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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 

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



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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I. PENDAHULUAN 

A. Latar h e l a k a n g  

Sistenl agribisnis secara konsepsional dapa t  diartikan sebagni s emua  

aktivitas, nlulai dari  pengadaan d a n  penyaluran sarana produksi sanlpai 

k epada  pemasaran produk-produk yang dihasi lkan o leh  suatu usaha tani 

atau suatu usaha agroindustri, r a n g  saling terkait  s a h  sama lain. Dengan  

d e m i k i a n  sistem agribisnis merupakan  m e r u p a k a n  suatu sistem vang  

terdiri dari  berbagai subsistem, yaitu (a )  s u b  s is tem pengadaan d a n  

penyaluran sarana produksi, teknologi pengembangan sunlberdaya 

pertanian, (b) subsis tem produksi pertanian atau usaha tani, (c)  subsistem 

pengolahan hasil-hasil pertanian atau agroindustri, clan ( d )  subsistem 

pemasaran has i l -  hasil pertanian. 

Peternakan a d d a h  merupakan  salah satu bagian dari sistenl 

agribisnis yang nlencakup keenlpat  subsis tem tersebut.  Usaha agribisnis 

a k a n  dapat  berhasil jika keempa t  subs i s tem dapa t  berjalan d e n g a n  baik.  

Usaha  peternakan merupakan  upaya  untuk m e m e n u h i  kebu tuhan  daging 

a y a m  yang d ibuh thkan  untuk konsums i  p e n d u d u k  Indonesia. 

P e n d u d u k  Indonesia t ahun  1995 ber jumlah  sekitar 1S9,9 juta jiwa 

d e n g a n  pendapatan perkapita $1.014 per t a h u n ' d a n  tingkat per tumbuhan 

e k o n o m i  sebesar 7,9 persen. Dengan senlakin meningkatnya  pendapatan 

masyarakat,  m a k a  akan  terjadi pergeseran tatanan keh idupan  masyarakat 
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1ndone;ia dalam n ~ e n g k o n s u n ~ s i  makanan yang semakin memperhatikan 

terhadap gizi nlakanan yang d i b u h ~ h k a n .  Jenis makanan yang 

banyak mengandung gizi yang baik adalah daging ayam, sapi, kerbau, 

babi dan h e w a n  lainnya. 

Fagi investor perubahan tersebut merupakan peluang dalam 

pengembangan bisnis. Sejalan dengan pergeseran pola konsumsi tersebut 

maka peluang bisnis ini tidak hanya dimanfaatkan oleh investor dalam 

negeri tetapi juga oleh investor asing. Kenyataan ini tidaklah sulit 

ditemui d i n ~ a n a  saat ini h ~ m b u h  subur rumah  makan yang m a m p u  

menvediakan m e n u  dalam bvaktu singkat (fnst food). IvIakanan vang 

disajikan cukup  higenis dan bergizi serta rasa yang telah distandarisasi 

dan  segmen pasarnya sangat potensial. Ini tercermin dari peningkatan 

jumlah r u m a h  nlakan pemegang waralaba (frnricliise) seperti h4c Donald, 

Kentucky Fried Chicken dan Wendy ' s .  Sehubungan dengan ha1 tersebut, 

maka usaha industri anak ayam u m u r  sehari (Dny Old Cllil(e12) atau k u h ~ k  

u m u r  sehari disingkat KURI sangat diperlukan bagi peternakan unggas. 

Dalam ha1 ini  diperlukan KURI yang ~ l n g g u l  yang nlempunyai dava 

tL~nlbuh vang  baik serta tahan terhadap serangan penyakit. Perbanyakan 

KURI dapat dilakukan dengan cara tradisonal, yaitu dengan cara 

induknya mengerami telur secara selama 21 hari, n a m u n  cara ini t idak 
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ekonomis. Dengan cara nloderen yaitu menggunakan mesin tetas secara 

otomatis. glesin penetas ini mempunyai kapasitas yang sangat besar d a n  

dapat disesuaikan dengan keb~~tuhan yang diperlukan. 

Permintaan daging ayam tahun 19S9 sebesar 442.4 ton dan dari 

tahun ke tahun terus meningkat. Secara nasional permintaan daging ayam 

selama lima tahun , sejak tahun 1990, tercantum pada Tabel 1. 

Tabel 1 
Permintaan Daging Ayam Secara Nasional Dari Tahun 1990 - 1994 

( dalam ribuan ton ) 

Sumber : Direktorat Jenderal peternakan Jakarta, 1995 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa permintaan komoditas daging ayam 

nasional selalu meningkat dan rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 

sebesar 11,4E %. Kebutuhan daging ayam akan terus meningkat sejalan 

dengan lajunva pertambahan penduduk dan peningkatan pendapatan per 

kapita penduduk Indonesia. 

Unhtk memenuhi kebutuhan daging ayam tersebut tentunya akan 

meningkat pula pertumbuhan usaha peternakan ayam, dengan denlikian 

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



4 

d i p e r l ~ t k a n  industr i  KURI yang  c u k u p  unhtk m e m e n u h i  kebuh than  

peternak. Per tumbuhan industr i  KURI c u k u p  cepat  terutama perusahaan 

r a n g  memi l ik i  moda l  yang besar d a n  kua t  karena m e m i l i k i  m e s i n  penetas 

yang kapasitasnya besar, sehingga dapat  menghas i lkan  KURI da lam 

jumlah besar. Hal in i  mengakibatkan hasil produksi  KURI meningkat  

d e n g a n  ta jan~,  sehingga terjadi kelebihan produksi .  

