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PT. Hybrida Indonesia Putra, adalah sebuah perusahaan yang bergerak 
aktif di bidang perunggasan, berlokasi di Jakarta. Sebagai sebuah perusahaan 

induk, PT. Hybrida Indonesia Putra rnernbawahkan beberapa perusahaan anak 
yang mernproduksi produk dan jasa perunggasan dari hulu ke hilir. Sarnpai saat 
ini, perusahaan tersebut rnasih mampu bertahan dan rnalah berkembang dalam 

persaingan yang sengit di antara para pesaing yang lebih tangguh, dengan pro- 

duk yang sejenis. Hal yang rnenarik untuk ditelaah adalah apa kiat dan siasat 

dari PT. Hybrida Indonesia Putra untuk rnemenangkan persaingan tersebut? 

Mengacu kepada pertanyaan di atas, telah dilakukan suatu kegiatan 
geladikaya di perusahaan tersebut dan dua perusahaan anaknya yaitu PT. 

Hidon yang memproduksi AAS petelur - Hyline, dan PT. Nendratta yang mem- 
produksi AAS pedaging - Indian River. 

Tujuannya adalah untuk : pertarna, rnenelaah pengaruh keputusan- 
keputusan rnanajemen (pernasaran, keuangan, surnberdaya rnanusia, produksi. 
dan sebagainya) PT. Hybrida Indonesia Putra sebagai perusahaan induk ter- 

hadap bauran pernasaran dari PT. Hidon dan PT. Nendratta. Kedua, rnenghi- 

tung potensi penjualan perusahaan dari PT. Hidon dan PT. Nendratta pada 
satuan waktu tertentu. Ketiga, rnenelaah pengaruh biaya produksi, harga pro- 

duk, biaya prornosi, dan biaya diitribusi terhadap volume penjualan AAS di PT. 
Hidon dan PT. Nendratta. Dengan demikian rnanajer yang bersangkutan dapat 

rnenentukan strategi pernasaran yang efiien dan efektif, dengan rnernberikan 
perhatian khusus kepada variabel yang paling dorninan. 

Pendekatan pernecahan permasalahan yang dilakukan adalah : pertarna, 
mencari data kualitatif tentang bauran pernasaran dari PT. Hidon dan PT. Nen- 
dratta. Kedua, rnenghitung potensi penjualan perusahaan selarna 48 bulan 

(Januari 1991-Desernber 1994) dengan menggunakan formula Q' = n'q'p', di 
mana Q' = potensi penjualan perusahaan, n' = jumlah pernbeli produk di 



perusahaan tersebut, q' = jumlah rata-rata produk perusahaan yang dibeli, dan 
p' = harga rata-rata produk per unit. Ketiga, rnembuat persamaan regresi ber- 
ganda dan sederhana yang dapat rnenunjukkan besarnya pengaruh peubah- 
peubah bebas terhadap peubah tak bebas. Rurnus dasar yang dipakai adalah S 
= blPl + b2P2 + b3P3 + b4P4 + C, di rnana S = volume penjualan dalam 
unit P1 = biaya produksi dalam rupiah, P2 = harga produk dalam rupiah, P3 = 

biaya promosi dalarn rupiah, dan P4 = biaya diitribusi dalam rupiah. Keernpat, 
menyebarkan kuesioner kepada para responden (para petemak dan pemilik 
poulhy shop) tentang diagnosis proses pengarnbilan keputusan konsumen dan 
penilaian terhadap bauran pemasaran untuk rnenilai kesetiaan konsumen ter- 
hadap produk perusahaan, dan kelima, mernbuat analiiis SWOT dengan 
matriksnya yang bertujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan peluang- 
peluang yang dihadapi oleh sebuah perusahaan dan menandingkan keduanya 
dengan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelernahan historis dari perusahaan 
tersebut. 

