
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan petemakan sebagai bagian dari pembangunan pertanian 

dalam REPEUTA VI merupakan pembangunan berkelanjutan melalui pening- 

katan usaha diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi temak, didukung oleh 

usaha pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Per- 

hatian khusus perlu diberikan pada pengembangan petemakan rakyat dengan 

meningkatkan peranan koperasi dan keikutsertaan swash. Pembangunan pe- 

temakk diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani petemak, men- 

dorong diversifikasi pangan dan perbaikan mutu gizi masyarakat serta pengem- 

bangan ekspor. Menyongsong PELlTA VI, Pemerintah telah mencanangkan 

sasaran di bidang petemakan. Prospek peternakan unggas di Indonesia sangat 

cerah. Hal ini didasari perhitungan : pertumbuhan ekonomi nasional 6,2%; 

pertumbuhan penduduk 1,8%; pertumbuhan sektor pertanian 3,4%; pertum- 

buhan sub-sektor petemakan 6,4%; dan elastisitas pendapatan terhadap daging 

unggas 0,839 dan telur 0,405, dan dengan sasaran teknii : konsumsi daging 

4,95% dan telur 5,35%; produksi daging 548% dan telur 5,35%, dan populasi 

ayam ras petelur 8,3% dan ayam ras pedaging 12% (Tabel Lampiran I), dan 

perkembangan populasi unggas yang semakin meningkat selama PEUTA V 

(Tabel Lampiran 2). 

Pembangunan peternakan pada hakekatnya menggerakkad~nteraksi 4 

(empat) variabel makro yaitu petemak (sebagai subyek), temak (sebagai obyek), 

lahan (sebagai basis ekologi pendukung pakan) dan teknologi (sebagai rekayasa 

teknis/sosial untuk mencapai tujuan). Dengan mempertimbangkan petemak se- 

bagai subyek dan melihat tingkat ekonomi usaha dan pendapatan serta pilihan 



berbagai komoditi, maka usaha petemakan mempunyai 4 tipologi yakni peter- 

nakan sebagai usaha sambilan, sebagai cabang usaha, sebagai usaha pokok dan 

industri. 

Makin tinggi tingkat ekonomi usaha, makin besar peranan masyarakat 

dan makin kecil peranan pemerintah. Namun demikian pemerintah tetap mem- 

punyai fungsi pengaturan (regdatot), pelayanan (services atau facikifatod dan 

penggerak (dinamisator). 

Dengan demikian .dapat diatur berbagai masukan pembangunan dengan 

sasaran-sasaran yang sesuai, misalnya untuk usaha sambilan dengan dana-dana 

dari pemerintah (APBN, APBD, bantuan luar negeri, BANPRES, IDT). Untuk 

cabang usaha dana KUK, kredit PEGEL, W A ,  untuk usaha pokok dana KUK, 

Kredit Koperasi Pada Anggota (KKPA) dan untuk industri dana berasal dari in- 

vestasi (PMA, PMDN dan Non-Fasilitas) (Gambar Lampiran 1). 

Untuk peternakan unggas salah satu variabel makro yang haws tersedia 

adalah bibit ayam yang berkualitas baik yang diiebut dengan Anak Ayam umur 

Sehari (AAS) (day old chick = DOC). Di Indonesia, AAS diproduksi oleh pe- 

rusahaan-perusahaan penetasan anak ayam (hatchery) (Tabel Lampiran 3a dan 

3b). Hatchew tersebut memproduksi AAS, baik petelur maupun pedaging, de- 

ngan nama dagang (brand) tertentu. 

PT. Hybrida Indonesia Putra adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang perunggasan yang berkedudukan di Jakarta. Sebagai holding company, 

dia membawahkan beberapa perusahaan anak, yaitu : 

1. PT. Hidon, mengelola penetasan ayam dan budidaya Grand Parent Sfock 

dan Parent Stock ayam petelur serta Grand Parent Stock ayam pedaging, 



berkedudukan di Ciawi (Bogor), Cilangkap (Jakarta), Parungkuda dan 

- Cipetir (Sukabumi). 

2. PT. Hyband Mulia, penghasil bibit ayam pedaging (broiler finalstock), ber- 

lokasi di Bandung. 

3. PT. Nendratta, penghasil bibit ayam pedaging (broiler finalstock), berlokasi 

di Sukabumi. 

4. PT. Hiur, penghasil bibit ayam petelur (layer final s t 4  dan bibit ayam 

pedaging (broiler finalstock) berlokasi di Malang dan Bali. 

5. PT. Hybrida Niaga Putra, mengelola rumah pemotongan ayam (W, ber- 

lokasi di Gunung Sindur-Bogor. 

6. PT. Hirema, penghasil pakan ayam, berlokasi di Kedung Halang-Bogor. 

Kelompok ini menyediakan bibit dan pakan untuk kebutuhan Peternakan 

Inti Rakyat (PIR) yang ada di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. 

Kegiatan pemasaran PT. Hybrida Indonesia Putra merupakan salah satu 

aspek yang menarik dan penting untuk ditelaah, untuk mengetahui bagaimana 

dia biia sunrive dalam iklim persaingan yang sengit di antara perusahaan-pe- 

rusahaan besar lainnya pada industri AAS (Tabel Lampiran 4). Telaah ini me- 

nempatkan pemasaran sebagai salah satu aspek yang penting dalam kegiatan 

ekonomi sebuah perusahaan. Dari rangkaian kegiatan pemasaran yang telah 

dilakukan, sebuah perusahaan dapat mengatur kiat atau strategi pemasaran be- 

rikutnya. 

