
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya pembangunan dan perekonomian nasional yang diikuti

oleh peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,8% sampai dengan tahun 1997,

menyebabkan kebutuhan akan konsumsi makanan bergizi juga bertambah, sehingga

terjadi pergeseran konsumsi masyarakat kearah peningkatan protein hewani. Hal

tersebut dapat dilihat dari permintaan/ konsumsi nasional dari awal sampai akhir Pelita

VII untuk daging meningkat sebesar 9,30% yaitu dari 2.189.000 ton menjadi

3.131.600 ton, telur meningkat 8,59% dari 879.300 ton menjadi 1.228.600 ton, dan

susu meningkat 8,47% dan 1.832.800 ton menjadi 2.531.500 ton. Kenaikan kebutuhan

konsumsi masyarakat akan hasil petemakan menyebabkan ikut meningkatan pula

produksi daging dari 1.514.400 ton menjadi 2.169.800, telur 728.700 ton menjadi

979.600 dan susu dari 432.900 ton menjadi 590.900 ton pada akhir Pelita VII. Hal itu

menyebabkan kebutuhan akan produk yang bergizi tinggi dan terjangkau sangat

dibutuhkan masyarakat. (Deptan, 1998)

Sebagai salah satu sub sektor dari pembangunan sektor pertanian, secara

spesifik pembangunan petemakan terutama untuk perunggasannya diarahkan untuk

memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, meningkatkan pendapatan petani

petemak dan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan devisa, menciptakan lapangan

kerja di pedesaan, dan meningkatkan mutu sumber daya a1am serta kelestariannya

untuk menjarnin kelangsungan pembangunan jangka panjang. Selama PJPT I

penyediaan daging naik 375% dari 309.300 ton (1969) menjadi 1.469.200 (1994), te1ur
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28.900 ton (1969) menjadi 388.600 ton (1994). Pada tingkat petani peternak dapat

menambah pendapatan tunai (cash in come), yang merupakan modal dan meningkatkan

ketahanan ekonominya. Pada tingkat nasional sektor peternakan telah menyumbang

11,5% GDP (gross national product) pertanian atau 2,0% dari GDP nasional. Dalam

Pelita V peternakan terutama perunggasannya te1ah mampu menyediakan lapangan

kerja bagi 538.000 orang dan dalam Pelita VI ditargetkan menyerap 456.000 orang.

Selain itu sektor peternakan dapat berperan dalam peningkatan kesuburan ternak dan

menjaga kelestarian lingkungan karena menghasilkan pupuk kandang dan pemanfaatan

limbah peternakan, digunakan sebagai tenaga pengolah tanah dan transportasi

pedesaan. Peran petemakan dalam pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari program

lOT, dimana 60-70% program lOT digunakan untuk usaha peternakan. Dan produk

produk peternakan dapat berperan penting sebagai bahan untuk agroindustri (industri

pangan). (Deptan, 1998)

Industri peternakan ayam ras di Indonesia masih berada pada awal

perkembangannya, sehingga sangat menjanjikan apalagi mayoritas penduduk Indonesia

beragama Islam. Juga dapat dilihat dari konsumsi masyarakat Indonesia yang masih

begitu kecil dibandingkan negara Singapura dan negara lainnya. Hal tersebut ditunjang

pula dengan semakin pesatnya perkembangan restaurant fast food, hotel-hotel, pasar

swalayan, serta harga ayam yang relatip lebih murah dibandingkan daging sapi serta

didukung daya beli masyarakat yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi

tersebut merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan.

Sebagai pelopor industri perunggasan, PT Cipendawa Farm Enterprise diakui

sebagai perusahaan terbesar dan terbaik dalam usaha pembibitan. Perusahaan ini

didirikan pada tahun 1970 dan mulai beroperasi dalam usaha pembibitan di Cipanas,
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Cianjur, Jawa Barat. Kemudian Perusahaan tumbuh pesat dan kini sudah berskala

intemasional dengan melakukan ekspor produk ke negara lain.

Pada saat ini petemakan berlokasi di Cipanas, Megarnendung, dan Harnbalang.