Kelebihan produksi in i  mengak iba tkan  permasalahan bagi peng- 

usaha industr i  KURI karena t idak  dapat  terserap d i  pasar. Hal ini 

mengak iba tkan  leb ih  besar penalvaran dari pada permintaan sehingga 

harga d i  pasaran menjadi  t u r u n  sangat drastis. Harga KURI pada bu lan  

Sep tember  sebesar Rp.650,- per ekor  d a n  pada awal  Oktober  1.996 

harganya Rp. 200,- per ekor. 

G u n a  mengatasi  permasalahan tersebut  m a k a  Gabungan 

Pengusaha Perunggasan Indonesia (GAPPI)  m e l a k u k a n  penlusnahan 

sebagian produksi  KURI agar harga KURI dapat  stabil kembali .  

Kemajuan teknologi  n lenuntu t  tambahan pengetahuan, k e m a m p u a n  d a n  

keterampilan pengelolaan usaha secara leb ih  ba ik  agar perusahaan 

dapat  memper tahankan  kelangsungan h idupnya .  Perusahaan harus 

dapat  men ingka t kan  pengetahuan d a n  keterampilan sumber  daya  ma-  

nusia agar menguasai  teknologi yang terus  be rkembang  supaya' dapat 
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memi l ik i  d a y a  saing d i  da lam industri .  D e n g a n  d e m i k i a n  salah satu 

i m p l i k a s i n p  ialah teknologi yang ada d i  perusahaan harus intregatif 

pula d e n g a n  strategi pemasarannya. Pemil ihan teknologi  harus dapat  

nlenghasi lkan produk  yang bermu tu  t inggi  d a n  ef is ien.  Dalam menghadapi  

persaingan yang s emak in  ketat tersebut d i t un tu t  adanya  terobosan agar 

dapat  m e n e m b u s  pasar. U n t u k  i tu  d iper lukan  strategi pemasaran vang  

tepat, agar pangsa pasar dapat  dit ingkatkan. 

PT. Baros Farm Sukabumi  yang bergerak da lan  industr i  KURI d i  

S u k a b u m i  perlu me lakukan  analisis kond i s i  s truktur  industrinya, serta 

l i ngkungan  yang mempengaruhi  da lam indus t r i  tersebut.  Selanjumva 

perusahaan perlu n i embua t  skategi  pemasaran d e n g a n  menggunakan  

kekuatan  yang  dimil ik i  serta nlelilhat peluang yang ada. Dengan strategi 

pemasaran yang tepat  diharapkan perusahaan a k a n  dapat  rneningkatkan 

usahanya, sehingga keuntungannya  dapat  men ingka t  pula. 

B. Perurnusan Nlasalah, 

Gerdasarkan latar belakang yang te lah d iura ikan  tersebut, m a k a  

permasalahan yang akan  dianalisis da lam geladikarya sebagai berikut  : 

1. Fagaimana menganilisis peluang pasar d a n  struktur industr i  

berdasarkan kondis i  internal d a n  eksternal perusahaan ? 
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2. Bagain~ana  n l enyusun  perencanaan d a n  strategi pemasaran produk 

KURI yang  tepat d a n  e f ek t i p  hingga dapat  bersaing ? 

C.Tujuan Geladikarya  

Geladikarya ini  d i lakukan  u n t u k  mengkaj i  strategi pemasaran PT. 

Faros Farm Sukabumi  : 

1. Menganalisis kondisi  internal (kekuatan  d a n  ke lemahan)  d a n  faktor 

eksternal (peluang d a n  ancaman) yang dihadapi  perusahaan dengan  

m e n g g u n a k a n  SWOT. 

2. h:lengidentifikasikan strategi d a n  kinerja pemasaran v a n g  di lakukan 

perusahaan. 

3. M e n v u s u n  d a n  merekomendas ikan  rencana serta strategi pemasaran 

yang tepat. 

D. R u a n g  L i n g k u p  Geladikarya  

Dalam me lakukan  geladikarya pada PT. Baros Farm Sukabumi  

dibatasi pada masalah pemasaran yakni  pengkajian aspek  strategi perna- 

saran KLIRI yang d i lakukan  o leh  perusahaan. 
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A. Perencanaan Strategi 

I'roses perencanaan strategi mencakup misi, tujuan dan sasaran 

perusahaan yang hendak dicapai. Misi merupakan pernyataan perusahaan 

vang bersifat menyeluruh (~~riiversnl). Pada hakekatnya misi menjelaskan 

kegunaan dan alasan mengapa suatu perusahaan didirikan. Agar misi 

dapat dapat diwujutkan perusahaan harus menetapkan sasaran yang 

hendak dicapai dengan menggunakan strategi yang tepat. 

T ~ j u a n  merupakan pedoman bagi perusahaan untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Strategi adalah suatu rencana yang 

diutamakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 5 konsep vang mendasari 

S L I ~ ~ L I  strategi pemasaran adalah : 

1. Segnlentasi Pasar 

Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang ber- 

sifat heterogen dari suatu produk kedalan~ segmen pasar yang bersifat 

hon~ogen (Swasta dan Irawan 1990). Belum ada satupun perusahaan yang 

bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Perusahaan harus mempelajari 

terlebih dahulu kesempatan yang akan diambil sebelum perusahaan mema- 

suki segmen-segmen yang dituju. Segn~en pasar dianggap n~enarik 

bilamana cukup besar, cukup potensial untuk dapat dikembangkan, tidak 
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dikuasai oleh pesaing-pesaing yang ada dan masih membutuhkan sesuatu 

vang dapat dilampaui/dipenuhi oleh perusahaan. 

