
RINGUSAN EKSEKUTIF 

h,luhamad Hambali, Kajian Strategi Pemasaran Anak Ayam Umur Seharl 

Pada PT. Baros Farm Sukabumi (di bawah bimbingan Ujang Sumarwan, 

dan Harianto) 

PT. Baros Farm mulai berusaha dibidang industri Anak Ayam Umc~r 

Sehari ( Dny Old Cl~iclc~n ) atau Kutuk Umur Sehari disingkdt KURI sejak 

tahun 1985 yang berkedudukan di Sukabumi. Fasilitas produksi yang 

dipakai untuk memproduksi KURI berupa mesin penetasan sebanvak 10 unit 

dengan kapasitas 240.000 ekor per minggu dan perusahaan telah melakukan 

ekspansi untuk meningkatkan penjualan dengan menarnbah sebanyak 4 

buah mesin tetas dengan kapasitas 120.000 ekor perminggu vang saat ini 

dalam taraf penyelesaian pembangunannya. 

Produk berupa KURI dikeluarkan dari mesin tetas setiap hari Senin 

dan Kamis, kemudian disortir untuk ditentukan kelasnya dan dimasukan ke 

dalam karton vang setiap karton berisi 102 ekor dimana yang 2 ekor sebagai 

jaminan resiko kenlatian dalam perjalanan sampai di tempat t~~juan.  

Hasil produksi tersebut dijual kepada langganannya yang tersebnr di 

daerah Jakarta dan Jatva Barat. Produk yang dihasilkan berupa KURI 

langsung dikirim kepada langganan. Perusahaan tidak bisa menyimpan stok 

lebih dari satu hari dan harus segera sampai ditempat tujuan agar kondisi 

ayam tetap sehat. 

Persaingan sekarang sangat tajam karena banyaknya jumlah 

perusahaan KURI yang beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas 

produksi 1.487.512.000 ekor per tahun. Jakarta dan Jatva Barat 

merupakan daerah terbesar produksinya vaitu sebesar 705.152.000 ekor per 
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tahun atau sebesar 47,40 % dari kapasitas produksi secara nasional. 

Fanyaknya perusahaan KURI tersebut menyebabkan jumlah produksi terlalu 

banyak di pasar atau penaxvaran lebih besar dari permintaan. Hal ini me- 

nyebabkan harga jual KURI menurun dengan tajam, sehingga nlenga- 

kibatkan penjualan PT. Faros Farm Sukabumi nlengalami penurunan 

sehingga keuntungan perusahaan berkurang. 

Geladikarya ini bertujuan untuk mengkaji strategi pemasaran KURI 

yang dilakukan oleh PT. Baros Farm Sukabumi dalam upaya untuk 

memberikan alternatif sebagai rekomendasi strategi yang akan.diambi1 oleh 

perusahaan guna mempertahankan serta meningkatkan daya saing melalui 

pemasaran yang agresif terencana dan terpadu. 

Untuk mengetahui dan mengevaluasi persoalan yang ada diperlukan 

data pendukung yang berhubungan dengan Geladikarya ini baik data 

ekstern maupun intern yang akan dipakai sebagai dasar dalam pembahasan 

ini. 

Dalam melakukan analisis untuk mengetahui dan pemecahan per- 

masalahan digunakan cara sebagai berikut : 

1. Guna mengetahui persepsi konsumen terhadap atribut produk perusahaan 

dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada konsumen dan 

wrawancara. Responden berjumlah 11 yang merupakan konsunlen dari 

perusahaan PT. Baros Farm, PT. Cipendawa dan PT. Galur Palasari yang 

kesemuanya mempunyai pabrik KURI di Sukabumi dan merupakan 

pesaing utama PT. Baros Farm. Dengan menggunakan data yang 

diperoleh diharapkan dapat untuk mengetahui tingkat kepercayaan 

terhadap produk. Untuk mencapai tujuan ini dilakukan perhitungan 

dengan menggunakan formulasi Model Fishbein. 
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2. Dalan~ mengidentifikasi faktor lingkungan yang mempenga~uhi kineja 

pemasaran perusahaan dilakukan dengan analisis SWOT. Faktor 

lingkungan eksternal yang meliputi, politik, ekonbmi, sosial budaya, 

teknologi dan persaingan industri untuk mengidentifikasi peluang dan 

ancaman. Sedangkan faktor lingkungan internal yang meliputi, pemasaran 

dan sumber dava manusia untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan. 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan model Fishbein dapnt 

diketahui bahwa tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk dari 

ketiga perusahaan tersebut di atas diperoleh skor +22,4 untuk PT. Baros 

Farm, skor +23,S untuk PT. Cipendawa dan skor +21,4 untuk PT. Galur 

Palasari. Menurut Engel (1994), perhitungan dengan menggunakan Model 

Fishbein skor vang maksimum atau tertinggi adalah yang baik. Hasil analisis 

menunjukan bahwa konsumen memberikan sikap kepercayaan kepada PT. 