Perusahaan ini pada mulanya bergerak dalarn usaha pembibitan Parent Stock untuk

menghasilkan Final Stock day old chick (DOC). Sejak 1980 PT CFE mulai

memproduksi sendiri Parent Stock. Sebelum bertekad menjadi pelopor dalarn industri

perunggasan, perusahaan mengimpor Parent Stock dari luar negeri. Kini perusahaan

hanya mengimpor Grand Parent Stock. Karena target penjualan DOC Parent Stock

diproyeksikan naik 50 % pada tahun 1972 dan 250% pada tahun 1998, perusahaan

menetapkan strategi pemasaran yang dilakukan bermitra dengan Koperasi, pengusaha

kecil sarnpai menengah di bidang breeding maupun petemakan komersial, dan sisanya

di ekspor ke beberapa negara ASIA. Se1arna ini bam sebagian kecil saja permintaan

yang bisa dipenuhi karena sudah habis terserap oleh pasar lokal. Perusahaan

menetapkan pola kemitraan dengan prinsip win-win yang berarti kedua belah pihak

hams sarna-sarna untung. Kemitraan ini diupayakan dalam menghadapi pengamh era

globalisasi, yaitu perusahaan melakukan pemasaran yang efektif, efisiensi agar lebih

kompetitif, jeli melihat peluang yang ada, peningkatan mutu produk, peningkatan SDM

agar marnpu menyerap perkembangan teknologi dan manajemen, melakukan terobosan

serta melakukan pengembangan produk yang memiliki nilai tarnbah.

Akan tetapi keadaan tidak selalu dapat diprediksikan. Perkembangan bisnis

perunggasan pada masa sekarang ini kurang begitu menguntungkan karena krisis

moneter yang terjadi sejak 1997. Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika

Serikat sekitar 200% pada tahun 1997 berdampak pada hancumya bisnis perunggasan

di Indonesia, disebabkan komponen biaya terbesar di bisnis ini adalah pakan dan obat-
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Seperti diketahui bisnis inti perusahaan adalah Day-Old Chick (DOC) Final

Stock dan parent Stock serta rumah potong ayam, yang bila mengalami gejolak secara

langsung juga berpengaruh pada turunnya volume dan nilai penjualan. Krisis ini

menyebabkan banyak komersial farm maupun parent breeder farm mengalami

kebangkrutan, sehingga mengakibatkan turunnya permintaan DOC, yang berdampak

pula pada berkurangnya pasokan ayam besar pada Rumah Potong Ayam, selain itu

perusahaan juga mengalami kerugian akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika

karena adanya pinjaman dalam mata uang dolar Amerika.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka manajemen mengevaluasi kembali

strategi dan kebijaksanaan perusahaan pada masa lalu, sebab pada masa sekarang

diperkirakan makin sulit akibat krisis moneter yang berkepanjangan di Indonesia belum

dapat dipastikan kapan dapat pulih. Akan tetapi melalui langkah restrukturisasi dan

strategi-strategi lainnya, perusahaan masih yakin akan dapat mengatasi masalah yang

ada. Karena sampai saat ini bisnis perunggasan di Indonesia memiliki prospek usaha

yang menjanjikan, karena besarnya pangsa pasar yang tersedia serta masih kecilnya

konsumsi ayam rata-rata 4 kg per tahun dibandingkan negara tetangga di ASEAN.

Selain itu harganya jauh lebih murah dari daging sapi, populasi yang besar, dan waktu

peningkatan kapasitas produksi yang relatif cepat, disamping alasan-alasan lain diatas.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam memperbaiki kinerja perusahaan diwaktu

yang akan datang adalah selain mengadakan restrukturisasi di sektor keuangan yaitu

merubah Pinjaman Comercial Paper menjadi Pinjaman Sindikasi dengan tingkat bunga

8%, konversi pinjaman dolar Amerika Serikat ke rupiah, juga melaksanakan efisiensi

biaya yang dikeluarkan sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan.

Suatu bukti perusahaan melakukan pemasaran yang efektif terlihat pada

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



mencapai sasaran perusahaan. Akan tetapi aktivitas pemasaran yang selama ini

dilakukan banyale menimbulkan biaya yang tidale sedikit, terutama pada masa sekarang

ini. Untuk itu perusahaan mencoba melakukan efisiensi terhadap biaya pemasaran yang

keluarkan, yaitu dengan cara menentukan pengalokasian biaya pemasaran yang tepat

pada setiap produk dan wilayahnya. Suatu sistem pengalokasian biaya pemasaran yang

akurat perlu dilakukan, karena sampai saat ini perusahaan belum mengetahui

pengalokasian biaya pemasaran yang efektif dan akurat pada produk yang diproduksi

serta pada wilayah pemasaran dimana produk tersebut dipasarkan. Karena sering

sekali, perusahaan secara mudah menerima biaya yang berhubungan dengan pemasaran

yang tidale efisien sebagai biaya yang tidale dapat dihindari, yang mengakibatkan

kesalahan dalam mengestimasi secara akurat mengenai potensi produk dan wilayahnya,

yang merupalean salah satu dasar dalam menetapkan kebijalesanaan pemasaran. Hal itu

terjadi karena selama ini kontribusi dari masing-masing produk dihitung hanya terbatas

dalam perhitungan perusahaan saja, yaitu berdasarkan volume penjualan yang

dialokasikan pada setiap produk dan wilayah pemasarannya.