Berbicara tentang bauran pemasaran, baik PT. Hidon maupun PT. Nen- 
dratta, keduanya memiliki keunggulan-keunggulan bersaing, antara lain : ke- 
ajegan dalam menerima pasokan sumber bahan baku yaitu telur tertunas, se- 
leksi ketat terhadap produk yang akan dilempar ke pasar, dan pengirirnan tepat 
waktu dan tepat jumlah terhadap produk yang dipesan konsurnen. Penetapan 
harga produk ditentukan oleh Gabungan Pengusaha Peiunggasan Indonesia 
(GAPPI) yang anggota-anggotanya terdiri dari para breeder, petemak besar 
(kornersial), dan pemilik poulby shop. Aspek prornosi belum tergarap secara 
optimal oleh kedua perusahaan anak tersebut. Saluran diitribusi yang 
digunakan adalah saluran tingkat no1 untuk PT. Hidon dan saluran tingkat satu 
untuk PT. Nendratta. Akibatnya, peternak pedaging akan rnenderita kerugian 
karena harga pedaging menjadi lebih tinggi dan jalur distribusi yang lebih pan- 
jang menyebabkan AAS menjadi stres. 

Dari penghitungan potensi penjualan perusahaan kedua perusahaan 
anak tersebut, dari Januari 1991 sarnpai dengan Desernber 1994, terlihat ada- 
nya peningkatan dalam grafik, walaupun sifatnya fluktuatif dari bulan ke bulan. 
Fluktuasi harga berperanan terhadap fluktuasi potensi penjualan perusahaan. 
Penyebab fluktuasi harga antara lain adalah kelebihan produksi AAS di dalarn 
negeri, harga pakan yang tinggi, dan inefiiensi sistem produksi. 



Model-model regresi yang diolah dengan program komputer Minitab, 
menghasilkan : untuk Hyline, t hitung dari P2 (harga produk) pada model S = 

blPl + b2P2 + b3P3 + b4P4 + C, In S = blhP1 + b21nP2 + b3hP3 + b41nP4 
+ C,dan S = b2P2 + C yang dibandingkan dengan t tabel ( o: = 0,025 ) meng- 
hasilkan hipotesis no1 yang ditolak Artinya, ada hubungan linier yang signifikan 
antara P2 (harga produk) dengan S (volume penjualan). Dari ketiga persamaan 
di atas, diperoleh ~2 adjusted tertinggi pada model InS = blInPl + b21nP2 + 
b3hP3 + b4hP4 + C, yaitu 10,8 %, artinya biaya produksi dan harga produk 
sebagai peubah bebas hanya dapat menjelaskan maksimal 10,8% variasi yang 
terjadi di model tersebut. Sedangkan nilai korelasi antar peubah bebas dan 
dengan peubah tidak bebas yang tertinggi yaitu antara harga produk dengan 
volume penjualan, sebesar 0,285. Artinya hubungan tersebut cuma 28,5% dari 
kemungkinan nilai terbesar 100%. 

Untuk Indian River, hipotesis no1 yang ditolak diperoleh dari persamaan 
S = blPl + b2P2 + b3P3 + b4P4 + C, S = blPl + b2P2 + b3P3 + b4P4 + 
b5(P2)2 + C, S = blPl + b2P2 + b3P3 + b4P4 + b5(p2)2 + b6(p2)3 + C, dan 
S = b4P4 + C. Sedangkan R2 adjusted tertinggi adalah 23,6% diperoleh dari 
persamaan S = blPl + b2P2 + b3P3 + b4P4 + C. Nilai korelasi antar peubah 
bebas dan dengan peubah tidak bebas yang tertinggi sebesar - 0,474, antara 
biaya diffibibusi dengan volume penjualan. 

