1987 
(1) 

11,08 
0,60 
4,42 
3,83 
3,35 
4,39 
2,29 
2,96 - 

- 
- 

7,28 
7,73 
0,10 
4,34 

52,36 

TAHLTN 
1990 

(2) 

11,90 
0,52 
4,73 
3,40 
3,38 
4,32 
2,25 
3,22 
2,08 
2,76 
1,61 
0,78 
6,49 
0,09 
3,88 

51,40 

1993 
(3) 

9,OO 
0,47 
4,41 
3,54 
3,42 
4,05 
2,04 
2,76 
1,95 
2,52 
1,47 
0,96 
9,19 
0,08 
4,08 

49,81 

1996 
(4) 

8,47 
0,42 
4,03 
3,70 
3,20 
4,08 
1,67 
2,98 
1,85 
2,3 1 
1,15 
1,42 
9,19 
0,07 
3,43 

47,97 
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2.6.1.2.2. SEGMEN PRIBADI 

Penggunaan bunga untuk keperluan pribadi dan hobi sebagai 

kebutuhan mtin, konstribusinya hanya sebesar 2% dari total 

penjualan. Karena kegunaan bunga relatif rendah maka tidak 

banyak pesaing yang berminat pada segmen hi .  

Kegunaan bunga untuk keperluan pribadi biasanya sebagai 

penghias ruang tamu. Konsumen untuk kebutuhan pribadi dan 

hobi, umumnya lebih menyenangi jenis bunga Chrysant, 

Carnation, Gerbera dan Rose serta jenis yang baru dan unik yang 

mempunyai daya tahan yang lama. Pemilihan bunga di pengaruhi 

oleh kecendenmgan (trend) yang ada di masyarakat, dan sebelum 

membuat keputusan mereka mempertimbangkan segala sesuatti 

secara pribadi seperti harga yang terjangkau dan waktu yang 

diperlukan untuk membeli seikat bunga. Untuk meningkatkan 

permintaan dapat dilakukan dengan promosi yang gencar dan 

penyediaan sarana bagi kemudahan konsumen untuk memperoleh 

btmga. 

2.6.1.2.3. SEGMEN PEDAGANG PERANTARA 

Pedagang perantara selain melayani pasar yang bersifat rutin 

(every day market), seperti : perhotelan, perkantoran, restoran, dan 

pribadi, juga melayani pasar yang berfluktuasi (event market). 

Pemakaian bunga untuk keperluan hari raya keagamaan atau hari 

besar mempunyai kontribusi yang sangat besar (60%) karena 

berkaitan dengan kegiatan sosiokultural dan religius. Periode 

permintaan untuk keperluan ini tidak teratur disebabkan oleh 

banyaknya jenis kalenderlpenanggalan yang diikuti oleh 
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masyarakat Indonesia (Tabel 2.5). Untuk memenuhi permintaan 

yang sangat besar untuk kurun waktu yang sangat sempit dan 

dengan periode yang tidak teratur adalah sangat sulit. 

Tabel 2.5. 

Hari Raya Keagamaan dan Hari Besar di Indonesia Tahun 1996 

Tahun Baru Cina 1 1 Day 

Hari Kemerdekaan 
Natal 

Sumber : Kalender, 1996 

No. I Keterangan 

Pebruari 
Pebruari 

Maret 
Agustus 

Desember 

Bulan 

Konsumen untuk keperluan hari raya keagamaan sepel-ti Natal dan 

Tahun Baru serta Lebaran umumnya bersifat netral, karena pada 

hari raya ini semua bunga yang ditawarkan akan habis terjual. 

Sedangkan konsumen untuk keperluan hari raya tahun baru Cina 

(imlek) lebih mengutamakan wama kuning dan putih. Konsumen 

tmtuk keperluan hari kemerdekaan cendenmg memilih warna 

bunga merah dan putih. Jenis bunga yang paling disenangi adalah 

jenis Chrysanthemum dan Carnation. Sedangkan untuk keperluan 

hari kasih sayang (valentine day) jenis bunga Mawar (Rose) 

dengan wama merah muda (pink) dan putih adalah pilihan utama 

konsumen. 

1. I Tahun Baru Januari 1 

Pedagang perantara umumnya menjual berbagai jenis bunga yang 

berasal dari berbagai produsen. Pedagang perantara terdiri dari : 

pedagang besar (wholesaler) dan pedagang kecil (retailer). 
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BAB I11 

KERANGKA PEMIKIRAN 

PT. Eldadi Usaha Flora merupakan perusahaan agribisnis yang bergerak dalam bidang 

pemasaran bunga potong. Bunga potong yang dipasarkan terdiri dari : bunga potong 

Chrysanthemum, bunga potong Camation, Mawar, Lily, bunga pot dan tanaman daun- 

daunan, serta bunga-bunga import. Dari keenam jenis bunga tersebut, bunga potong 

Chrysanthemum yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) varietas, mempunyai omzet 

penjualan terbesar. 

Fokus analisis dalam Geladikarya ini adalah penyusunan strategi pemasaran bunga 

potong pada perusahaan Eldadi Usaha Flora. Untuk menyusun strategi pemasaran yang 

efektif perlu diteliti dan dipelajari rencana strategi pemasaran yang akan dilaksanakan 

oleh Eldadi Usaha Flora dengan mengacu pada misi dan tujuan perusahaan. Kemudian 

dilakukan analisis situasi dan kondisi saat ini yang dikaitkan dengan situasi PT. Eldadi 

Usaha Flora dan membandingkan dengan teori-teori pemasaran yang telah diuraikan 

dalam Tinjauan Pustaka. 

Sebagai keluaran (output) berupa saran dan masukan kepada pihak manajemen 

perusahaan sebagai altematif rencana strategi pemasaran yang mungkin dapat dilakukan 

oleh PT. Eldadi Usaha Flora baik yang bersifat mikro untuk diapliiasikan dalam praktek 

dan yang bersifat makro guna diiaji lebii lanjut. 

Pendekatan yang dilakukan menggunakan beberapa alat analisis : 

1. Analisis faktor internal dan ekstemal perusahaan dengan menggunakan analisis 

SWOT yang berpedoman pada misi dan tujuan perusahaan. 

2. Analisis struktur industri berdasarkan lima kekuatan yang mempengaruhi tingkat 

persaingan dalam industri yaitu persaingan diantara perusahaan dalam industri, 

ancaman dari pendatang baru, ancaman dari produk substitusi, kekuatan tawar 

menawar pembeli dan pemasok. 

3. Strategi pemasaran yang akan diterapkan melalui pendekatan teori pemasaran yaitu 

Strategi Bauran Pemasaran oleh Kotler (1991). 
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Gambaran secara lengkap kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar 3.1. 

Gambar 3.1. Kerangka Konseptual 
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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Geladikarya ini dilaksanakan di kantor pusat PT. Eldadi LTsaha Flora yang 

berkedudukan di J1. Raya Tebet 10A, Jakarta Selatan. Waktu pelaksanaan 

Geladikarya berlangsung selama 2 (dua) bulan, yaitu bulan September 1997 sampai 

dengan bulan Nopember 1997. 

4.2.METODE DAN RUANG LINGKUP 

Penelitian dalam Geladikarya ini dilakukan dengan metode studi kasus dengan 

analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran yang luas dan lengkap mengenai 

subjek yang akan diteliti. Ruang lingkup yang diteliti ditujukan pada rencana strategi 

pemasaran bunga potong pada perusahaan PT. Eldadi Usaha Flora. 

Penelitian menggunakan alat analisis SWOT, analisis ligkungan industri untuk 

menghasilkan formulasi strategi dan altematif strategi yang disarankan. 

4.3.PENGUMPULAN DATA 

Data yang dikumpulkan mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara 

dan pengisian kuesioner oleh Direksi, Staf, Karyawan dan Pelanggan PT. Eldadi 

Usaha Flora. Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber dan 

laporan-laporan perusahaan serta jurnnal ilmiah lainnya.. Disarnping itu, data 

dikurnpulkan dari Lembaga atau Instansi terkait lainnya sesuai dengan masalah yang 

dikaji seperti Biro Pusat Statistik, Asosiasi Bunga Indonesia. 

4.4.PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Data dan informasi yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan 

menggunakan konsep manajemen strategis dengan pendekatan analisis SWOT, 
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analisis lingkungan industri, penyusunan formulasi dan strategi pemasaran serta 

bauran pemasaran. 

Untuk menentukan altematif strategi pemasaran yang dipilih maka digunakan teknik 

skoring terhadap unsur-unsur SWOT, sebagai berikut : 1 = sangat tidak penting; 2 = 

tidak penting; 3 = sedang; 4 = penting; 5 = sangat penting. Setelah masing-masing 

unsur SWOT diberi skoring berdasarkan angka di atas, maka seluruh skor tersebut 

dijumlahkan untuk kemudian ditentukan peringkatnya. Peringkat yang tertinggi 

merupakan altematif strategi yang dipilih. 
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BAB V 

KEADAAN UMUM PERUSAHAAN 

5.1. RIWAYAT PERUSAHAAN 

PT. Eldadi Usaha Flora didirikan pada bulan April 1993, berdomisili di Jakarta. 

Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan umum, memasarkan bunga potong 

terutama Chrysanthemum. Pada tahun 1995 melakukan ke jasama dengan PT. Alam 

Indah Nusantara dalam ha1 pemasaran bunga potong Chrysanthemum. Berdasarkan 

kerjasama tersebut diperoleh kesepakatan bahwa seluruh produksi bunga potong 

Chrysanthemum PT. Alam Indah Nusantara hanya akan dipasarkan oleh PT. Eldadi 

Usaha Flora. 

5.2. MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERUSAHAAN 

Misi : perusahaan didefinisikan sebagai pandangan perusahaan terhadap unsur- 

unsur yang berkaitan dengan perusahaan (Stakeholder), yaitu Direksi, karyawan, 

pelanggan, relasi, pemilik, masyarakat dan lingkungannya. Disamping itu 

perusahaan perlu memperhatikan pesaing serta budaya pewsahaan. Pandangan 

perusahaan terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

1. Direksi : Perusahaan akan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam 

mengembangkan usahanya dengan tetap berpegang pada kebijakan,.peraturan. 

Pemerintah dan Asosiasi. 

2. Karyawan : Karyawan merupakan kekayaan (asset) yang utama bagi 

perusahaan karenanya hams dibina dan diembangkan secara tepat menjadi 

karyawan yang layak dan termotivasi. 

3. pklanggan dan Relasi : Kepuasan pelanggan dan kepercayaan relasi dalam 

berhubungan dengan PT. Eldadi Usaha Flora merupakan suatu ha1 yang 

mendasar bagi eksistensi dan pertumbuhan perusahaan. Untuk itu perusahaan 

harus dapat memberikan pelayauan yang prima serta profesional kepada 

pelanggan dan relasi melalui pembiiaan hubungan bisnis, sehingga 

rnemungkjnkan adanya permintaanlpesanan yang berulang. 
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4. Pemilik : PT. Eldadi Usaha Flora harus dapat memuaskan pemilik yang 

diceminkan dari tingkat kesehatan dan perkembangan perusahaan. 

5. Masyarakat dan Lingkungan : PT. Eldadi Usaha Flora harus mampu memberi 

manfaat kepada masyarakat dan lingkungan. 