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah penggunaan kombinasi 

bauran pemasaran untuk memperoleh volume penjualan optimum dan keun- 

tungan maksimum. Seluruh kegiatan pengelolaan perusahaan hams diarahkan 

menuju ke proses pemasaran yang efektif. Bauran pemasaran adalah istilah 



yang dipakai untuk menjelaskan kombinasi empat variabel pembentuk inti sis- 

tem pemasaran, yaitu Produk, Harga, Promosi dan D i b u s i  (Stanton, 1988). 

Bauran pemasaran dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di 

bidang pemasaran. Seorang manajer h a w  mengetahui variabel bauran pe- 

masaran yang paling berpengaruh terhadap volume penjualan, sehingga dia 

dapat menentukan strategi pemasamn yang efiien dan efektif, dengan mem- 

berikan perhatian khusus kepada variabel yang dominan tersebut (Swastha, 

1985). 

1.2. Perurnusan Masalah 

Volume penjualan dan keuntungan perusahaan pada periode tertentu, 

merupakan sasaran perusahaan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan, 

yaitu perolehan keuntungan maksimum. Bauran pemasaran merupakan bagian 

dari strategi pemasaran sebuah perusahaan, dan merupakan gabungan dari 4 

variabel pemasaran (Produk, Harga, Promosi dan Ditribusi) yang dapat diken- 

dalikan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengejar dan 

mencapai tingkat penjualan yang diinginkan. 

Untuk menghindari hal-ha1 yang tidak diinginkan, pihak perusahaan ha- 

rus yakin bahwa sasarannya telah dicapai. Caranya yaitu dengan pemantauan 

terus-menerus dan pengendalian kegiatan-kegiatan pemasaran. Dalam ha1 ini, 

seorang manajer hams mengetahui cara-cara mengukur prestasi perusahaan- 

nya. Salah satu alat ukur tersebut adalah potensi permintaan dan volume pen- 

jualan. Untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen, manajer pe- 

rusahaan berhadapan dengan sejumlah anggaran pemasaran, yang hams di- 

alokasikan dengan tepat pada kegiatan-kegiatan bauran promosi (iklim, promosi 



penjualan dan sebagainya) atau kombinasinya, sehingga diperoleh volume 

penjualan maksimum. 

Pemasaran AAS dari PT. Hybrida Indonesia Putm seperti juga produsen 

AAS lainnya adalah terutama membidik pangsa dalam negeri, sebab pemerintah 

mengambil kebijaksanaan untuk meningkatkan populasi ayam ras petelur 8,3% 

dan ayam ras pedaging 12,0% pada REPEUTA VI. Dengan demikian, untuk 

menemukan pemasaran yang tepat bagi PT. Hybrida Indonesia Putra yang 

akan menghasilkan laba yang maksimum pada masa yang akan datang, maka 

permasalahan-permasalahan yang dapat diinventarisasi adalah : 

1. Bagaimana pengaruh kebijakan-kebijakan manajemen (pemasaran, keuang- 

an, sumberdaya manusia, produksi, dan sebagainya) dari PT. Hybrida Indo- 

nesia Putra sebagai perusahaan induk terhadap bauran pemasaran PT. 

Hidon dan PT. Nendratta sebagai perusahaan-perusahaan anaknya? 

2. Bagaimana potensi penjualan perusahaan terhadap produk dari PT. Hidon 

dan PT. Nendratta sebagai perusahaan-perusahaan anak yang memproduksi 

AAS petelur - Hy Line dan pedaging - Indian River pada satuan waktu ter- 

tentu? 

3. Bagaimana pengaruh biaya produksi, harga produk, biaya promosi dan 

biaya distribusi terhadap volume penjualan AAS di PT. Hidon dan PT. Nen- 

dratta? 

Keterkaitan antara ketiga aspek tersebut diiajikan pada Gambar 1. 

Bauran Pemasaran 

Gambar 1. Bagan Perumusan Masalah 
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1.3. Tujuan Geladikarya 

Tujuan dari pelaksanaan geladikaya ini adalah : 

1. Menelaah pengaruh kebijakan-kebijakan rnanajernen PT. Hybrida Indonesia 

Putra sebagai perusahaan induk terhadap bauran pernasaran PT. Hidon dan 

PT. Nendratta sebagai perusahaan-perusahaan anaknya. 

2. Menghitung potensi penjualan perusahaan terhadap produk dari PT. Hidon 

dan PT. Nendratta sebagai perusahaaan-perusahaan Anak yang mernpro- 

duksi AAS petelur - Hy Line dan pedaging - Indian River pada satuan w a h  

'tertentu. 

3. Menelaah pengaruh biaya produksi, h a r p  produk, biaya prornosi dan biaya 

diitribusi terhadap volume penjualan AAS di PT. Hidon dan PT. Nendratta. 

1.4. Kegunaan Geladikarya 

Hasil geladikaya ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peru- 

sahaan dan peneliti, yaitu : 

1. Bagi perusahaan : diharapkan dapat rnenggugah para rnanajer untuk lebih 

rneningkatkan perhatian pada rnasalah bauran pernasaran dan volume 

penjualan, yang pada gilirannya pencapaian keuntungan rnaksirnurn. 

2. Bagi peneliti : dapat rnemperoleh tarnbahan wawasan dan pengalaman da- 

lam rnendiagnosis, rnenelaah, rnernberikan alternatif-alternatif dan menen- 

tukan cam pernecahan rnasalah yang terbaik dalarn aspek-aspek bauran Pe- 

rnasaran. 