2. Penenh~an Posisi Pasar 

Dalam penentuan posisi pasar terdapat dua strategi konsentrasi, 

yaitu terdiri dari : 

a. Konsentrasi Segnlen Tunggal 

Strategi ini dapat dilakukan bila perusahaan ingin menguasai posisi 

vang kuat dalan~ satu segmen saja. 

b. Konsentrasi Ganda 

Konsentrasi ganda nlerupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan 

apabila ingin mendapatkan posisi yang kuat dalam beberapa segmen. 

Dengan dikuasainya kekuatan satu segmen maka akan memberikan 

keuntungan pada segmen yang lain, karena untuk mencapai segmen 

yang s a h ~  dilaksanakan secara bersama-sama dengan segmen pasar yang 

lainnya. 

3. Strategi Memasuki Pasar 

Memasuki pasar ndalah merupakan strategi bagairnana dapat 

memasuki segmen pasar yang akan dituju. Untuk itu perusahaan dapat 

mengambil cara yang tepat guna memasuki pasar yang dikehendaki antara 

lain : 
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a. M e m b e l i  Perusahaan L a i n  

Cara yang paling m u d a h  m e n ~ a s u k i  pasar yai tu  m e m b e l i  perusahaan 

yang s u d a h  ada, karena dengan  demik ian  perusahaan t i dak  perlu 

lagi harus memperkena lkan  perusahaannya karena te lah  dikenal  oleh 

masyarakat,  sehingga dapat  menghemat  w a k t u  d a n  biaya. 

b. Berkembang  S e n d i r i  

Perusahaan untuk dapat  berkembang sendiri  harus  m e m p u n y a i  riset 

d a n  pengembangan sendiri, karena tanpa memi l i k i  fasilitas tersebut 

perusahaan a k i n  mengalami  kesulitan untuk mencapai  posisi yang 

kuat .  Hambatan-hambatan bagi perusahaan m e m a s u k i  pasar dengan  

cara ini  ialah : 

- Sulit  mendapa tkan  h a k  paten. 

- Harus memi l i k i  skala produksi yang paling ekonomis .  

- h, fen~i l i k i  saluran distribusi yang mengun tungkan .  

- Perlu w a k t u  lama d a n  biava promosi yang  mahal .  

c. Kerja S a m a  D e n g a n  Perusahaan Lain  

Dengan  mengadakan  kerja sama dengan  perusahaan la in  m a k a  akan 

diperoleh keun tungan  sebagai berikut : 

(1). Men~perkec i l  resiko karena resiko yang  te rjadi akan  di tanggung 

bersama. 
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(2). Antara perusahan yang satu dengan perusahaan yang lain telah 

nlemiliki sumber daya dan keahlian masing-masing, sehingga 

dengan bekerja sama akan yang saling mendukung dan me- 

lengkapi terhadap kekurangan yang dimiliki. 

4. Strategi penentuan waktu 

Strategi penlasaran yang tidak kalah pentingnya adalah penen- 

tuan waktu. Bila perusahaan bergerak terialu lambat maka jalannya 

perusahaan akan terganggu. Oleh karena itu penentuan waktu yang tepat 

diperl~tkan perusahaan agar program pemasaran dapat berjalan sesuai 

dengan strategi serta tujuan yang telah digariskan oleh pihak manajemen 

perusahaan. 

5. Strategi Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran adalah inti dari sistem pemasaran perusahaan. 

Bauran pemasaran n~erupakan gabungan dari empat variable antara lain : 

a. Prodltk 

Produk (barang/jasa) pada dasarnya merupakan totalitas himpunan 

kepuasan yang ditawarkan kepada pelanggan dalam suatu transaksi 

pertukaran. Produk ini sangat ditentukan oleh bentuk fisiknya yang 

berupa kemasan, merek, garansi yang diberikan dan jasa pelayanan yang 

ditawarkan. Produk dapat dikembangkan setelah dilakukan analisa 

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



11 

k e b u t u h a n  d a n  keinginan pasar. Bila masalah  ini  telah diselesaikan, 

m a k a  keputusan-keputusan tentang harga, distribusi d a n  promosi 

dapa t  di tentukan.  

Agar  perusahaan dapat  me lakukan  pemasaran, m a k a  perusahaan harus 

menge tahui  daur  h i d u p  produk.  Produk  awalnya  tumbuh ber- 

k e n ~ b a n g ,  pada akhirnya akan  m e n u r u n  d a n  diganti  d e n g a n  yang lain. 

Daur h i d u p  produk  menuru t  Kotler (1995) ada  4 tahap  : 

1. T a h a p  perkenalan  

Pada tahap perkenalan per tumbuhan penjualan mas ih  lambat,  se- 

d a n g k a n  biava . v a n g  - dikeluarkan tinggi,  karena p roduk  baru diperke- 

na l kan  m a k a  keuntungan  kecil. 

2. T a h a p  Per tumbuhan  

Masa perh imbuhan merupakan  tahap  d i  mana  penjualan mening-  

k a t  yesat d a n  keuntungan  perusahaan men jad i  besar. 

3. T a h a p  Kedewasaan  

Setiap produk akan  mengalami tahap keusangan  in i  ditandai dengan  

m e n u r u n n y a  t ingkat  penjualan. 