6. Pesaing : Perusahaan pesaing hams dijadikan tolak ukur kekuatan perusahaan. 

7. Budaya Perusahaan : Perusahaan hams mampu membudayakan mutu (quality 

Jirst) dalam setiap kegiatan pemasaran produk perusahaan sebagai modal untuk 

bergerak dalam menghadapi lingkungan eksternal perusahaan yang cepat 

berubah, serta tidak pasti dan kompetitif. 

1. Pada awal berdirinya perusahaan ini, modal awal yang dimiliki adalah Rp. 

300.000.000,- dengan turn over Rp. 200.000.000,- per bulan. Sejak tahun 1995 

dengan adanya kerjasama dengan pemasok PT. Alam Indah Nusantara sarnpai 

sekarang turn over meningkat menjadi rata-rata Rp. 1 milyar per bulan. Sasaran dan 

target penjualan perusahaan ditetapkan dengan mengacu pada kemampuan internal 

perusahaan terutama kemampuan sumberdaya dana dan manusia. 

5.3. ORGANISASI PERUS- 

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme karyawan untuk mewujudkan usaha 

yang komersial maka pembagian tugas yang jelas berdasarkan bidang keahliannya 

adalah ha1 yang mutlak diperlukan. Pembuatan struktur organisasi Eldadi Usaha 

Flora adalah dengan mempertimbangkan besamya perusahaan, jenis usaha yang 

dilakukan, dan disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan perusahaan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

Tujuan yang ingin dicapai perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang 

layak bagi pemiliknya dan memberikan kepuasan bagi semua pihak yang terlibat. 

Eldadi Usaha Flora dipimpin langsung oleh pemiliknya yang juga menjabat sebagai 

direktur. Direktur mengemban tanggung jawab memimpin dan menjalankan 

perusahaan dengan prinsip-prinsip usaha yang baik. Dalam kegiatan sehari-hari 

direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang manajer yaitu manajer accounting, manajer 

pemasaran dan manajer keuangan, yang masing-masing bertanggung jawab di 

bidangnya. Manajer hams bekerja keras untuk memecahkan segala permasalahan 
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dan mencari altematif pemecahan yang terbaik untuk diajukan kepada diiektur 

sebelum kebijaksanaan tersebut dilaksanakan. Bagan struk!m organisasi Eldadi 

Usaha Flora dapat dilihat dalam Gambar 5.1. 

Gambar 5.1. Bagan Struktur Organisasi Eldadi Usaha Flora (Eldadi Usaha Flora, 1996) 

Manajer accounting merupakan penanggungiawab pengadaan tanaman, dibantu 

oleh 8 (delapan) orang eksekutif. 

Manajer Pemasaran dipimpin langsung oleh direktur Eldadi Usaha Flora dengan 

dibantu oleh seorang Asisten manajer pemasaran sebagai pelaksananya. 

Manajer Keuangan bertanggungiawab atas laporan keuangan perusahaan, dibantu 

oleh bagian kasir. 

Jumlah ka~yawan Eldadi Usaha Flora seluruhnya adalah 20 (dua puluh) orang. 

5.4. PRODUK YANG DIPASARKAN 

Produk yang dipasarkan PT. Eldadi Usaha Flora terdiri dari : bunga potong 

Chrysanthemum, bunga potong Carnation, Mawar, Lily, bunga pot dan tanaman 

Daun-daunan, serta bunga-bunga import. Dari keenam jess  bunga tersebut, bunga 

potong Chrysanthemum terdiri dari 23 (dua puluh tiga) varietas, mempunyai omzet 

penjualan yang terbesar. 
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Untuk pengadaan bunga potong ini, PT. Eldadi Usaha Flora mendapat supply dari 

perusahaan PT. Alam Indah Nusantara, sebagai supplier monopsoni. Selain itu juga 

mendapat pasokan bunga potong dari perusahaan lainnya, semua berjumlah 24 

(dua puluh empat ) supplier yang tersebar di Jakarta, Bogor dan Cipanas. 

Pemasaran bunga potong Eldadi Usaha Flora masih untuk pasar lokal dan belum 

diekspor karena produksi masih terbatas. Pemasaran terbesar adalah Jakarta dan 

Gambar 5.2. : Tata Niaga Bunga Potong PT. Eldadi Usaha Flora (Eldadi Usaha 

Flora, 1996). 

Untuk memasarkan produknya, Eldadi Usaha Flora mempunyai penvakilan 

pemasaran di Jakarta dan Cipanas, berupa toko bunga. Pelanggan bunga potong PT. 

Eldadi Usaha Flora adalah toko bunga, pedagang pengecer, perhotelan, perkantoran 

dan konsumen rumah tangga. 
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Sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dan sebagian toko bunga adalah 

tunai, sedangkan sebagian toko bunga lainnya, pedagang pengecer, perkantoran dan 

perhotelan, pembayaran dilakukan satu bulan sekali atau sesuai perjanjian. 

5.6. ANALISIS SUMBERDAYA DAN KOMPETENSI PERUSAHAAN 

Analisis sumberdaya dan kompetensi perusahaan biasa disebut analisis lingkungan 

internal perusahaan. Menurut Jauch dan Glueck (1994), beberapa alat yang dapat 

digunakan untuk menganalisis lingkungan internal antara lain adalah : 1) sumberdaya 

manusia, 2) keuangan dan akuntansi, 3) pemasaran, 4) operasi, dan 5) penelitian dan 

pengembangan. 

5.6.1. ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA 

Pengelolaan sumberdaya manusia Eldadi Usaha Flora dibagi kedil& 3 (tiga) 

bagian, yaitu bagian accounting, pemasaran dan keuangan. Perusahaan telah 

memiliki tenaga terampil di bagian accounting sebanyak 8 (enam) orang, dan 

di bagian keuangan sebanyak 3 (tiga) orang. 

Pemasaran masih ditangani oleh pemilik (owner) yang dibantu oleh manager 

pemasaran sebagai pelaksana. Jalur pemasaran bersifat langsung. Sistem 

pemasaran belum dilakukan secara profesional untuk itu perlu adanya tenaga 

pemasaran yang mampu menerobos dan membaca pasar serta 

menginformasikan peluang pasar kepada divisi pengadaan tanamant 

accounting. 

5.6.2. ANALISIS KEUANGAN DAN AKUNTANSI 

Mengingat keterbatasan waktu dan data untuk mengukur keuangan dan 

akuntansi perusahaan, maka sumberdaya modal perusahaan akan ditinjau 

hanya dari asset perusahaan yang terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan perluasan usaha perusahaan yang akan merencanakan 

penambahan penvakilan pemasaran di Jakarta. Sumberdaya modal ini 
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merupakan kekuatan bagi perusahaan. Namun dalam jangka panjang akan 

merupakan kelemahan jika tidak didukung oleh manajemen yang profesional 

skrta hubungan baik antara pihak Eldadi Usaha Flora dengan pihak kreditur 

melihat tingkat persaingan yang semakin ketat. 

5.6.3. ANALISIS PEMASARAN PERUSAHAAN 

1. W A N  PENJUALAN 

Perusahaan belum melakukan ramalan penjualan untuk masa yang akan datang 

secara sistematis. Penjualan yang dilakukan belum berorientasi pasar, sehiigga 

perusahaan belum dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Belum ada usaha 

untuk mempengaruhi konsumen dalam rangka peningkatan volume penjualan. 

2. TENAGA PENJUALAN 

Pada divisi pemasaran tidak ada tenaga penjualan secara khusus yang 

menawarkan produknya kepada konsumen. Penjualan masih dilakukan oleh 

pemilii, supir,dan penvakilan pemasaran yang merangkap sebagai toko bunga, 

sehingga usaha peningkatan volume penjualan belum dilakukan secara 

maksimal. 

3. PANGSA PASAR 

Pangsa pasar yang telah berhasil diraih oleh PT. Eldadi Usaha Flora pada 

industri bunga potong sulit diukur secara akurat. Tetapi bila dilihat dari omzet 

penjualan bunga potong secara keseluruhan berdasarkan anggota Asosiasi 

Bunga Indonesia (ASBINDO), Eldadi Usaha Flora pada tahun 1996 memiliki 

omzet penjualan terbesar untuk Chrysanthemum. 

4. PRODUK 

PT. Eldadi Usaha Flora memasarkan bunga potong Chrysanthemum, bunga 

potong Carnation, Mawar, Lily, bunga pot dan tanaman Daun-daunan, serta 

bunga-bunga impor. Dari keenam jenis bunga tersebut, bunga potong 
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Chrysanthemum mempunyai omzet penjualan yang terbesar. Bunga potong 

Chrysanthemum yang dipasarkan Eldadi Usaha Flora terdiri dari 23 (dua puluh 

tiga) varietas dengan 7 (tujuh) wama, yaitu kuning, putih, merah, orange, pink, 

hijau dan salem. Menurut bagian pemasaran Eldadi Usaha Flora, wama kuning 

paling banyak dirninati oleh konsumen. 

5. HARGA 

Penetapan harga standard Eldadi Usaha Flora sesuai dengan harga standard 

pasar dan ketetapan harga dari ASBINDO, bahkan menurut bagian pemasaran 

Eldadi Usaha Flora bahwa harga yang ditetapkan oleh Eldadi Usaha Flora 

kadang-kadang tergolong lebih tinggi dari harga standar. 

Penetapan harga untuk masing-masing pelanggan relatif sama untuk setiap 

segrnen pasar yang berbeda, sehimgga tingkat keuntungan yang diperolehpun 

s.ama. Kalaupun ada perbedaan harga, ha1 ini disebabkan karena biaya 

pengangkutan. 

6. DISTRIBUSI 

Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ketangan 

konsumen pada waktu yang tepat. Kebijakan ini merupakan salah satu 

kebijakan pemasaran terpadu. Dalarn kegiatan penyalurannya, Eldadi Usaha 

Flora melakukan kombiiasi dari dua pola saluran distribusi, yaitu : 

Saluran Langsung : Perusahaan langsung menyalurkan produknya kepada 

konsumen seperti toko bunga, penata ruang, dan kelompok pemakai akhir. 

Saluran tidak langsung : Dengan cara ini Eldadi Usaha Flora 

menggunakan penvakilan di Cipanas. Perantara perwakilan di Cipanas 

dilengkapi dengan sarana penyimpanan bunga dan pendiigin sehiigga 

kualitasnya dapat terjaga karena karakteristik produk yang tidak tahan 

lama dan mudah rusak. 
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7. PROMOSI 

Perusaham tidak melakukan promosi secara intensif, seperti pembuatan brosur, 

dan pembuatan iklan di media massa. Saat ini promosi yang dilakukan masih 

dengan cara mengikuti pameran-pameran yang diadakan asosiasi. 

8. ANALISIS OPERAS1 PERUSAHAAN 

Kegiatan operasi Eldadi Usaha Flora menghadapi kendala pada tempat atau 

ruang yang kurang memadai. Mengingat bunga potong adalah berisiko tinggi, 

karena mudah rusak herishable), maka penting adanya tempat penyimpanan 

yang memadai serta koordiasi antara divisi pemasaran dan produksi sehingga 

pelaksanaan penanganan pra pemasaran, pengemasan, p e n g i r i i  dapat 

dikoordinasi dengan rapi. Dengan demikian akan meningkatkan kualitas dan 

pelayanan perusahaan. 
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BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

6.1. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL 

Untuk melihat pengaruh peluang dan masalah lingkungan (analisis lingkungan 

ekstemal) perusahaan perlu memperhatikan beberapa komponen yaitu ekonomi, 

sosial budaya, teknologi, dan ekologi. 

