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RINGKASAN 
 

RAQSI FAUZAN ROSADE. Strategi Peningkatan Daya Saing Perusahaan Non-

karkas Sapi Lokal (Studi Kasus: CV Multi Jaya Mandiri). Dibimbing oleh ARIEF 

DARYANTO dan SITI JAHROH. 

 

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam penyedia non-karkas di Bogor 

adalah CV Multi Jaya Mandiri (MJM). Perusahaan ini bergerak di 

bidang penyimpanan, distribusi dan pemasaran produk jeroan sapi. CV MJM 

menjalin kerjasama tunggal dengan perusahaan PT Elders yang berlokasi di 

kampus IPB Dramaga Bogor. Persaingan antar perusahaan sejenis baik produsen 

lokal atau perusahaan importir daging dan non-karkas beku memicu persaingan 

yang semakin ketat khususnya Jawa Barat. Konsumsi non-karkas sapi terbesar 

berada pada daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) 

mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan daya saing 

bisnis non-karkas sapi lokal, 2) mengidentifikasi faktor internal dan eksternal 

yang mempengaruhi dalam pengembangan usaha di CV MJM, 3) merumuskan 

strategi berdasarkan faktor internal dan eksternal yang dimiliki oleh CV MJM, 

dan 4) menentukan strategi prioritas untuk meningkatkan daya saing CV MJM. 

Metode analisis yang digunakan adalah Porter Diamond theory, analisis 

lingkungan internal dan eksternal, analisis menggunakan matriks Internal-

External (IE), matriks Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT), dan 

ANP. Data diperoleh melalui wawancara dan penilaian pakar. Penelitian telah 

dilaksanakan dari bulan Januari hingga Maret 2018 

Hasil penilaian pakar eksternal pada faktor Porter Diamond yang 

berpengaruh terhadap daya saing industri non-karkas adalah kemampuan pemasok 

non-karkas domestik, sumberdaya IPTEK, preferensi dan selera konsumen, 

keberadaan pasar tradisional lokal, serta peran pemerintah dalam membentuk 

kondisi permintaan lokal. 

Berdasarkan penentuan bobot SWOT pada CV MJM. Kekuatan utama dari 

CV MJM adalah citra perusahaan dan produk yang baik dengan skor. Sedangkan 

kelemahan utama disebabkan tidak tersedianya tenaga pemasaran untuk 

mendapatkan pelanggan baru dengan skor sebesar. Total skor sebesar (2,70) 

menunjukkan bahwa kondisi internal yang dimiliki CV MJM cukup kuat. Faktor 

yang menjadi peluang utama bagi CV MJM adalah Peningkatan minat konsumsi 

masyarakat pada makanan olahan dalam kemasan dengan skor. Sedangkan yang 

menjadi ancaman utama bagi CV MJM Munculnya pesaing dengan kapasitas 

produksi yang lebih besar. Total skor dari faktor-faktor eksternal adalah (3,24) 

yang berarti CV MJM sudah memiliki kemampuan untuk merespon faktor-faktor 

eksternal dengan memanfaatkan peluang dan menghindari atau menghadapi 

ancaman. 

Terdapat lima strategi alternatif yang dihasilkan dari Matriks SWOT yang 

dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam meningkatkan daya saingnya 

berdasarkan prioritas terpilih dari analisis ANP perusahaan. Strategi yang dipilih 

yaitu memberi perlakuan khusus kepada konsumen sebelum dan sesudah 

pembelian. 
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