Pada kondis i  i n i  biaya promosi men ingka t  untuk menjaga agar 

penjualan te tap dapat dipertahankan. Pada tahap  in i  k eun tungan  

perusahaan m u l a i  menurun .  
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4. Tahap Kemunduran 

Dalarn tahap  k e m u n d u r a n  penjualan menga lami  penurunan.  Pengen- 

dalian biava pada masa  ini  m e r u p a k a n  ha1 yang sangat penting 

karena produksi  m e n u r u n  d a n  keun tungan  semak in  kecil. 

b. Harga 

Secara umum tingkat  harga sangat m e m p e n g a r u h i  daya saing 

produk  khususnva  barang industri. Harga sua tu  barang d i ten tukan  oleh 

jumlah permintaan d a n  penawaran yang ada  d i  pasar. Bagian penlasaran 

berhak menen tukan  harga pokok produk a tau  jasa yang a k a n  ditawarkan. 

Hal vang  perlu mendapa tkan  pertimbangan d a l a m  mene tapkan  harga 

tersebut  antara lain  besarnya biaya yang  dikeluarkan,  keuntungan  

akan  diperoleh, perubahan pasar d a n  pesaing. Dalarn menen tukan  harga 

juga harus memperhat ikan  potongan harga yang  akan  diberikan agar harga 

yang d i te taykan  dapat  bersaing. 

c. Dis t r ibus i  

Distribusi m e m e g a n g  peranan penting d a l a m  memasarkan  produk 

agar pengirinlan barang dapat  sampai t epa t  w a k t u n y a  kepada  penyalur 

m a u p u n  konsumen .  Faktor-faktor yang menunjang  kelancaran da lam 

sistem pengangkutan  antara lain  k e p u t u s a n  tentang pemilihan alat 

transport (pesawat  udara, kereta api, kapal ,  t ruk  d a n  pipa), penenhian 
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jadual pengiriman, penentuan ru te  yang harus  d i t e m p u h  d a n  

seterusnva. U n t u k  peny impanan barang bagian pemasaran harus 

m e n e n h ~ k a n  letak gudang,  jenis  eral la tan yang d ipakai  untuk bongkar 

m u a t  barang d a n  keamanan barang yang d i s impan.  Dalam pemilihan 

saluran distribusi m e n y a n g k u t  keputusan-keputusan  tentang peng- 

gunaan penyalur (pedagang besar, pengecer, agen  d a n  n ~ a k e l a r )  harus 

memperha t i kan  ke rnamyuan  penyalur d a n  dapa t  berkerja sama dengan  

perusahaan. 

d. Promosi 

Promosi adalah merupakan  upaya  unh~k men ingka t kan  o m z e t  

penjualan. Promosi dapat  d i lakukan  d e n g a n  cara, periklanan, personal 

selling, promosi penjualan. Keputusan  yang berkaitan dengan  

periklanan in i  adalah pemilihan med ia  (majalah, televisi, surat kabar 

d a n  sebaginya),  penentuan untuk ik lan  d a n  beritanya. Promosi 

penjualan dapat  d i lakukan  dengan  m e n g a d a k a n  suatu pameran, 

peragaan, demontrasi ,  contoh-contoh d a n  sebagainya. Kegiatan ini  

perlu d ikombinas i  d a n  dikoordinir agar perusahaan dapat  me lakukan  

t ~ ~ g a s  pemasarannya dengan  e fek t ip .  

U n t u k  n ~ e l a k u k a n  strategi jangka panjang agar perusahaan 

m e m p u n y a i  keunggulan  bersaing, m a k a  harus menerapkan  strategi 
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generik (Poter 1994) yaitu : keunggulan  b iaya  menye lu ruh ,  diferensiasi 

d a n  fokus .  

Keunggu lan  biava bisa dicapai bila menguasai  teknologi, skala 

e k o n o m i  d a n  efisiensi .  Diferensiasi dapat  d i l akukan  d e n g a n  member i kan  

keun i kan  d a l a m  pelayanan antara lain  kualitas produk  d a n  m e m b a n g u n  

loyalitas d e n g a n  pelanggan. Fokus diarahkan pada s e g m e n  khusus  yang 

m e n g k h u s u s k a n  pemenuhan kebu tuhan  pelanggan terutama pelanggan 

yang kurang  mendapa t  perhatian. 

B. Ana l i s i s  Struktur Indus t r i  

Analisis industr i  adalah analisis yang d iper lukan  da lam penentuan 

posisi bertahan yang terbaik bagi suatu perusahaan. Dalam me lakukan  

analisa indus t r i  terdapat l ima kekuatan  (Porter, 1994) yang perlu pen- 

dapatkan  perhatian da lam bersaing adalah sebagai berikut  : 

1. Pendatang  baru 

Pendatang baru  da lam suatu l i ngkungan  industr i  mengakibatkan 

ber tambahnya  kapasitas produksi d a n  kompe t i s i  da lam industr i  semakin  

t inggi .  A d a  e n a m  sumber u tama  r intangan n ~ a s u k  yai tu  : skala ekonomis ,  

diferensiasi  produk ,  kebutuhan  modal ,  b iaya beralih pemasok, akses 

ke saluran distribusi, struktur biaya d a n  kebijaksanaan pemerintah. 
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2. Pesaing D a l a m  Indus t r i  

Persaingan terjadi karena satu atau l e b i h  pesaing merasakan adanya  

tekanan  atau mel iha t  peluang u n t u k  memperba ik i  posisi perusahaan agar 

lebih baik .  Pesaing da lam industri  d i t en tukan  o l eh  banyaknya jumlah 

industr i ,  t ingkat  per tumbuhan industri ,  besarnya  diferensiasi produk,  

besarnya biaya tetap, kapasitas produksi  indus t r i  d a n  hambatan keluar 

yang t inggi .  