6:l.l. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, 

TEKNOLOGI DAN EKOLOGI 

1. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR EKONOMI 

Terbukanya sistem perekonomian kearah globalisasi, akan 

menyebabkan berkurangnya batas antar negara dalarn lalu liitas 

modal, teknologi maupun informasi. Hal ini merupakan peluang bagi 

industri bunga potong di Indonesia. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia berkisar 7% - 8% 

pertahun. Dengan demikian akan meningkatkan perkembangan 

industri bunga potong, karena daya beli masyarakat akan semakin 

meningkat. 

Pertumbuhan ekonomi diwamai oleh peningkatan inflasi dan suku 

bunga kredit. Tigkat inflasi yang cukup tinggi berkisar antara 9,44% 

- 9,77% pertahun dan kenaikan suku bunga kredit antara 19% - 20% 

pertahun. Tigginya tingkat suku bunga akan mengurangi daya saing 

dan perkembangan pertumbuhan usaha. 

2. ANALISIS FAKTOR SOSIAL BUDAYA 

Keadaan sosial suatu masyarakat tercermin dalam gaya hidup 

kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Gaya hidup 
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merupakan pola hidup seseorang dan pola bagaimana orang tersebut 

menghabiskan uangnya. Dengan demikian gaya hidup merupakan 

unsur penting yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk 

membeli atau tidak membeli suatu produk. 

Dalam struktur konsumen utama (Tabel 6.1), kelompok umur 20-39 

tahun akan mengalami peningkatan pada tahun 1990 - 2005 sebesar 

21.993.178 jiwa, dan pada tahun 2005 - 2020 mengalami peningkatan 

sebesar 4.789.071 jiwa. Kelompok umur 40 - 54 tahun, pada tahun 

1990 - 2005 meningkat sebesar 13.977.163 jiwa dan tahun 2005 - 

2020 meningkat sebesar 16.831.015 jiwa. Kelompok urnur ini 

umumnya berpendidikan tinggi dan kaya informasi sehingga 

merupakan kelompok penduduk yang mempunyai daya beli terkuat 

d i b d m g  kelompok lain dan mereka yang paling banyak menduduki 

jabatan profesional dan manajerial (Ananta dan Adioetomo, 1990). 

Meningkatnya konsumen utama ini d i i a p k a n  akan meningkatkan 

konsumsi bunga. Penggunaan bunga dalam peristiwa penting 

kehidupan manusia, seperti : kelahiran, perkawinan dan kematian, 

serta dalam berbagai kesempatan seperti : upacara adat, hiasan 

sanggul, campuran air mandi, kalungan bunga sebagai upacara 

selamat datang, serta wangi-wangian ruangan, dalam konteksnya 

yang lebii luas akan berkembang dan dikenal sebagai "say it with 

flowers" terutama dalam dunia bisnis. Hal ini merupakan peluang 

yang perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan konsumsi bunga di 

dalam negeri. 
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Tabel 6.1. 
Perubahan Struktur Konsumen Utama (1990-2020) 

Smber : Ananta dan Adioetomo, 1990 

Umur 

20 - 39 tahun 

40 - 54 tahun 

55 tahun keatas 

3. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TEKNOLOGI 

Teknologi pada saat ini merupakan suatu alat untuk transformasi input yang 

tersedia menjadi output yang diimginkan. Perubahan dan kompleksitas 

kegiatan produksi akan menyebabkan perubahan tingkat kecanggihan 

komponen teknologi yang digunakan. Oleh sebab itu tingkat kecanggihan 

komponen teknologi dapat dipakai sebagai studi perbandingan dalam ha1 

biaya, waktu, kualitas, dan lingkungan yang memberikan manfaat pada 

perusahaan. 

'. Bunga potong sebagai salah satu hasil dari teknologi. produksi semakin 

dituntut untuk memenuhi kualitas produk disamping kuantitas, 

meningkatkan produk ini berkaitan dengan pemenuhan keinginan dan 

selera konsumen yang selalu berubah serta karakteristik produk yang mudah 

rusak (perishable). 

Jumlah Penduduk 

4. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR EKOLOGI 

1990 

55.602.921 

23.173.070 

16.968.152 

Peningkatan 

Indonesia yang memiliki iklim tropis dengan dataran tinggi pegunungan 

serta kondisi fisik tanah yang subur memungkinkan keanekaragaman bunga 

tropis dan sebagian bunga-bunga sub tropis dapat tumbuh subur di daerah 

ini. 

1990-2005 

21.993.178 

13.977.163 

9.117.225 

2005 

77.596.099 

37.150.233 

26.085.377 

2005-2020 

4.789.071 

16.831.015 

15.634.765 

2020 

82.385.170 

53.981.248 

41.720.142 
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Didukung oleh faktor geografis yang strategis, maka Indonesia dapat 

diramalkan sebagai negara tropis yang sangat potensi sebagai negara 

pemasok bunga potong dan tanaman hias bagi kebutuhan pasar dunia. 

Terutama bila negara-negara sub tropis sedang mengalami musim dingin, 

d i a n a  untuk memproduksi bunga sangat mahal biayanya, apalagi bagi 

tanarnan yang memerlukan intensitas penyiraman matahari lebii dari 50 % 

untuk masa pertumbuhannya. 

Dari faktor ekologis di atas maka Indonesia mempunyai peluang besar 

sebagai negara produsen bunga potong (Hasim, 1993). 

6.1.2.ANALISIS LINGKUNGAN INDUSTRI 

6.1.2.1.DESKRTPSI DAN BATASAN INDUSTRI 

Industri yang dimasuki oleh PT. Eldadi Usaha Flora adalah Industri Bunga 

potong. Yang diamati dalam Geladikarya ini adalah industri bunga potong 

khususnya jenis bunga Chrysanthemum dun bunga lainnya.. Pemasaran 

dalam industri ini ditangani sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan 

dengan membuka toko bunga sebagai penvakilan pemasaran perusahaan. 

1. Pesaing dalam Industri serta Tingkat Persaingannya. 

' Menurut Pearce dan Robinson (1990), struMur Industri ditentukan oleh 

empat variabel, yaitu : 1) konsentrasi; 2) skala ekonomi, 3) diferensiasi 

produk dm; 4) penghalang masuk (entry barriers). 

Industri bunga potong ini tidak terkonsentrasi, sebab cukup banyak 

perusahaan yang bergerak dibidang ini. Kondisi tidak terkonsentrasi ini 

mempunyai arti bahwa industri bunga potong tidak didominasi oleh satu 

atau beberapa perusahaan saja namun terdapat pesaing yang besar, 

antara lain PT. Mangkurajo, PT. Kebun Ciputri, Ostrafarm, dan PT. 

http://www.mb.ipb.ac.id



Cisalada Permai. Dengan demikian intensitas persaingan yang terjadi 

juga tinggi. 

: Skala ekonomi yang dibutuhkan dalam usaha bunga potong ini cukup 

tinggi. Karena investasi yang diperlukan tinggi sehiigga dapat 

dilakukan oleh pengusaha yang mempunyai modal tinggi. Sedangkan 

petani yang mempunyai modal relatif rendah dapat saja masuk ke dalam 

usaha h i ,  tetapi produk yang diiasilkannya berkualitas rendah dan tidak 

memiliki seleksi varietas baru. 

Diferensiasi produk mempunyai arti bahwa perusahaan berusaha untuk 

menjadi unik dalam industrinya dalam sejumlah dimensi tertentu yang 

secara urnum diiargai pembeli. Perusahaan memilih satu atau beberapa 

atribut yang oleh banyak pembeli dalam industri ini dipandang penting, 

dan menempatkan dirinya secara unik (khas) untuk memenuhi 

kebutuhan ini. Karena posisi yang unik itu, perusahaan merasa layak 

untuk menetapkan harga premium (porter, 1993). Dalam industri bunga 

potong terdapat diferensiasi yang cukup tinggi, karena banyak variasi 

yang menjadi ciri khas perusahaan. Variasi yang menyebabkan 

diferensiasi antara lain adalah : kemasan, kualitas yang tinggi dan 

pelayanan (pengangkutan yang dapat dipercaya dan produk yang 

tersedia secara kontinyu). Dalam perdagangan bunga potong faktor 

kepercayaan (reputasi) dalam hubungan baik antara produsen dengan 

konsumen sangat penting. Konsumen pada umurnnya lebih senang 

berhubungan dengan produsen yang benar-benar telah dikenal baik dan 

dipercaya, terutama jika produsen dapat menjamin pengadaan bunga 

secara teratur, be~penampilan prima dan mempunyai kualitas / daya 

tahan yang tinggi. Kemampuan suatu perusahaan dalam menyediakan 

bunga potong berkualitas tinggi secara kontinyu akan m e n j a d i i  , 
pemsahaan tersebut mempunyai identifikasi produk dan kesetiaan 

pelanggan. 

http://www.mb.ipb.ac.id



Penghalang masuk (entry Barriers) ke dalam industri ini cukup tinggi, 

sebab skala ekonomi yang dibutuhkan cukup tinggi sehiigga tidak dapat 

dimulai dengan skala kecil. Dengan demikian pendatang baru sulit 

memulai dengan jumlah bunga yang relatif kecil yang mampu 

diproduksi. 

2. Potensi Masuknya Pendatang baru 

Penghalang masuk (entry Barriers) yang relatif tinggi menyebabkan 

peluang masuknya pendatang baru relatif rendah. Jalur masuk kesaluran 

pemasaran juga menjadi penghalang masuknya pendatang baru pada 

industri ini. Hal ini disebabkan karena karakteristik bunga yang 

membutuhkan ruangan luas (voluminous) dan mudah rusak (perishible), 

sehingga diperlukan alat pendingin pada armada penjualannya. 

Perolehan bibit bunga potong yang dianggap sebagai penghalang masuk, 

sekarang sudah dapat diperoleh di dalam negeri tentu saja dengan 

kualitas yang lebii rendah dari bibit impor, variasi varietas tidak banyak 

dan harga yang relatif lebih mahal. 

Meskipun terdapat penghalang masuk dalam industri ini, ternyata 

terdapat kondisi yang memungkinkan masuknya pendatang baru. 

Kecenderungan (trend) masyarakat yang semakin banyak 

mengkonsumsi bunga potong, akan mengundang minat pendatang baru. 

3. Ketersediaan Produk Substitusi 

Produk substitusi seperti bunga kering dan bunga artificial pada masing- 

masing segmen bukan merupakan ancaman. Menurut manajer PT. 

Eldadi Usaha Flora konsumen bunga potong segar dan produk subtitusi 

mempunyai selera yang berbeda pada. tingkat kesegaran, perasaan 

estetika dan nilai-nilai lainnya 
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4. Penlbeli dan Kekuatan Tawar - Menawar 

Menurut Jauch dan Glueck (1994), pedagang perantara dipengaruhi 

oleh faktor-faktor seperti produk pesaing, pengakuan konsumen, 

ketersediaan produk dan banyaknya jenis produk, perputaran produk, 

potensi keuntungan, dukungan promosi clan penanganan barang serta 

ketergantungan pemasokan. Pembeli industri dipengaruhi faktor-faktor 

antara lain : biaya vs kemampulabaan, pembiayaan, ketaatan hukum, 

harga, informasi produk, jenis produk, prestasi produk, ketersediaan 

sumber dan bantuan teknis. Dilain pihak pengguna pribadi dipengaruhi 

oleh antara lain : ketersediaan, kemudahan, kredit, harga, kualitas, 

reputasi, keragaman dan jaminan. 