Atas dasar permasalahan diatas, analisis biaya pemasaran berdasarkan kegiatan

(activity-based marketing cost analysis) sangat berguna bagi PT CFE untuk

memberikan informasi kepada manajemen mengenai pengelolaan dan pengendalian

kegiatan pemasaran, baik kegiatan pemasaran yang tidale memberikan nilai tambah

(non-value added activity) maupun yang memberikan nilai tambah (value-added

activity). Lebih jauh lagi, analisis biaya pemasaran berdasarkan kegiatan dapat

membantu manajemen dalam mengestimasikan dan merencanalean potensi produknya di

berbagai wilayah pemasaran pada masa yang alean datang, dengan mengetahui a10kasi

biaya pemasaran pada masing-masing produk serta wilayah dimana produk tersebut
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dipasarkan. Analisis biaya pemasaran berdasarkan kegiatan juga menawarkan peluang

untuk pemasaran yang lebih baik.

B. Perumusan Masalah

Kepentingan yang berkembang dari biaya pemasaran mengarah ke-konsep

manajemen pemasaran, dimana saat ini manajer pemasaran memegang suatu peranan

yang penting dalam keputusan produksi/ pemasaran dan membantu mengembangkan

suatu reneana perusahaan seeara keseluruhan yang meneakup seluruh aspek dari daur

hidup operasi. Hal tersebut terjadi karena biaya produksi menjadi lebih di standarisasi,

sedangkan peluang yang baik bagi suatu perusahaan untuk memperoleh keunggulan

kompetitif adalah dengan penggunaan yang lebih baik dari sumber daya pemasaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan permasalahan yang akan

dibahas pada bab-bab selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana menentukan pengalokasian biaya pemasaran masing-masing produk dan

wilayah pemasarannya dengan menggunakan sistem biaya pemasaran berdasarkan

pada kegiatan.

2. Berapa besar penyimpangan biaya pemasaran pada setiap produk dan wilayahnya

berdasarkan perhitungan manajemen perusahaan saat ini dibandingkan dengan

sistem berdasarkan kegiatan.

3. Kegiatan pemasaran yang mana yang mempunyal peluang terhadap pemborosan

pada setiap produk dan wilayahnya.
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C. Tuj uan Penelitian

Untuk menjawab dan memecahkan permasalahan di atas, maka penelitian ini

bertujuan :

I. Mengalokasikan biaya pemasaran masing-masing produk dan wilayah pemasarannya

dengan menggunakan sistem biaya pemasaran berdasarkan pada kegiatan.

2. Membandingkan pengalokasian biaya pemasaran masing-masing produk dan

wilayah pemasaran yang merupakan hasil perhitungan sistem berdasarkan kegiatan

dengan yang selama ini dilakukan perusahaan.

3. Menginventarisasi kegiatan pemasaran pada setiap produk dan wilayah mana yang

memberikan kontribusi atau kerugian bagi perusahaan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah menginventarisasi kegiatan pemasaran yang

membebani masing-masing produk dan wilayah pemasarannya, kemudian menghitung

penyimpangan alokasi biaya pemasaran terse,but menurut metode perusahaan dengan

metode berdasarkan kegiatan, serta menentukan kegiatan pemasaran yang

memberikan peluang besar bagi pemborosan pada setiap produk dan wilayah

pemasaran. Penelitian ini tidak menguji apakah jumlah biaya pemasaran yang

dikeluarkan dan konsumsi kegiatan yang terjadi telah sesuai dengan kebutuhannya.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi perusahaan,

yaitu :

I. Memberikan informasi akurat bagi manaJer pemasaran dalam menentukan biaya

pemasaran yang efektif, potensi produk dan wilayah pemasar~a, dan strategi
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2. Menyediakan infonnasi tentang biaya pemasaran dari berbagai kegiatan sebagai

dasar manajemen dalam mengelola kegiatan pemasaran tersebut, sehingga

memberikan peluang penghematan terhadap biaya pemasaran yang akan ditentukan.
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