3. P r o d u k  s u b s i t u s i  

Produk  s u b s t i l ~ s i  membatasi  laba potensial dari suatu industr i  

dengan  mene tapkan  harga pagu yang dapa t  diberikan oleh perusahaan 

da lam industri .  Produk  substitusi yang perlu m e n d a p a t  perhatian besar 

adalah p roduk  yang m e m p u n v a i  kecenderungan  untuk memi l ik i  harga 

atau prestasi yang lebih baik ketintbang industr i ,  atau produk yang 

dihasi lkan o l eh  industr i  yang berlaba tinggi.  

4. P e m b e l i  

Pembel i  bersaing dengan  industr i  d e n g a n  cara memaksa  harga 

turun .  Kekuatan  tawar menawar d i t enh t kan  o l eh  mutu d a n  pelayanan 

leb ih  ba ik  dari  para pesaing. Pembeli a k a n  m e m i l i k i  kekuatan, jika sitxlasi 

yang terjadi sebagai berikut  : 
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- Pembeli terpusat atau membeli dalam jumlah besar relatif terhadap 

penjualan pihak penjual. 

- Produk vang dibeli adalah produk standar dan tidak terdiferensiasi. 

- Pembeli menghadapi biaya pengalihan yang kecil. 

- Pembeli hanya menghasilkan sedikit laba. 

- Penlbeli mempunyai informasi lengkap. 

- Penlbeli menempatkan suatu ancaman melakukan integrasi ke hulu untuk 

membuat produk industri. 

5. Pemasok 

I<elompok pemasok akan memiliki kekuatan yang lebih besar, jika terdapat 

hal-ha1 sebagai berikut : 

- Para pemasok didominasi oleh beberapa perusahaan dan yang ter- 

konsentrasi. 

- Pemasok tidak menghadapi produk pengganti lain untuk dijual kepa- 

da indsutri. 

- Produk pemasok merupakan input penting bagi bisnis pembeli. 

- Produk yang ditawarkan bersifat unik dan terdiferensiasi. 

Kelima kekuatan bersaing yang menentukan kemampulabaan industri 

dapat digambarkan pada Gan~bar 1 berikut ini : 
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PENDATANG BARU 
POTENSIAL 

PEMASOK PERSAINGAN Dl ANTARA 

PRODUK SUBSTITUSI 

Gambar 1. Kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri (Porter, 1994) 

C. Perilaku Konsunlen 

Pengaruh perilaku Konsumen sangat penting bagi keberhasilan 

perusahaan dalam upaya meningkatkan bisnisnya. Upaya untuk peme- 

cnhan strategi penlasaran perusahaan dalam usaha mengembangkan 

bauran penlasaran harus mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh 

konsumen. 

Untuk mengetahui motivasi dan perilaku konsumen perlu dilakukan 

penelitian (Engel, J.F. et. nl 1994). Kebutuhan harus dirangsang atau 

dibangunkan sebelunl menjadi motif, karena kadang-kadang orang 

mempunvai kebutuhan yang terpendam dan tidak c ~ ~ k u p  kuat untuk 

mengaktifkan pemilikannya. Proses keputusan konsumen dilakukan secara 
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bertahap yaitu melalui pengenalan kebutuhan, pencaharian inforn~asi, 

evaluasi alternatif, pembelian dan hasil. 

Dalan~ memasarkan produk tentunya perlu mengetahui apakah 

konsumen nlemiliki sikap yang mendukung atau tidak mendukung 

terhadap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Persepsi ini perlu 

diketahui oleh perusahaan guna mengambil langkah-langkah \rang 

diperlukan untuk memperbaiki dalam rangka pemasaran produksinva: 

Untuk nlenjelaskan sikap seseorang, peneliti berfokus pada dasar kognitif, 

dengan demikian akibatnya penekanannya difokuskan pada pemastian 

kepercayaan yang penting dimiliki oleh seorang terhadap objek sikap. 

Sebagai analisis untuk mengetahui kepercayaan konsumen terhadap 

produk dipergunakan model Fishbein yang merupakan model multiatribut 

yang paling terkenal vang secara simbol dirumuskan sebagai berikut : 

Ao = biei 

dimana : Ao = Sikap terhadap obyek. 

bi = kekuatan kepercayaan bahwa obyek memiliki atribut i. 

ei = evaluasi nlengenai atribut. 

n = jumlah atribut yang inenonjol. 
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Pengukuran pertama dilakukan dengan menentukan akibat yang 

telah diidentifikasi terlebih dahulu. Berikutnya untuk membuat 

pengukuran dengan menggunakan skala evaluasi 7 angka dimulai + 3 

sangat baik sekali sampai dengan - 3 sangat buruk sekali, untuk 

mengevaluasi seberapa kuat konsumen percaya terhadap produk tertentu. 

Perhitungan dilakukan dari hasil survei yang diperoleh dari hasil pilihan 

responden dari skor maksimum + 3 hingga skor minimum - 3 dengan 

menggunakan model Eishbein. Dari hasil perhitungan dengan meng- 

gunakan model Fishbein yang menghasilkan skor terbesar adalah 

merupakan produk yang sangat baik. 

D. Analisa SWOT 

Analisa SWOT adalah merupakan identifikasi secara sistematik atas 

faktor-faktor kekuatan (Strengflls) dan kelemahan ([/VenIc~lesses) dari faktor 

internal serta kesempatan (Opportl~nifies) dan ancaman (Tlrrentlls) dari 

faktor eksternal yang dihadapi suatu perusahaan. Analisis ini didasarkan 

asumsi bahwa strategi yang efektif adalah memaksimalkan kekuatan dan 

kesempatan yang dimiliki perusahaan serta meminimalkan kelemahan dan 

ancaman yang dihadapinya. 