Pedagang perantara umumnya juga menjual produk lain dari para 

pesaing, untuk memberikan pilihan altematif bagi konsumen. Oleh 

sebab itu penilaian dan minat konsumen terhadap suatu jenis bunga 

potong sangat diperhatikan. Ketersediaan barang serta jenisnya akan 

sangat diperhatikan oleh pedagang perantara ini sebab umurnnya pelaku 

dalam industri ini memproduksi beragarn jenis bunga. Dukungan 

perputaran barang juga menjadi tuntutan, sebab bunga potong 

mempunyai daya tahan (vase lfe ) maksimal 7 (tujuh) hari, itupun 

hams didalam ruangan yang dingin. Dengan demikian tawar menawar 

jenis pembeli ini cukup h a t .  

Pembeli industri seperti perhotelan, restoran, perkantoran dan tempat 

urnum lainnya biasanya membeli bunga potong dengan pelanggan yang 

mempunyai hubungan baik dan kepercayaan. Pembeli ini akan sangat 

memperhatikan hal-ha1 yang berkaitan dengan harga dan biaya sebab 

komponen ini sangat mempengaruhi harga pokoknya. Jenis dan kualitas 

produk juga menjadi tuntutan, sebab hal* ini akan mempengaruhi citra 

dari industrinya. Ketersediaan produk sangat diperhatikan mengingat 

nilai yang dibetikan kepada konsumen. Produsen bunga potong 

http://www.mb.ipb.ac.id



senantiasa berusaha memenuhi tuntutan-tuntutan ini dari pembeli 

industri ini, sebab para pembeli biasanya membeli secara rutin walaupun 

dalam jumlah sedikit. Mengingat kemampuan dan tututannya yang 

cukup besar maka kekuatan tawar-menawar pembeli jenis ini cukup 

besar. 

Konsumen langsung yang penggunaan bunga untuk kebutuhan pribadi I 

hobi umumnya sangat memperhatikan kemudahan dalam mendapatkan 

produk untuk menghemat waktu dan lebii praktis. Ketersediaan produk 

dan keragaman produk juga merupakan ha1 yang menjadi perhatian 

karena konsumen jenis ini umumnya berlatar belakang hobi dan 

menyenangi jenis bunga yang unik. Pembeli ini sangat memperhatikan 

hal-ha1 yang berkaitan dengan harga clan kualitas produk. Dengan 

demikian kekuatan tawar menawar jenis pembeli ini cukup besar. 

5. Pemasok dan Kekuatan Tawar-menawar 

Pada pasar bunga potong, pemasok mempunyai kekuatan dalam tawar 

menawar. Hal ini disebabkan tingginya harga bibit dan sulitnya 

mendapatkan bibit yang baik dengan harga yang bersaing. 

Seluruh jenis bibit bunga yang ditanam untuk diproduksi,dihasilkan.dari 

rekayasa teknologi yang memakan waktu dan biaya yang besar. Hal ini 

menyebabkan penemu bibit (breeder) sebagai pemilik dari lisensi (hak 

paten) dari bibit tersebut menginginkan untuk mendapatkan keuntungan 

dari temuannya. Motivasi untuk mendapatkan keuntungan ini 

mendorong mereka untuk tetap berusaha mendapatkan jenis-jenis bibit 

unggul yang baru. 

Pada umunmya pemilik paten dan produsen bibit internasional ragu 
1 

menjual bibit mereka kepada para petani Indonesia, karena takut bibit 

; mereka disalahgunakan dan royalty mereka tidak dibayar. Selain itu 
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mereka tidak dapat melakukan tuntutan atas dasar hukum Indonesia bila 

ha1 itu terjadi, karena belum ada satu hukumpun di Indonesia yang 

melindungi hak-hak para penemu bibit (breeder). Akibatnya para 

petani Indonesia hanya dapat membeli bibit dari beberapa perusahaan 

bibit tertentu dan hanya dari negara tertentu saja. Bibit tanaman Eldadi 

Usaha Flora berasal dari Belanda. 

Kerugian yang dialami petani Indonesia adalah : 1) para petani tidak 

dapat melakukan seleksi dan memilih sendiii secara bebas jenis bibit 

yang mereka inginkan. 2) kegiatan serta pola tanam petani sangat 

tergantung dari pemasok bibit tersebut. 3) tingginya harga bunga 

. produksi dalam negeri secara langsung. 

Dari ke tiga faktor tersebut diatas petani mendapat kerugian yang besar 

kerena mendapatkan bibit yang tidak sesuai dengan pesanan. 

Keterlambatan dari kedatangan bibit seringkali mengakibatkan petani 

kehilangan kesempatan pada saat - saat di mana kebutuhan bunga 

sedang banyak, misalnya pada hari-hati raya. Keterlambatan tamanan 

berarti keterlambatan waktu panen, waktu panen yang tidak tepat 

menyebabkan petani tidak dapat menjual hasilnya semaksimal mungkin. 

Kerugian - kerugian tersebut tidak dapat dikeluhkan kepada pemasok 

bibit. Disini petani berada pada posisi yang lemah. Keluhan mereka 

seringkali tidak diperhatikan, tetapi karena ketergantungan petani 

kepada pemasok maka para petani akan mengalami kerugian dan tidak 

dapat beralih kepada pemasok lain. 

Tidak adanya perlindungan bagi bibit-bibit baru, dan karena petani 

Indonesia sangat tergantung dari hanya beberapa pemasok bibit tertentu, 

maka para pemasok bibit berusaha untuk mengeruk keuntungan yang 

sebesar-besarnya, dengan cara : 1) hams membeli dengan harga 

dasar yang lebii tinggi, 2) harga pembeli untuk setiap buah bibit akan 

dibebani biaya royalty sebesar 30 sampai 40 kali lipat. Pembebanan 
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royalty tersebut diasumsikan bahwa dari setiap bibit yang dibeli akan 

direproduksi sebanyak 30 sampai 40 kali. Pada kenyataannya, telah 

dietahui bahwa mutu bibit hasil reproduksi sampai sebanyak itu akan 

sangat menurun dan tidak dapat dikatakan unggul lagi (Arifin, B. D, 

1993). Dengan demikian kekuatan tawar menawar pemasok cukup kuat. 

6.1.3. ANALISIS LINGKUNGAh' OPERAS1 

Dalam menganalisis lingkungan operasi ini diarahkan pada tingkat perusahaan, 

berdasarkan data dari ASBINDO dan data pemasaran perusahaan di Jakarta. 

Lingkungan operasi yang dianalisis adalah : 1) posisi persaingan perusahaan, 2) 

profil pelanggan perusahaan. 

1. POSISI PERSAINGAN PERUSAHAAN 

Penilaian posisi persaingan perlu dilakukan untuk meningkatkan ketajaman 

perusahaan dalam merancang strategi bisnis dan pemasaran untuk 

mengoptimakan peluang-peluang yang diberikan oleh lingkungan. Dengan 

mengetahui profil para pesaingnya sehingga dapat mengetahui posisi dari 

masing-masing pesaing, perusahaan dapat memperkirakan pertumbuhan jangka 

pendek maupun jangka panjang dan potensi profitabilitasnya secara lebih tepat 

(Pearce dan Robinson, 1991). 

Setiap perusahaan menghadapi sejumlah besar pesaing. Konsep pemasaran 

menyatakan bahwa agar dapat berhasil, perusahaan hams memenuhi kebutuhan 

dtin keinginan konsumen secara lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh 

pesaing. Perusahaan hams memperoleh keunggulan strategi dengan 

mendapatkan posisi yang kuat atas tawaran dibanding tawaran pesaing dalam 

ingatan konsumen. Baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil hams 

mencari strategi pemasaran yang terbaik bagi mereka untuk mengatasi strategi 

pesaing dalam pasar mereka (Kotler, 1991). I 
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Dalam bisnis apapun, bagi pemsahaan yang menghasilkan produk atau jasa, 

aturan persaingan dicakup dalam l i a  kekuatan bersaing sebagaimana telah 

diuraikan dalam sub Bab 6.2, yaitu masuknya pesaing baru, ancaman dari 

produk pengganti (substitusi), kekuatan tawar menawar pembeli, kekuatan 

tawar menawar pemasok, dan persaingan diantara pesaing-pesaing yang ada . 
Kelima kekuatan tersebut menentukan kemampulabaan perusahaan karena 

mempengaruhi harga, biaya dan investasi (Porter, 1993). 

Mengingat terbatasnya waktu dan data yang tersedia dalam geladikarya ini 

maka untuk menilai posisi persaingan PT. Eldadi Usaha Flora terhadap 

pesaingnya adalah dengan melihat omzet penjualan, sebab melalui omzet 

penjualan ini dapat ditunjukkan kemampuan perusahaan dalam ha1 penjualan 

untuk meraih pangsa pasar, sebagairnana terlihat pada tabel 6.2. 

Berdasarkan Tabel 6.2. Omset penjualan PT. Eldadi Usaha Flora untuk bunga 

potong Chrysanthemum adalah terbesar dibandingkan rata-rata penjualan 

p e ~ ~ & a a n  anggota ASBINDO lainnya. PT. Eldadi Usaha Flora mampu 

menguasai 60,99 % dari total penjualan keseluruhan. Sedangkan pesaing yang 

terkuat adalah PT. Mangkurajo dengan omzet penjualan sebesar 610.909.664, 

menguasai 17,19 %, diikuti Marga Flora. 

2. KOMPOSISI DAN PROFIL PELANGGAN PT. ELDADI USAHA 

Berdasarkan pengamatan dari pelanggan yang ada pada perusahaan maupun 

wawancara dengan pelanggan PT. Eldadi Usaha Flora di Jakarta yang dipilih 

s*cara acak, diperoleh profil pelanggannya, pelanggan terdiri dari dua 

kelompok, yaitu kelompok pelanggan industri dan rumah tangga. 

Pelanggan industri adalah industri toko bunga, penata ruang (decorator), hotel 

dan perkantoran, membeli sebanyak 60 % produk bunga potong, sedang 

pelanggan m a h  tangga sebesar 40%. Pelanggan industri me~pakan  andalan 
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bagi PT. Eldadi Usaha Flora, sedangkan pelanggan mmah tangga dimasa 

mendatang mempunyai kecendemgan berkembang sejalan dengan upaya 

penambahan toko bunga sebagai perwakilan pemasaran. Profil pelanggan PT. 

Eldadi Usaha Flora sebagaimana terliat pada tabel 6.3. 

Tabel 6.2. 

Perusahaan Bunga Potong Chrysanthemum menurut omzet penjualan 

Tabel 6.3. 
Profil Pelanggan PT. Eldadi Usaha Flora 

Omzet Penjualan 
2.166.346.329 

610.909.664 
467.930.806 

306.754.464 

No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

I I 

Sumber : Eldadi Usaha Flora, 1996 

Keterangan 
Eldadi Usaha Flora 
PT. Mangkurajo 
Marga Flora 
Flora Indah Garden 
PT. Kebun Ciputri 
PT. Inkarla 
PT. Cisalada Permai 
PT. Wahanakharisma 
PT. Sumarta Tani 
Ostrafarm 
Puskobindo 

T o t a l  3.551.941.263 
mber : Asosiasi Bunga Indonesia, 1996 
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Tabel 6.4. 