Nilai R2 adjusted dan nilai korelasi antar peubah bebas dan dengan 
peubah tidak bebas yang rendah tersebut antara lain oleh adanya distorsi pasar 
oleh sistem oligopoli dalam dunia perunggasan di Indonesia dan kebijakan- 
kebijakan pemerintah belum dilaksanakan secara tuntas oleh para pelaku pe- 
runggasan, sehingga menyebabkan inefffiiensi pada sistern produksi. Di Sam- 
ping itu, data faktual yang diperoleh tidak sensitif, artinya pengaruh variabel 
baumn pemasaran terhadap volume penjualan sebenarnya bukan pada data 
bulanan, tapi mungkin pada data mingguan atau data setiap penjualan. 

Hasil diagnosis proses pengambilan keputusan konsumen dan penilaian 
terhadap bauran pemasamn di Sukabumi, Tangemng dan Bogor adalah sebagai 
berikut : peternak Hyline dan Indian River relatif lebih setia kepada produk yang 
dikonsumsinya dibanding para peternak pesaing. Semua petemak mempunyai 
keinginan yang tinggi untuk mencari informasi tentang produk yang akan dibe- 
linya, tapi tak diimbangi dengan pemberian informasi yang memadai oleh 



produsen melalui promosi. Petemak Hyline memilih jawaban "kurang setuju" 
untuk pertanyaan "menuntut ganti rugi jika anda tak puas terhadap produk ini", 
artinya petemak Hyline tidak dikecewakan oleh produk pilihannya tersebut. 
Sebaliknya, peternak Indian River menjawab "sangat setuju". Semua peternak 
menyarankan peningkatan kualitas distribusi. 

Dari pembuatan matriks terhadap analisii SWOT, dihasilkan 4 kelompok 
strategi. Setelah menyesuaikan kembali dengan SWOT yang dimiliki perusa- 
haan, serta dengan mempertimbangkan kondiii yang ada sekarang, maka alter- 
natif-alternatif yang biia dilakukan oleh perusahaan untuk masa mendatang 
adalah sebagai berikut : pertama, mengoptimalkan segenap kegiatan perusa- 
haan melalui peralatan, sumber daya manusia, dan dana yang tersedia. Kedua, 
menciptakan peluang pasar baru. Ketiga, menciptakan keunikan dengan pe- 
ningkatan kualitas produk dan diiibusi. Keempat, menekan biaya produksi 
untuk mencapai skala ekonomi yang efiien dan kelima, meningkatkan promosi, 
baik yang terintegrasi maupun yang dikelola oleh perusahaan anak, dalam 
rangka menghadapi era globalisasi. 

Dalam pengimplementasiannya, untuk biia bertahan dalam persaingan 
sengit di biinis perunggasan nasional, PT. Hybrida Indonesia Putra seyogyanya 
mengantisipasi langkah-langkah sebagai berikut : pertama, melakukan efiiensi 
dalam sistem produksi, misalnya memperketat kontrol kualitas bahan baku dan 
menghindari terjadinya idle capacify dalam penggunaan mesin. Sehingga 
biaya produksi dapat ditekan. Kedua, mergintensifkan promosi yang bersifat 
spesifik dan operasional terutama melalui kontak perorangan yang dilakukan 
oleh technicalservice dan tenaga pemasaran, agar produk PT. Hybrida Indone- 
sia Putra lebih dikenal luas oleh masyarakat, dan konsumen baru dapat dirang- 
kul. Ketiga, meningkatkan kualitas diitribusi, pengiriman produk tepat waktu 
dan jumlah, agar konsumen tidak lari kepada para pesaing. Keempat, menjaga 
kualitas produk. Untuk AAS misalnya, tingkat kematian yang rendah, pertam- 
bahan berat badan yang cepat, h k t u  produksi lebih lama, dan sebagainya. 
Kelima, meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia bagi 
para staf dan kayawan PT. Hybrida Indonesia Putra, dan keenam, membina 
hubungan inti-plasma yang selaras dan semi dengan dasar saling menguntung- 
kan dan saling mempercayai untuk mencapai kemitraan yang tangguh. 