Kotler (1995) mendefinisikan peluang pemasaran adalah suatu 
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k e b u t u h a n  d i m a n a  perusahaan dapat  bergerak d e n g a n  memperoleh  laba. 

Peluang ke sukse san  suatu perusahaan tergantung  pada kesesuaian 

antara k e k u a t a n  bisnis d a n  faktor-faktor yang  d ibu tuhkan  u n t u k  

mencayai  kesuksesan,  serta kelebihannya d iband ingkan  para pesaing. 

Keunggulan  yang  t idak jauh berbeda d e n g a n  pesaing t idak akan  

menghas i lkan  keunggu lan  kompet i t i f  bagi  perusahaan. Perusahaan 

d e n g a n  per forma terbaik adalah perusahaan yang  dapat  menghasi lkan 

kepuasan  yang  tertinggi d a n  dapat  te tap memper tahankannya  dari 

w a k t u  k e  w a k t u .  

A n c a m a n  didef inis ikan sebagai tan tangan  dari kecenderungan 

yang  t idak  d i suka i  atau pergolakan ter tentu yang  terjadi d i  l ingkungan  

yang dapat  menyebabkan  stagnasi a tau  kema t ian  suatu perusa- 

haan, p roduk  d a n  merk .  Ancaman  dapa t  dik lasi f ikasikan menuru t  

t ingkat  keser iusan  d a n  peluang terjadinya. Dengan menganalisa 

ke semya tan  d a n  ancaman yang dihadapi  s u a t u  unit bisnis, akan  dapat  

d i ten tukan  t i ndakan  yang harus d i l akukan  bagaimana cara u n t u k  

m e n d a p a t k a n  peluang d a n  mengendal ikan  ancaman  yang akan  t imbul .  

Dalam analisa SWOT ini  juga d igunakan  ma t r i k s  m e n u r u t  (David,  1995) 

sebagai be r i ku t  : 
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Tabel 2 
Matriks Analisis SWOT 

Sumber : David, 1995 

I<eterangan : S = Strengths ( kekuatan ) 
W = Weaknesses (kelemahan) 
0 = Opportunities ( peluang ) 
T = Threats (ancaman) 

Weaknesses 

WO 

WT 

Opportunity 

Threats 

Kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan dapat digunakan meng- 

Strengths 

SO 

ST 

ambit peluang-peluang yang ada. 

- ST 

Dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan 

untuk menghindari dan mengatasi ancaman-ancaman. 

-WO 

Berupaya n~endapatkan keuntungan dari peluang dengan cara 

mengatasi ancaman-ancaman yang ada. 

- WT 

Strategi ini bersifat bertahan, kegiatan utama adalah meminimum- 

kan dan n~enghindari ancaman. 
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IIL KERANGKA PEMIKIRAN 

Sebagai langkah awal kerangka pemikiran adalah misi perusa- 

haan yang menjadi tujuan umum (god) yang ingin dicapai perusahaan. 

Misi merupakan induk dari rencana perusahaan yang meliputi seluruh 

strategi perusahaan, kemudian diturunkan menjadi strategi masing- 

masing unit yang mempunyai fungsi dan tujuan seperti yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan yang salah satu diantaran~a adalah strategi 

pemasaran. Strategi pemasaran PT. Baros Farm Sukabumi harus meliputi 

tahap-tahap seperti pada Gambar 2 dengan analisis faktor-faktor intern 

dan ekstern perusahaan. Analisis eksternal (analisa peluang dan ancaman) 

mencakup kekuatan lingkungan n~akro (demografi, ekonomi, teknologi, 

politik, hukum, sosial dan budaya) dan lingkungan mikro adalah identik 

dengan analisis industri (pendatang baru, pesaing dalam industri, produk 

substitusi, pemasok dan pembeli) yang mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan. Setiap bisnis perlu memiliki sistem inteljen pemasaran untuk 

n~engikuti kecenderungan dan perkembangan yang terjadi, serta 

mengetahui peluang dan ancaman yang timbul. 

Analisis lingkungan internal (analisis kekuatan dan kelemahan) 

n~eliputi aspek reputasi perusahaan, pangsa pasar, kualitas produk, 

kualitas pelayanan, efektifitas dalan~ penetapan harga, distribusi, promosi 
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dan inovasi. Setiap aspek dinilai apakah yang menjadi kekuatan, kele- 

mahan, kesempatan atau ancaman bagi perusahaan. 

Setelah meneliti lingkungan eksternal dan internal kemudian 

ditetapkan formulasi strategi dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang 

ada misalnya, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, peningkatan 

pangsa pasar, pembatasan resiko, reputasi dan inovasi. Supaya sistem 

dapat bekerja dengan baik maka perlu disusun strategi pemasaran yaitu 

bagaimana cara untuk mencapai sasaran yang dituju. 