Volume Penjualan Bunga Potong PT. Eldadi Usaha Flora 

Menurut Lokasi Pemasaran 

No. 

, I 

;umber : Eldadi Usaha Flora, 1996 

1. 

2. 

3. " 

4. 

Dari tabel 6.4. di atas, terlihat bahwa Jawa, khususnya kota Jakarta merupakan pasar 

bunga potong PT. Eldadi Usaha Flora yang terbesar, yaitu 85,01%, diikuti oleh 

Sumatera (1 1,4%), Sulawesi dan Kalimantan. 

Lokasi Pelanggan 

Untuk daerah pemasaran Jakarta, pelanggan PT. Eldadi Usaha Flora adalah toko 

bunga, penata ruang (decorator), dan perkantoran serta konsumen langsung untuk 

keperluan ucapan selamat, dan pribadi. Hubungan PT. Eldadi UsahaYlora dengan 

pelanggannya adalah atas dasar kepercayaan dan hubungan baik. 

Sumatera 

Jawa 

Sulawesi 

Kalimantan 

Hubungan baik dengan para pelanggan merupakan suatu peluang bagi Eldadi Usaha 

Flora untuk menghindari fluktuasi penjualan yang besar. Dengan adanya hubungan 

yang baik ini volume penjualan dan harga bunga akan terkendali clan perusahaan 

hams dapat menetapkan strategi bauran pemasarannya untuk dapat mempertahankan 

konsumen agar tidak beralih kepada perusahaan lain, dan dapat menarik konsumen 

pelanggan dan konsumen potensial. 

Volume Penjualan 
(Rupiah) 

Persentase 

205.000.000 

1.525.000.000 

30.000.000 

34.000.000 

11,4 

85,OI 

1,67 

1,89 
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6.2. ANALISIS SITUASI PERUSAHAAN 

Salah satu metode untuk menganalisis situasi perusahaan adalah dengan analisis 

SWOT, yaitu penyesuaian antara kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang 

dan ancaman dari limgkungan ekstemal perusahaan, sebagai berikut : 

6.2.1. IDENTIFIKASI UNSUR SWOT 

6.2.1.1. KEKUATAN (STRENGTH) 

PRODUKSI 

- Perusahaan telah melakukan integrasi vertikal ke belakang yakni 

melakukan kerjasama dengan pemasok untuk pengadaan bunga 

potong melalui perusahaan bunga PT. Alam hdah Nusantara. Hal 

ini menjamin tersedianya pasokan bunga potong. 

- Perusahaan tidak menanggung biaya produksi karena produksi 

telah ditanggung oleh Perusahaan pemasok bunga potong. b 

- Kualitas Produk te rjaga dengan baik 

PEMASARAN 

- Perusahaan berlokasi di Jakarta, ha1 ini memudahkan dalam 

pemasaran karena dekat dengan konsumen dan mengurangi biaya 

pemeliharaan dan pengiriman. 

- Perusahaan m e m i l i  mobil berpendmgin untuk pemeliharaan 

bunga sehingga dapat menjaga kualitas bunga yang mudah rusak. 

- Perusahaan sudah memiliki pelanggan tetap untuk menjaga 

rutinitas dan kestabilan penjualan. 

- Memiliki omset penjualan terbesar untuk produk bunga potong 

chrysanthemum 
, 
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6.2.1.2. KELEMAHAN (WEAKNESSES) 

SUMBER DAYA MANUSIA 

- Jumlah dan kualitas karyawan yang belum memadai, ha1 ini 

rnenyebabkan terjadinya perangkapan tugas yang akan menmudcan 

produktifitas karyawan. 

- Sistem pemasaran belum ditangani secara profesional sehingga 

tidak ada perencanaan pemasaran, perusahaan belum menggunakan 

strategi pemasaran dalam menawarkan komoditinya. 

- Budaya perusahaan yang menekankan pada sistem kekeluargaan 

sehingga aspek pengawasan serta pendelegasian tugas masih belum 

mernadai. Hal ini akan menyebabkan kualitas pelayanan pemasaran 

menjadi rendah dan biaya menjadi tinggi karena kesalahan 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya. 

PRODUKSI 

- Belum memiliki rencana pemasaran sehingga produk yang 

diiasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. 

- Belum memiliki perencanaan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan pasar, rnisalnya pada hari peringatan-peringatan dan 

kegiatan-kegiatan tertentu yang rnembutuhkan bunga dengan jenis 

dan warna tertentu. 

PEMASARAN 

- Perhatian dan penanganan terhadap pernasaran masih rendah. Hal 

ini ditandai dengan belum adanya perencanaan pemasaran secara 

formal sebagai acuan bagi kegiatan pemasarannya. 

- Fungsi pemasaran masih berorientasi pada produk, belum 
, 

berorientasi pasar sehingga produk yang ditawarkan sering tidak 
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sesuai dengan keinginan konsumen, dalam ha1 ini ukuran dan 

wama bunga. 

- Kegiatan promosi belum dilaksanakan dengan gencar, akibatnya 

banyak konsumen yang tidak mengenal produk Eldadi Usaha 

Flora. Hanya konsumen yang mempunyai hubungan baik dengan 

perusahaan saja yang mengenalnya, sehiigga sulit untuk menarik 

pelanggan baru. 

6.2.1.3. PELUANG (OPPORTUNITIES) 

FAKTOR EKONOMI 

- Peningkatan pendapatan akan memmpengaruhi daya beli dan gaya 

hidup masyarakat sehingga dalam konteksnya penggunaan bunga 

berkembang dan dikenal sebagai "say it with flower" 

FAKTOR SOSIAL BUDAYA 

Kecenderungan meningkatnya jumlah konsumen utama akan 

meningkatkan permintaan karena konsurnen ini mempunyai daya beli 

terkuat dibandiig kelompok lain dan paling banyak menduduki 

jabatan profesional dan managerial. 

FAKTOR EKOLOGI 

Iklim tropis dan kondisi fisik tanah yang subur memungkinkan 

keanekaragaman flora tropis dan sebagian flora sub tropis untuk 

tumbuh subur. Letak geografi yang strategis merupakan peluang 

dalam pemasaran. 

KONDISI PASAR 
* 

- Pasar-pasar yang masih terbuka dan belum sepenuhnya digarap. 
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- Segmen-segmen pasar yang belum tergarap masih terbuka baik 

pada pasar yang ada maupun d a b  cakupan geografmya. 

- Pesatnya industri pariwisata, perumahan dan tumbuhnya sarana- 

sarana penunjang lainnya, seperti perhotelan, perkantoran dan 

restoran akan meningkatkan permintaan. 

6.2.1.4. ANCAMAN (THREATHS) 

FAKTOR EKONOMI 

- Tigkat inflasi yang cukup tinggi dan kenaikan suku bunga kredit 

akan mengutangi daya saing dan pengembangan usaha. 

- Iklim bisnis yang semakin bebas pada masa yang akan datang 

sehiigga mengurangi hambatan wilayah antar negara. 

FAKTOR TEKNOLOGI 

- Pendatang baru masuk dengan teknologi canggih, ha1 ini akan 

meningkatkan kualitas bunga dan variasi produk dalam ha1 jenis 

bunga dan varietasnya untuk memenuhi keinginan dan selera 

konsumen. 

- Pesaing dalam jumlah yang besar dengan berbagai diferensiasi, 

seperti : kemasan, kualitas, pelayanan dan harga. 

- Harga jual dari produk pesaing yang relatif rendah, menyebabkan 

perang harga dan perusahaan hams menurunkan harga untuk dapat 

bersaing. 

- Tenaga kerja pesaing yang terampil dan berpengalaman dengan 

menggunakan jasa konsultan asing, akan meningkatkan sistem 

pemasaran. 
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PRODUK 

- Produk yang mudah rusak (perishable) sehingga memerlukan 

sarana pendingin d m  pengawet untuk menlpertahankan 

kualitasnya. 

6.3. PEMILIHAN ALTERNATIF STRATEGI 

6.3.1. PENENTUAN SKORING 

Dalam menentukan strategi pemasaran PT. Eldadi Usaha Flora pada saat ini 

maka diadakan skoring sesuai dengan tingkat kepentingannya untuk setiap 

unsur SWOT diberi skor 5 yang berarti sangat pentingl sangat besar, 4 

berarti pentingl besar, 3 sedang, 2 tidak pentingl kecil dan 1 sangat tidak 

pentingl sangat kecil. 

Berdasarkan kondisi yang ada dalam perusahaan unsur kekuatan yang 

sangat penting adalah hubungan yang baik dengan pemasok, perusahaan 

tidak menanggung biay produksi, kualitas produk terjaga baik, memiliki 

pelanggan tetap dan memiliki penvakilan pemasaran di Jakarta, unsur 

tersebut diberi skor 5 (lima). 

Kekuatan lain yang mempunyai unsur sedang adalah merniliki mobil 

berpendingin sebagai sarana pemasaran di Jakarta, dan mimiliki omset 

penjualan terbesar untuk produk bunga potong chrysanthemum, diberi skor 

3 (tiga). 

Kelemahan yang paling utama dalam pen~sahaan adalah Sistem pemasaran 

tidak profesional, belum memiliki rencana pemasaran, diberi skor 5 (lirna). 

Jumlah dan kualitas karyawan yang belum memadai, pengawasm dan 

pendelegasian tugas belum memadai, fungsi-pemasaran masih berorientasi 

pada produk dan kegiatan promosi belum gencar diberi skore 4 (empat). 
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Sedangkan kelemahan yang lain perhatian dan penanganan terhadap divisi 

pemasaran rendah diberi skor 3 (tiga). 

Peluang yang sangat penting yang hams diantisipasi atau diperhatikan 

perusahaan adalah peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan gaya 

hidup masyarakat, perkembangan industri pariwisata diberi skor 5 (lima). 

Peluang besar lainnya adalah faktor ekologi yang mendukung, kota-kota 

besar berkembang, segmen-segmen pasar yang belum tergarap, unsur ini 

diberi skor 4 (empat). Peningkatan konsumen utama diberi skor 3 (tiga). 

Ancaman produk mudah rusak diberi skor 5 (lima). Ancaman-ancaman 

besar yang datang dari ligkungan ekstemal perusahaan diantaranya adalah 

diferensiasi pesaing, harga jual pesaing yang rendah, unsur ini diberi skor 4 

(empat). Ancaman lain seperti peningkatan inflasi dan tingkat suku bunga 

kredit, teknologi canggih dan penggunaan tenaga ahli oleh pesaing diberi 

skor 3 (tiga). Sedangkan iklim bisnis yang bebas diberi skor 2 (dua). 

Untuk l e b i  jelasnya penentuan tingkat kepentingan terhadap unsur-unsur 

SWOT ini dapat dilihat pada Tabel 6.5. 

Setelah melakukan skoring pada unsur SWOT di atas, maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan altematif strategi yang akan dipilih untuk 

dimplementasikan. Setiap altematif strategi (SO, WO, ST dan WT) yang 

telah ditentukan, dihubungkan keterkaitannya dengan unsur-unsur SWOT 

yang ada. 