Baros Farm dalam ha1 KURI yang dihasilkan mempunyai keunggulan berat 

badan, tahan terhadap penyakit dan harga sedangkan kelemahannya kecepa- 

tan tumbuhnya sangat kurang. Produk PT. Cipendawa mempunyai 

keunggulan kecepatan tun~buh yang baik sekali, akan tetapi kelemahannya 

rawan terhadap serangan penyakit. Sedangkan KURI yang dihasilkan PT. 

Galur Palasari mempunyai keunggulan rata-rata fisik sehat, sedangkan 

kelemahalmya berat badannya kurang. 

Dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan 

eksternal dan internal maka diketahui kondisi perusahaan saat ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Kekuatan perusahaan terletak pada penguasaan teknologi yang berupa 

mesin-mesin produksi yang cukup moderen yang mempunyai kapa- 

sitas yang cukup besar d a n  fasilitas kandang tertutup. Dengan kandang 
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tertutup, maka suhu dalam kandang bisa diatur dan temperaturnya dapat 

diukur u n h ~ k  nmenjaga ayam tetap sehat. Di samping itu juga dapat 

meningkatkan efisiensi dalam ha1 pakan, penggunaan lahan serta menjaga 

kebersihan. Dengan fasilitas yang dimiliki tersebut perusahaan dapat 

n~enjaga hubungan baik dengan konsumennya karena suplai prod~tk 

dapat dipenuhi sesuai dengan yang diinginkan. 

2. Kelemahan perusahaan adalah promosi yang dilakukan masih kurang dan 

hanya terbatas kepada pelanggannya saja sehingga masih belum banyak 

diketahui oleh nmasvarakat luas. Sumber daya manusia yang dimiliki di 

bagian pemasaran dan produksi supervisor ke ba~vah masih lemah dan 

masih dikonmando oleh manajer sehingga perluasan wilayah pemasaran 

masih kurang. 

3. Peluang untuk meningkatkan penjualannya masih memungkinkan karena 

dengan adanya ~ertambahan penduduk yang cukup besar dan 

perpindahan penduduk ke kota untuk berdagang dan bekerja baik formal 

maupun informal untuk memperoleh penghasilan. Hal ini nmenyebabkan 

pertumbuhan kota bertambah pesat sehingga kebutuhan kons~lmsi 

masyarakat juga meningkat sejalan dengan pertabahan peningkatan 

pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang mencapai $ 833 tahun 

1994 d m  $1.014 tahun 1995. 

4. Ancaman yang dihadapi perusahaan adalah harga KURI vang sangat 

berfluktuasi karena banyaknya persaingan dari perusahaan yang sejenis. 

Disamping itu tingkat suku bunga yang masih tinggi adalah merupakan 

beban perusahaan yang cukup berat. 

Dari hasil analisis terhadap usaha PT. Baros Farm Sukabumi dapat 

direkomendasikan strategi pemasaran sebagai berikut : 
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1. G u n a  rnengatasi persaingan yang sangat ketat  perusahaan harus meng- 

gunakan strategi keunggulan dari . aspek biaya yang lebih rendah. 

Perusahaan telah mempunya i  peralatan berupa m e s i n  moderen  d a n  

kandang tertutup sehingga dengan terus me lakukan  efisiensi dalam 

bidang produksi m a k a  perusahaan dapat bersaing d i  pasaran. 

2. Peremajaan KURI dengan  bibit hrlbbnrc! d a n  lolliiinit perlu lebih dipercepat 

d a n  segera disebarluaskan kepada pelanggan. 

3. Hubungan  dengan  pelanggan harus lebih di t ingkatkan dengan  m e m -  

berikan pelayanan yang cepat d a n  tepat. Disamping i t u  agar lebih dekat  

lagi dengan  pelanggan maka perusahaan perlu meningkatkan  f r e k r ~ e n s i  

kunjungan ke pelanggan . 
U n t u k  meningkatkan  usaha PT. Baros Farm Sukabumi  perlu melakukan 

differensiasi produk.  Sebaiknya PT. Baros Farm tidak hanya 

memproduks i  KURI, tetapi dapat juga beternak a y a m  pedaging. Hal ini 

didasarkan atas permintaan akan daging a y a m  yang cenderung 

meningkat  dari t a h u n  k e  tahun. 
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