Strategi bauran pemasaran adalah merupakan kombinasi dari 

empat elemen atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasar- 

an yaitu : produk, harga, distribusi dan promosi. Dalam menerapkan 

strategi bauran pemasaran haruslah merupakan pencerminan dari adanya 

kesimbangan antara faktor efisiensi (daya guna) dan efektifitas (ketepat- 

an sasaran). Dengan strategi efisiensi perusahaan berusaha untuk 

memperoleh laba dengan cara n~enekan biaya produksi dan memper- 

besar volume penjualan. Strategi efektifitas akan mencapai sasaran jika 

produk yang dibuat perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen, Sehingga konsumen akan bersedia membayar dengan harga 

yang lebih tinggi. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pemikiran geladikarya dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

KERANGK.4 PEMIKIRAN GELADIKARYA 

STRATEGI 

1 
FAKTOR-FAKTOR 

INTERN 
- ANALISIS INDUSTRI 

- KEKUATAN - ANALISIS KONSUMEN 
- KELEMAHAN 

- KESEMPXTAN - ANCAMAN 

FORMULAS1 STRATEGI 

ALTERNATIP STRATEGI 

Ganlbar 2 Kerangka Berpikir Geladikarya. 
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IV. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Tempat GeladiKarya 

Geladikarya dilakukan di Sukabumi untuk mengkaji strategi 

pemasaran KURI pada PT. Baros Farm Sukabumi. Pemilihan perusahaan 

dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan PT. Baros Farm Sukabumi 

adalah nleru~akan perusahaan yang bergerak di bidang Agroindustri yang 

dianggap relevan dalam penerapan konsep-konsep yang diperoleh selama 

proses belajar di Program Studi Magister Manajemen Agrbisnis. 

B. Pengunlpulan Data 

Dalam melakukan geladikarya akan mengkaji salah satu fungsi 

manajemen pemasaran yang ada di perusahaan. Data yang dikumpulkan 

adalah data primer dan sekunder vang ada kaitannya dengan komoditi 

tersebut. 

Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan 

staf, karyawan serta pimpinan PT. Baros Farm Sukabumi, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari laporan manajemen perusahaan, studi kelnyakan 

dan dari berbagai tulisan/laporan instansi terkait, beserta berbagai daftar 

pustaka, ide/pendapat para akhli dan sumber lain yang berkaitan dengan 

n~asalah yang dipelajari. 

Jenis dan sunlber data yang diperlukan terdiri dari : 
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1. Internal Perusahaan 

a. Data tentang n ~ i s i ,  tujuan, strategi d a n  kebi jakan perusahaan. 

b. Data k e m a m p u a n  sumber  daya manusia yang  berhubungan dengan 

penyediaan produk,  produktivitas karyawan,  daya  inovasi d a n  

kreativitas karyawan  bagian pemasaran. 

c. Data keuangan  yang menyangkut  masalah t ingkat  penjualan d a n  nilai 

penjualan. 

d .  Data pangsa pasar perusahaan. 

2. Eksternal Perusahaan 

a. Data per tumbuhan ekonomi  daerah m a u p u n  nasional. 

b. Pangsa pasar d a n  pertumbuhan pasar 

c. Peraturan pemerintah. 

d .  Data p roduk  substitusi. 

e.  Data pesaing dalam industri. 

f. A s p e k  teknologi.  

C. Pengolahan d a n  Anal i s i s  Data 

Data v a n g  diperoleh akan diseleksi  berdasarkan variabel yang 

diperlukan d e n g a n  memperhat ikan t ingkat  kedeka tan  dengan  obyek  yang 

dianalisa. Data yang d i kumpu lkan  k e m u d i a n  akan  diolah secara kualitaif 

d a n  kuant i tai f .  
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U n t u k  mengkaj i  strategi pemasaran perusahaan di lakukan 

pengan~a tan  langsung d i  perusahaan d a n  d e n g a n  m e m b u a t  daf tar  

pertanvaan (pada  lampiran 2) kepada  pihak manajemen.  Pengkajian 

dengan  m e n g g u n a k a n  analisa SWOT untuk menge tahu i  kekuatan  d a n  

kelemahan,  sedangkan  analisa industr i  untuk untuk mengetahui  t ingkat 

persaingan yang dihadapi  perusahaan. 

U n t u k  mengetahui  apakah  k o n s u m e n  m e m p u n y a i  s ikap vang  

m e n d u k u n g  atau t idak  m e n y u k a i  p roduk  suatu perusahaan perlu 

d iadakan  penelitian dengan  m e m b u a t  da f tar  pertanyaan (pada  lampiran 3 )  

kepada  k o n s u m e n .  Motivasi d a n  perilaku k o n s u m e n  dapat  d i u k u r  un tuk  

menge tahui  t ingkat  kepercayaan terhadap sua tu  produk  yang dihasilkan 

perusahaan. Model  yang dipergunakan d a l a m  pengukuran  tersebut adalah 

Model  Fishbein. 

A t r ibu t  yang dievaluasi di ident i f ikasi  ter lebih dahu lu  k e m u d i a n  

d i te tapkan  k o m p o n e n  ei  yang menggantbarkan  evaluasi atribut yang 

d l u k u r  d e n g a n  menggunakan  skala evaluasi 7 angka  dimulai  dari  skor + 3 

sangat ba ik  sampai  dengan  skor -3 sangat b u r u k  d a n  berikutnva untuk 

mene tapkan  k o m p o n e n  bi yang menggambarkan  berapa k u a t  t ingkat  

kepercayaan k o n s u m e n  terhadap produk  juga dengan  skala 7 angka 

dinlulai dari  skor + 3 sangat m u n g k i n  sekali  sampai  dengan  skor - 3 

sangat t i dak  m u n g k i n .  
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Hasil kajian ini akan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis sebagai 

hasil geladikarya, dengan penetapan sasaran dalam melakukan Kajian 

Strategi Penlasaran Anak Ayam Umur Sehaii Pada PT. Baros Farm 

Sukabumi. 
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V. GAMBARAN PERUSAHAAN 

A. Sejarah Perusahaan 

PT. Baros Farm merintis usaha industri KURI sejak tahun 1985 yang 

berkedudukan di Sukabumi. Semula usahanya bergerak dalam bidang 

perdagangan hasil bumi. Perseroan dengan status Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 2 

tanggal 2 Desember 1985, Akta Perubahan No. 5 tanggal 9 Juli 1990 dan 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 

1989. Sebelun~nya perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan hasil 

bumi kemudian pada tahun 1988 beralih ke bidang usaha peternakan avam 

potong dengan memelihara ayam sebanyak 10.000 ekor. Usaha ini tidak 

berlangsung lama hanya sekitar satu tahun dan tidak dapat dikembangkan 

disebabkan kondisi ternak ayam potong di daerah Sukabumi pada wakhl 

itu mengalami kesulitan dalam men~peroleh bahan baku berupa bibit 

KURI. Bertitik tolak dari keadaan tersebut maka perusahaan mencoba 

n~en~al ihkan usahanya ke bidang industri KURI. 