Dari hasil penjumlahan tersebut ditentukan peringkat (rangking) 

berdasarkan nilai skomya yang merupakan urutan strategi yang dipilih. Nilai 

skore tertinggi memperoleh rangking 1 (satu) dan yang terendah 

memperoleh rangking 4 (empat). , 
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Tabel 6.5 
Penentuan Tingkat Kepentingan Unsur SWOT 

06. Segmen-segmen pasar yang belum tergarap 
07. Perkembangan industri pariwisata 

1 

Ancaman (Threaths) 
TI. Penhgkatan inflasi dan suku bunga kredit 
T2. Iklim bisnis bebas 
T3. Teknologi canggih 
T4. Pesaing melakukan diferensiasi 
T5. Harga pesaing lebih rendah 
T6. Pesaing menggunakan tenaga ahli 
T7. Produk mudah rusak 

Kekuatan (Strength) 
S1. Hubungan baik dengan pemasok 
52. Perusahaan tidak menanggung biaya produksi 
S3. Kualitas produk tejaga baik 
S4. Pelanggan tetap. 
S5. Memiliki perwakilan pemasaran di Jakarta 
S6. Memiliki mobil berpendigin sebagai sarana 

pemasaran di Jakarta. 
S7. Memiliki Omset penjualan terbesar untuk produk bunga potong 

Chrysanthemum 

Kondisi Ekstemal dan Intemal 
Peluang (Opporlmity) 
01. Peningkatan Pendapatan masyarakat 
02. Gaya hidup masyarakat 
03. Konsumen utama meningkat 
04. Faktor ekologi yang mendukung 
05. Kota-kota besar berkembang 

Kelemahan (Weaknesses) 
W1. Jumlah dan kualitas karyawan yang belum memadai 
W2. Sistem pemasaran tidak profesional 
W3. Pengawasan dan pendelegasian tugas belum 

Memadai 
W4. Perhatian dan penanganan terhadap divisi 

pemasaran rendah 
W5. Belum memiliki rencana pemasaran 
W6. Fungsi pemasaran masih berorientasi pada produk 
W7. Kegiatan promosi belum gencar 

Skor 

5 
5 
3 
4 
4 

I I 1 
Keterangan : 
5 = Sangat penting ; 4 = Penting ; 3 = Sedang; 2 = Tidak penting ; 1 = Sangat tidak 
penting 

Rangking 1 (satu) dianggap merupakan altematif strategi yang terbaik yang 

dapat dipilih bagi Eldadi Usaha Flora (Tabel 6.6). 
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Pada dasarnya tindakan ~enetrasi pasar dilakukan oleh perusahaan dengan 

cara : 

- Mendorong pelanggan setianya untuk membeli bunga lebih banyak lagi ; 

- Membujuk pelanggan pesaing agar mau membeli produk Eldadi Usaha 

Flora; 

- Mencoba meyakinkan masyarakat yang bukan pengguna bunga potong 
' untuk mencoba menggunakan bunga potong tidak hanya sebagai penghias 

ruangan tetapi penggunaan yang lebih banyak lagi misalnya untuk 

kegunaan ucapan selamat. 

Perhatian utama ditujukan pada penetrasi pasar dengan mendorong pelanggan 

setianya untuk membeli bunga lebii banyak lagi dan membujuk pelanggan 

pesaing agar mau membeli bunga potong Eldadi Usaha Flora. Cara yang 

dilakukan adalah pelanggan mendapatkan beberapa keuntungan bila membeli 

dari PT. Eldadi Usaha Flora. 

Penetrasi pasar ini dimaksudkan untuk memanfaatkan peluang pasar yang 

terbuka seperti : peningkatan pendapatan masyarakat (Ol), perubahan gaya 

hidup masyarakat (02), dan perkembangan industri pariwisata (05). Untuk 

memanfaatkan peluang tersebut, perusahaan hams mengandalkan kekuatan 

seperti : Hubungan baik dengan pemasok (Sl), Perusahaan tidak menanggung 

biaya produksi (S2), Kualitas produk terjaga dengan baik (S3), memiliki 

pelanggan tetap (S4) dan memilii perwakilan pemasaran di Jakarta (S5). 

Dalam penetrasi pasar ini perusahaan dituntut untuk meminimallcan 

kelemahan seperti sistem pemasaran yang tidak profesional (W2), perhatian 

dan penanganan terhadap divisi pemasaran rendah (W4), pengawasan dan 

pendelegasian tugas yang belum memadai (W3), kegiatan promosi belum 

'gencar (W7) dan belum memiliki rencana -pemasaran (W5). Untuk itu 

diperluian upaya yang kuat bagi manajemen untuk meningkatkan efesiensi 
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pemasaran, dan pembenahan divisi pemasaran, dalam menunjang program 

pelaksanaan penetrasi pasar. 

6.4.2. STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR 

Strategi pengembangan pasar mengacu kepada pertumbuhan yang dapat 

dilakukan oleh PT. Eldadi Usaha Flora untuk meningkatkan besamya 

penjualan, tingkat keuntungan dan pangsa pasarnya. Dalam ha1 ini pihak 

manajemen perusahaan mencari pasar sasaran baru pada lokasi yang sudah 

ada maupun memperluas cakupan geografis pemasarannya yang 

keb~~tuhannya dapat dipenuhi oleh produk pemsahaan yang sudah ada dengan 

menambah penvakilan pemasaran. Strategi pengembangan pasar meliputi 

pengembangan pasar baru untuk produk yang sudah ada saat ini guna antara 

lain : 

- Mencari pemakai potensial yang kebutuhannya belum terpenuhi. 

- Memperluas peluang-peluang segmen pasar baru yang meliputi cakupan 

geografis maupun pada lokasi yang sudah ada dengan menambah saluran 

distribusinya. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memanfaatkan peluang pasar yang terbuka 

seperti: meningkatnya-pendapatan masyarakat (Ol), perubahan gaya hidup 

masyarakat (02), segmen - segmen pasar yang belum tergarap (04), 

perkembangan kota - kota besar (05), dan perkembangan industri pariwisata 

(06). Untuk memanfaatkan peluang tersebut, perusahaan harus mengandalkan 

kekuatan seperti : hubungan baik dengan pemasok (Sl), Perusahaan tidak 

menanggung biaya produksi (S2), Kualitas produk tejaga dengan baik (S3), 

memiliki pelanggan tetap (S4) dan memiliki perwakilan pemasaran di Jakarta 

(S5). 

Dalam pengembangan pasar ini perusahaan dituntut untuk meminimalkan 

kelemahan seperti ; sistem pemasaran yang tidak profesional (W2), perhatian 

dan penanganan terhadap divisi pemasaran rendah (W4), pengawasan dan 
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pendelegasian tugas yang belum memadai (W3), kegiatan promosi belum 

gencar (W7) dan belum merniliki rencana pemasaran (W5). Untuk itu 

diperlukan upaya yang kuat bagi manajemen untuk meningkatkan efesiensi 

pemasaran, dan pembenahan divisi pemasaran terutama meningkatkan kinerja 

di bagian distribusi, dalam menunjang program pelaksanaan pengembangan 

pasar. Keberhasilan ini dalam jangka panjang akan memberikan manfaat bagi 

perusahaan dengan diperolehnya konsumen baru yang potensial dan 

meningkatnya pangsa pasar 

6.4.3. STRATEGI INTEGRASI VERTIKAZ, 

Strategi Integrasi vertikal merupakan strategi perusahaan untuk menambah 

efektivitas dan efesiensi perusahaan melayani pasar yang ada. Dalam ha1 ini 

integrasi vertikal kebelakang (backward integration) telah dilakukan 

perusahaan dengan menjalin hubungan baik dengan pemasok PT. Alam Indah 

Bunga Nusantara dan perusahaan di Belanda, sedangkan integrasi vertikal ke 

depan Cfonvard integration) dilakukan dengan cara membina hubungan baik 

dengan toko bunga, penata ruang (dekorator) dan pedagang perantara. 

Pedagang perantara ini umurnnya dikelola oleh ibu rumah tangga yang 

pengelolaannya secara sederhana dengan cakupan pasar yang terbatas. 

Sebaiknya integrasi vertikal juga dilakukan dengan pedagang besar 

(wholesaler) yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi, baik di 

Jakarta maupun kota - kota besar lainnnya. Pernyataan tersebut dengan 

pertirnbangan perusahaan besar pada umunya telah berbentuk badan usaha, 

mempunyai manajemen yang profesional, dan pengelolaan perusahaan terdiri 

para ahli pemasaran bunga potong yang dapat memberikan inforrnasi pasar di 

masa yang akan datang. Saluran penjualan adalah segmen penata ruang 

profesional, hotel berbiitang, toko bunga ekslusif serta kota - kota besar 

lainnya di Indonesia. Hal ini merupakan. peluang yang sangat baik 

dimanfaatkan untuk memasarkan bunga potong Eldadi Usaha Flora. 
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Kegiatan terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan peluang pasar seperti 

pendapatan yang meningkat (Ol), kota - kota besar yang berkembang (05), 

dan perkembangan industri pariwisata (06). Untuk memanfaatkan peluang 

tersebut perusahaan harus mengandalkan kekuatan yang diiiliki seperti 

hubungan baik dengan pemasok (Sl), Perusahaan tidak menanggung biaya 

produksi (S2), Kualitas produk terjaga dengan baik (S3), memiliki pelanggan 

tetap (S4) dan memiliki perwakilan pemasaran di Jakarta (S5). 

Selain itu dalam integrasi vertikal ini perusahaan dituntut untuk 

meminimalkan kelemahan seperti : sistem pemasaran yang tidak profesional 

(W2), perhatian dan penanganan terhadap divisi pemasaran rendah (W4), 

pengawasan dan pendelegasian tugas yang belum memadai (W3), kegiatan 

promosi belum gencar (W7) dan belum memiliki rencana pemasaran (W5). . 
Untuk itu diperlukan upaya dari manajemen untuk menjalin hubungan baik 

dengan pemasok, pelanggan dan meningkatkan kinerja divisi pemasaran. 

Keberhasilan strategi ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan untuk 

menjamin kontinuitas pasokan dan kestabilan penjualan sehingga target 

pemasaran tercapai. 

6.4.4. STRATEGI BAURAN PEMASARAN 

Melalui strategi bauran pemasaran, maka strategi penetrasi pasar, strategi 

pengembangan pasar dan strategi intergrasi vertikal dapat di arahkan sebagai 

berikut : 

1. STRATEGI PRODUK 

- Meningkatkan daya tahan, kualitas dan jenis varietas bunga potong yang 

diiasilkan; 

- Memisahkan produk atas dasar kualitas (gradjhg); 

- Menetapkan kebutuhan konsumen pada masing-masing segrnen pasar 

secara jelas; 
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- Mengembangkan pelayanan produk seperti ketersediaan yang kontinyu dan 

pengiriman yang tepat waMu; 

- Meningkatkan peran wiraniaga secara aktif mencari peluang-peluang 

segmen pasar yang potensial dan melakukan investigasi pasar dan pesaing; 

- , Meningkatkan efektivitas dan kine j a  divisi pemasaran; 

- Meningkatkan pengetahuan tentang produk dan fluktuasi permintaan yang 

mempengaruhi hari raya keagamaan dan hari besar serta hari sepi untuk 

menghindari terjadiiya kekurangan atau kelebiian (over) produk. 

2. STRATEGI HARGA 

- Menetapkan harga yang lebii murah dari pesaing 

- Melakukan diskriminasi harga berdasarkan segmen yang berbeda, jurnlah 

pembelian, lokasi pembelian dan masa pembayaran yang tidak 

mempengaruhi likuiditas perusahaan. 

3. STRATEGI PROMOSI 

- Mengadakan promosi secara lebih gencar, dan tetap mengikuti pameran- 

parneran yang diadakan oleh ASBINDO; 

- Menerbitkan brosur-brosur menarik yang dilengkapi dengan kelebihan- 

kelebiian produk yang merupakan-informasi untuk memperluas pengenalan 

terhadap produk dan perusahaan serta kepercayaan konsumen. 

- Berpartisipasi sponsor dalam kegiatan yang relevan, ha1 ini bertujuan untuk 

membangun citra perusahaan dan produk 

- Meningkatkan hubungan baik dan kepercayaan dengan para pembeli dengan 

melakukan kunjungan rutin dan menanggapi komplain dan keinginan 

pembeli 

- Strategi lebii ditujukan untuk meyakinkan konsumen akan mutu produk 

melalui pelayanan, seperti : pengiriman yang tepat dan ketersediaan yang 

kontinyu. 
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4. STRATEGI DISTRIBUSI 

- Membima hubungan ke pelanggan yang belum tejangkau. 

- Meningkatkan k i i j a  divisi distribusi. 

- Meningkatkan kualitas hubungan dengan para pembeli dengan 

meningkatkan dan menjaga mutu produk serta menepati pengiriman. 

- Menambah jadwal penawaran bunga ke toko-toko bunga dengan 

memperhatikan hari-hari besar dan hari-hari khusus serta memperhatikan 

kebutuhan bunga yang diinginkan konsumen untuk keperluan hari-hari besar 

dan hari-hari khusus tersebut. 
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Tabel 6.7. 
Matrilc Implilcasi Alternatif Strategi Pemasaran bisnis bunga potong PT. Eldadi Usaha Flora 

emampuan yang ada kebutuhan konsumen, sebagaimana 
dietahui bahwa kebutuhan bunga 
potong sangat berfluktuasi baik 

gencar, penumnan harga, 
peningkatan distribusi pesaing terdorong untuk membeli 

produk PT. Eldadi Usaha Flora, 
Masyarakat yang bukan pengguna 
bunga potong tertarik untuk 
menggunakan bunga potong tidak 
hanya sebagai penghias rnangan saja 
namun l e b i  dari itu dapat digunakan 
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BAB W 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pengamatan , analisis dan pembahasan terhadap bisnis bunga 

potong PT. Eldadi Usaha Flora, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan 

saran sebagai berikut : 

7.1. KESIMPULAN 

1. Bisnis bunga potong di Indonesia menunjukkan prospek yang cerah, 

karena adanya perkembangan industrialisasi, pembangunan perumahan, 

. perkantoran dan pariwisata. Di pihak lain konsumsi bunga potong term 

meningkat sejalan dengan perubahan pola kehidupan masyarakat, 

peningkatan pendapatan perkapita dan perkembangan perumahan yang 

cukup tinggi. 

2. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan analisis posisi persaingan 

perusahaan, PT. Eldadi Usaha Flora mempunyai kekuatan dan peluang 

yang besar untuk mengembangkan dan memasarkan bisnis bunga 

potong, khususnya bunga potong Chrysanthemum. PT. Eldadi Usaha 

Flora mampu menguasai 66,99% dari total penjualan keseluruhan bunga 

potong Chrysanthemum anggota ASBINDO. 

3. Alternatif strategi pemasaran bisnis bunga potong PT. Eldadi Usaha 

Flora sesuai dengan hasil analisis SWOT adalah strategi agresif 

(pertumbuhan). Strategi agresif yang disarankan : 
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Penetrasi pasar dengan cara mendefinisikan dan menentukan 

pasar sasarannya, adanya usaha pemasaran : promosi yang l e b i  

gencar, penurunan harga dan peningkatan distribusi. 

0 Pengembangan pasar yaitu perluasan pasar dengan cara 

memasuki segmen pasar bam dengan menambah penvakilan 

pemasaran. 

Mempertahankan Integrasi vertikal : Infegrasi vertikal ke 

belakang dalam ha1 ini bekejasama dengan Pemsahaan besar 

(PT. Alam Indah Nusantara). Integrasi vertikal ke depan dalam 

ha1 ini membina hubungan baik dengan toko bunga, penata ruang 

(dekorator) dan pedagang perantara, serta menjaga hubungan 

kerjasama dengan pedagang besar di berbagai kota propinsi 

sebagai sumber informasi (intelegen bisnis). 

4. Untuk mendukung strategi pertumbuhan dalam rangka mencapai tujuan 

pemsahaan, strategi pemasaran diterjemahkan kedalam kebijakan bauran 

pemasaran yang terdiri dari : 

4.1. Strategi Produk, dengan cara : 

Meningkatkan daya tahan, kualitas dan jenis varietas bunga 

potong yang diiasilkan; 

Mernisahkan produk atas dasar kualitas (grading); 

Menetapkan kebutuhan konsumen pada masing-masing segmen 

pasar secara jelas; 
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Mengembangkan pelayanan produk seperti ketersediaan yang 

kontinyu dan pengiriman yang tepat waktu; 

Meningkatkan peran wiraniaga secara aktif mencari peluang- 

peluang segmen pasar yang potensial dan melakukan investigasi 

pasar dan pesaing; 

Meningkatkan efektivitas dan kinerja divisi pemasaran; 

Meningkatkan pengetahuan tentang produk dan fluktuasi 

permintaan yang mempengaruhi hari raya keagamaan dan hari 

besar serta hari sepi untuk menghindari terjadinya kekurangan 

atau kelebihan (over) produk. 

4.2. Strategi Harga, dengan cara : 

Menetapkan harga yang lebih murah dari pesaing 

Melakukan diskriminasi harga berdasarkan segmen yang 

berbeda, jumlah pembelian, lokasi pembelian dan masa 

pembayaran yang tidak mempengaruhi likuiditas pen~sahaan. 

4.3. Strategi Promosi, detigan cara : 

Mengadakan promosi secara lebih gencar, dan tetap mengikuti 

pameran-pameran yang diadakan oleh ASBLNDO; 

Menerbitkan brosur-brosur menarik yang dilengkapi dengan 

kelebihan-kelebihan produk yang merupakan informasi untuk 
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memperluas pengenalan terhadap produk dan perusahaan serta 

kepercayaan konsumen. 

Berpartisipasi sponsor dalam kegiatan yang relevan, ha1 ini 
k 

bertujuan untuk membangun citra pemsahaan dan produk 

Meningkatkan hubungan baik dan kepercayaan dengan para 

pembeli dengan melakukan kunjungan rutin dan menanggapi 

komplain dan keinginan pembeli 

Strategi lebih ditujukan untuk meyakinkan konsumen akan mutu 

produk nlelalui pelayanan, seperti : pengiriman yang tepat dan 

ketersediaan yang kontinyu. 

4.4. Strategi Distribusi, dengan cara : 

Membina hubungan ke pelanggan yang belum terjangkau. 

Meningkatkan kinerja divisi distribusi. 

Meningkatkan kualitas hubungan dengan para pembeli dengan 

meningkatkan dan menjaga mutu produk serta menepati 

pengiriman. 

Menambah jadwal penawaran bunga ke toko-toko bunga 

dengan memperhatikan hari-hari besar dan hari-hari khusus 

serta memperhatikan kebutuhan bunga yang diiiginkan 

konsumen untuk keperluan hari-hari besar dan hari-hari khusus 

tersebut. 
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7.2. SARAN 

1. Agar target penjualan yang telah ditetapkan dapat tercapai maka 

perusahaan sebaiknya memp~myai strategi pemasaran yang sesuai 

dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal 

,, perusahaan. 

2. Untuk mencapai misi dan tujuan perusahaan, maka perusahaan harus 

tetap lnempertahankan dan mengembangkan kualitas produk yang telah 

terjaga, serta hams mampu menampilkan keunikan atau diferensiasi 

produk sesuai dengan permintaan pasar. Divisi R & D yang belum 

berfimgsi agar dapat segera difimgsikan sehingga menghasilkan inovasi 

atau temuan varietas baru bunga potong Chrysanthemum yang tidak 

diproduksi oleh perusahaan lain dan bersifat komersial. Untuk ini Divisi 

R & D dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Penelitian dari 

Perguruan Tinggi di Indonesia. 

3. Tetap menjaga kualitas hubungan baik dan kerjasama dengan pemasok 

PT. Alam Indah Nusantara maupun pelanggan setia perusahaan, karena 

bisnis bunga potong merupakan bisnis yang sangat mengandalkan saling 

kepercayaan. 
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PENJUALAN BUNGA POTONG 
ELDADI USAHA FLORA 

TAHUN 1994 s/d 1996 

TOTAL 738.1 15,899 738,115,899 768,684,997 32,874.275 801,549.272 1;878,064,232 288,282,097 2,166,346,329 
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Lampiran 2 

Standar Grading Bunga Potong CIirysantliemmn 

Kriteria Standard Spray 

Panjang tangkai 60 - 80 cm 60 - 80 cm 

Diameter Bunga > 6 c m  > 4cm 

(112 mekar) 

Bungaltangkai 1 6 (sudah % mekar) 

Untuk kualitas "AA" dan "A" tangkai harus kuat, lurus tetapi belum berkayu 

dan tidak pecah. 113 daun dari bawah disiangi bersih. Untuk yang standar, 

bunganya dibungkus dengan pelindung dan diikat 5 tangkai I ikat. Untuk 

bunga spray 10 tangkai I ikat, dengan berat minimum dari tangkai terkecil 

tidak kurang dari 60% berat rata-rata. 
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Lampiran 3 

ASOSlASl BUNGA INDONESIA 

S U R A T  K E P U T U S A N  
NO. : 002lKEP-ASBINDOIN92 

Pada tanggal 13 Oktober 1992 bertempat di sekretariat ASBINDO di Jakarta telah 
diadakan rapat tertutup oleh para anggota ASBINDO yang kesemuanya adalah para 
produsen 1 petani bunga potong, dan disaksikan oleh para pengurus Asosiasi Bunga 
lndonesia (daftar hadir terlampir ). Setelah diadakan temu pendapat serta berbagai 
pertimbangan dari seluruh peserta rapat, maka dengan tujuan untuk rnemajukan lndustri 
Florikultural Indonesia dan untuk melindungi para petani bunga khususnya, telah tercapai 
kesepakatan umum sebagai berikut : 

PASAL l 
STANDAR MUTU ASBINDO 

1. Para anggota Asosiasi Bunga indonesia telah sepakat untuk meningkatkan 
kesadaran mutu bagi segala hasil yang diproduksi dan dipasarkan untuk pasar 
dalam dan luar negeri 

2. ~ n t u k  menunjang kesadaran mutu, telah disepakati bahwa standar Mutu ASBINDO 
akan selalu diterapkanoleh para anggota, dan standar mutu ASBINDO akan rnenjadi 
standar mutu pasar dimasa yang akan datang 

3. Talah disepakati oleh para produsen bunga potong Carnation (nama lain : dianthus, 
anyelir) untuk hanya memasarkan dalam negeri bunga potong dari kelas mutu A dan 
B. Kelas mutu di bawah atau lebih rendah dari itu tidak dipasarkan dengan tujuan 
untuk membina mutu bunga potong yang baik. 

PASAL II 
KEBIJAKSANAAN HARGA POKOK 

Sejak kgbangkitan industri florikultura pada sekitar pertengahan dasawarsa 1980-an kita 
telah menganut kebijaksanaan harga yang cenderung bersifat horisontal, dan sejak saat 
itu harga bunga potong sangat bersifat statis dan cenderung tidak menguntungkan para 
produsen bunga potong. Dengan keadaam umum ekonomi kita yang telah berubah, 
maka telah diambil kebijaksanaan - kebijaksanaan sebagai berikut : 

1. Telah disepakati oleh para produsen bunga potong Chrysanthemum (nama lain : 
Krisan, seruni, plums) untuk menyesuaikan harga pokok menjadi Rp. 9.000,- 1 ikat 
(sembilan ribu rupiah per ikat). 
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2. Telah disepakati oleh para produsen bunga potong Carnation untuk menvesuaikan 
harga pokok kelas MU<; A adalah Rp. 700- 1 tangkai (tujuh ratus rupiah pe;-tangkai), 
dan kelas Mutu B Rp. 600,- 1 tangkai (enam ratus rupiah per tangkai). 

3. Pelaksanaan ayat 1 dan 2 diatas telah disepakati untuk mulai diberlakukan pada 
tanggal 15 Nopember 1992 pada pukui 00.00 wib. 

4. Seluruh kebijaksanaan pada pasal ini akan ditinjau kembali pada rapat kerja 
ASBINDO pada tanggal 09 Maret 1993, waktu dan tempatnya akan ditentukan 
kemudian. 

5. Telah disepakati pula bahwa kebijaksanaan - kabijaksanaan ini harus tetap 
dipegang dan dijalankan oleh semua pihak sampai tercapainya suatu kebijaksanaan 
baru yang dihasilkan dari rapat evaluasi yang diterangkan pada ayat 4 diatas. 

PASAL Ill 
HARGA HARl BESAR 

Telah disepakati kebijaksanaan pemasaran yang khusus berlaku pada hari - hari besar 
nasional maupun hari besar lainnya yang mempengaruhi harga jual bunga potong 
sebagai berikut : 

1. Diperkenankan kepada para produsen untuk menaikan harga pada hari - hari 
tersebut sebesar 17% (tujuh belas persen) dari harga jual pokok yang ditetapkan 
pada pasal II ayat 1 dan 2 

2. Pada waktu - waktu tersebut diperkenankan untuk menaikan harga 5 (lima) hari 
sebelum dan 5 (lima) hari sesudah hari - hari besar tersebut. 

3. Masa efektif pasal Ill ini diatur dalam pasal II surat ini. 

PASAL IV 
KONSUMEN I FLORIST 

Untuk melindungi para produsen I petani bunga serta para penyalurnya dari tindakan 
yang merugikan oleh konsumen I florist yang tidak bertanggung jawab terutama dalam 
ha1 pembayaran dan hutang kepada produsen 1 petani bunga serta para penyalurnya 
telah disepakati dan sangat dianjurkan untuk mengambil langkah - langkah sebagai 
berikut : 

1. Para produsen I petani bunga serta para penyalurnya agar melaporkan dan 
membuat formal tertulis kepada ASBINDO tentang konsumen I florist yang telah 
sering kali membuat masalah I kerugian. 

2. ASBINDO akan menampung segala keluhan tersebut, dan mengambil langkah - 
langkah untuk mengetahui kebenaran dari setiap keluhan. 
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3. ASBINDO akan membuat teguran resmi apabila konsumen I florist yang dikeluhkan 
terbukti telah melakukan tindakan - tindakan yang merugikan. Teguran ini akan 
dikeluarkan sebanyak - banyaknya 2 (dua) kali. 

4. Apabila telah terbukti dengan sengaja konsumen I florist yang dikeluhkan tidak 
menanggapi surat-surat teguran ASBINDO, konsumen I florist tersebut akan 
dimasukan kedalam Daflar Hitam ASBINDO, dan daftar hitam tersebut akan disebar 
luaskan keseluruh produsen 1 petani bunga serta para penyalurnya. 

5. Konsemen 1 florist yang tercantum dalam Daflar Hitam ASBINDO dapat mengajukan 
permohonan untuk dihapuskan dari daftar hitam tersebut dan dengan menyatakan 
kesungguhan serta itikad baiknya. 

6. Setelah diadakan penyelidikan dan berbagai pertimbangan ASBINDO berhak untuk 
menghapus ataupun membiarkan konsumen I florist tersebut di dalam Daflar Hitam 
ASBINDO 

Demikian surat keputusan yang terdiri dari 3 (tiga) halaman ini dibuat dengan 
sebenarnya dan sesungguhnya, serta salinan surat keputusan ini akan disebarkan 
kepada segenap anggota ASBINDO, dan khalayak luas lndustri Florikultura untuk 
dipahami dan dimaklumi. 

JAKARTA. 22 Oktober 1992 
ASOSlASl BUNGA INDONESIA 

Ttd 

NY. D. BUSTANIL ARlFlN 
Ketua Umum 

Ttd 

NlNG M. WIDJAYA. BSc 
Direktur Eksekutif 
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Lampiran 4 

A. SUMATERA 
A. 1.DIACEH 
A. 2. MEDAN 
A. 3.PADANG 
A. 4. PEKANBARU,BATAM 
A. 5. JAMB1 
A. 6.BENGKULU 
A. 7.PALEMBANG 
A. 8.LAMPUNG 

B. JAWA 
B. 1. DKI JAYA 
B. 2.BANDUNG 
B. 3. SEMARANG .. 
B. 4. Dl. YOGYAKARTA 
B. 5. SURABAYA 
B. 6. BALI 
B. 7.NTT 
B. 8.NTB 

C. SULAWESI 
C 1. MANADO 
C 2. UJUNG PANDANG 
C 3.KENDARl 
C 4.PALU 

D. KALIIMANTAN DLL 
D 1.BALIKPAF'AN 
D 2. SAMARWDA 
D 3. BANJARMASR*T 
D 4. PONTIANAK 
D 5.MALUKU 
D 6. IRIAN JAYA 
D 7. DILL1 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 

DAFT.AR.i.IMGA'.BUNGA:POTONG.I'DAUN SEGAR 
-?.~..*--r..r' .. ,'. ,> .-..' L.. :<e. P:T: ELD,~J~USA;~~FLORA': . , .  . .';.1 ; .::. . . ':, . . 

ASPARAGUS 
- BINTANG 
- MEYERI 
ACUPULCO 
ANTHURIUM 
- SMALL 
-MEDIUM 
- LARGE 
- EXTRA LARGE 
BIRD OF PARADISE 
BABY BREATH 
CASABLANCA 
CIUSANT 
- SPRAY 
- STANDARD 
CALATHEA 
- MAKOYANA 
- INSIGNIS 
CARNATION 
CASPEA 
CALLALILY 
-SMALL 
- MEDIUM 
- LARGE 
-EXTRA LARGE 

1 IKAT I 5 TANGKAI 

1 IKAT 1 10 KUNTUM 
PERTANGKAI 

1 IKAT 15 TANGKAI 
1 IKAT 
1 IKAT 1 10 KUNTUM 
1 IKAT 1 10 TANGKAI 

1 IKATI 10 TANGKAI 

1 IKATI 20 TANGKAl 
1 IKAT 
10 TANGKAI 

? 
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FLORIDA BEAUTY 
- PENDEK 
- PANJANG 
FUTOY 
GERBERA 
KYOTO 
LEATI-IER LEAF 
LIATRICE 
LILI ASIATIC 
PHYLODENDRON 
RUSCUS 
SNOW QUEEN 
- PUTIH 
- SALEM 
SILVER DOLLAR 
STATICE 
TRICOLOR 
XANADU 
ANGGREK I DENDROBIUM 
- EXTRA SMALL 
- SMALL 
- MEDIUM 
-LARGE 
EXTRA LARGE 
PHALAENOPSIS I 
ANGGREK BULAN 

1 IKATI 20 TANGKAI 
1 IKATI 10 TANGKAI 
1 IKATI 15 TANGKAI 
1 IKATI 10 TANGKAI 
1 IKATI 10 KUNTUM 
PERTANGKAI 
1 IKATI 10 KUNTUM 
I IKATI 10 KUNTUM 
1 IKATI 5 TANGKAI 
1 IKAT/ 10 TANGKAI 
1 IKATI 10 KUNTUM 

1 IKATI 10 TANGKAI 
1 IKATI 4 TANGKAI 
1 IKATI 5 TANGKAI 
1 IKATI 10 TANGKAI 
1 MAT1 10 BATANG 

PERKUNTUM 
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I I I t I I I I I I 
Surnber; Abidin, I.S., dan Rosana, A.H., 1991 
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Lampiran 9 

DATA PERBANDIN.GfiN.PERMINT~70'pENJuALAN DANNSu!?PLY 
. . . . . .. .: . * .  . . .  . .. .. KRISAN; . :.,: , . :. ,; ;.: . . .  . . ,  ),. . . _ . ::, :..:.,,..:... . .  . , % .: 

BUuN:DESEMBER+l,Q96$- --~-~:~~<.I..-;"-. ;-. ,. . - . - .. ..s- -- 
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Lampiran 10 
KARAKTERISTIK DAERAH PRODUKSI BUNGA POTONG 

DIBEBERAPA TEMPAT DI INDONESIA 

http://www.mb.ipb.ac.id



EKSPORT BUNGA POTONG ANGGREK TAHUN 1991 - 1995 
Volume = kg 
Value =US$ 

Sumber : Bim Pusat Statistik, lakar?a 

*) s IdNovember 1995 

http://www.mb.ipb.ac.id



IMPORT BUNCA POTONC ANGGREK TAHUN 1991 - 1995 
Volume = kg 

Value - US% 

Sumber : Biro Pusat Statistik, Jakarta 

*) s id November 1995 

http://www.mb.ipb.ac.id



EKSPORT BUNGA POTONG DAN TANAMAN HlAS 

TAHUN 1991 - 1995 

Lampiran 13 

Volume = kg 
Value =US$ 

Sumber : Biro Pusat Statistik. Jakma 

*) s Id November 1995 

http://www.mb.ipb.ac.id



Lampiran 14 

F IMPORT BUNGA POTONG DAN TANAMAN HlAS 

TAHUN 1991 - 1995 

Volume = kg 
Value =US$ 

bemus,RwfCorus and 

7 Chrysantheum plants 13156 1 39513 3590 1 11625 

Jumlah 117991 972453 53 150 691496 75977 623731 

Sumher : Bim Pusat Statidik, Jakarta 

*) s ldNovember 1995 

7 Volume 
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Lampiran 15 
LUAS AREAL DAN PRODUKSI TANAMAN HIAS/BUNGA POTONG 

- --- 
') Komoditas : Anggrek, Anthurium, Gladiol, ~e l i c&a~san ,Mawar ,~eda~  malam, 

Anggrek, Aster,Dahlia&ielati,dU. 
Sumber : - Hasil survei Direkorat Bina Produksi Hortikultura - Dianas Pertanian Tanaman Pangan Dati I Propinsi 
Catatan : < dati Ha, ti& dimasukan 
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