Mula-mula perusahaan hanya mempunyai 1 upit mesin tetas dengan 

kapasitas 24.000 ekor per minggu dan sekarang telah memiliki sebanvak 10 

unit mesin tetas dengan kapasitas 240.000 ekor per minggu. Perusahaan 

dapat berjalan dan berkembang adalah tidak terlepas dari kerja keras 

pimpinan.perusahaan beserta seluruh karyawan. 
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Pengalaman usahfi yang cukup lama lebih dari sebelas tahun dan 

terjalinnya hubungan yang baik dengan pelanggan tentunya merupakan 

faktor-faktor kunci keberhasilan perusahaan dalarn mengelola usaha untuk 

dapat menembus pasar dalam kondisi yang makin kompetitif pada masa 

sekarang ini. 

B. Misi Perusahaan 

Ralam upaya mengembangkan perusahaan harus mempunyai misi 

dan tujuan yang jelas untuk nlengarahkan sasaran yang hendak dicapai. 

Agar sasaran tersebut dapat dicapai tujuan perusahaan harus ditentukan 

dengan menggunakan strategi yang tepat. 

Misi perusahaan adalah menghasilkan produksi KURI bermutu 

tinggi agar dapat meningkatkan gizi yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Sedangkan t ~ ~ j u a n  perusahaan adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan berupaya n~eningkatkan produk dan pangsa pasar 

Produk utama adalah KURI ayam pedaging yang banyak dibutuhkan oleh 

peternak dan produk sampingan berupa ayam potong yang dibutuhkan 

hotel, rumah makan, industri lnakanan dan masyarakat umum untuk 

keperluan konsumsi. Perusahaan berupaya meningkatkan kualitas produk 

dan meningkatkan penjualan yang berorientasi pada pelanggan dalam 

rangka memperluas pangsa pasar. 
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b. Berorientasi kepada hasil total 

Dalam upaya meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar maka 

perusahaan berusaha melakukan terobosan-terobosan dengan melaku- 

kan pendekatan kepada pelanggan maupun mencari . . daerah pemasaran 

yang baru. 

c. Penguasaan tehnologi 

Agar tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi yang terus 

berkembang, maka perusahaan dengan menggunakan modal yang 

dimilikinya telah melengkapi usahanya dengan membeli/mengadakan 

mesin-mesin tetas yang memiliki standar dan spesifikasi yang baik. 

Disamping i h ~  perusahaan juga berupaya untuk mengembangkan 

sumber daya manusia yang dirniliki. 

d. Ben~saha mengembangkan diri dan meningkatkan keuntungan 

Berbekal dengan pengalaman yang dimiliki perusahaan berusaha untuk 
. . 

mengembangkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan penge- 

tahuan dalam bidang tehnis dan manejemen melalui latihan maupun 

seminar-seminar. 

e. Ben~saha membuat kesan baik dan menunjukkan tanggung jawab 

kepada masyarakat 

Beruyaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan 

bertanggung jawab terhadap hasil produksi dengan menjaga kualitas 
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produk, peningkatan pelayan dan ketepatan serta memperhatikan 

keluhan masyarakat untuk perbaikan. 

f. Bertanggung jawab terhadap lingkungan 

Perusahaan telah melakukan upaya penanganan terhadap dampak 

lingkungan yang diakibatkan oleh proses produksi dengan mem- 

perhatikan tingkat kebersihan melalui penanganan yang cern~at 

sehingga masyarakat di sekitarnya lokasi tidak terganggu. 

g. Mempunyai komitrnen tinggi 

Perusahaan selalu berupaya melaksanakan semua ketentuan dan 

keb~jakan yang telah dlgariskan untuk menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan. 

C. Strukbr Organisasi Perusahaan 

Unt~ik menjalankan operasional perusahaan telah menetapkan 

bagian tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. Bidang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh 

pimpinan, staf dan karyawan adalah sebagai berikut ( gambar struktur 

organisdsi pada lampiran 1 ) : 

1. Direktur 

- Direktur berhak melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan 

peningkatan perusahaan, sedangkan yang berkaitan dengan pinjam- 
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meminjam serta penjualan harta perusahaan harus terlebih dahulu 

mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. 

- Bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan. 

- Melakukan pengawasan atas aktivitas perusahaan secara langsung 

maupun tidak langsung. 

- Menentukan kebijaksanaan perusahaan dalam menetapkan harga, 

peningkatan produksi, dan menandatangani surat-surat intern maupun 

ekstern. 

2. Wakil Direktt~r 

- Membantu Direktur dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

- Bertanggung jawab terhadap masalah keuangan perusahaan serta 

kebenaran dan kelancaran adminsitrasi keuangan yang diperlukan 

ole11 perusahaan. 

- Dapat bertindak atas nama Direktur jika Direktur sedang berha- 

langan. 

3. Penlasaran 

- Mempromosikan produk perusahaan kepada pelanggan maupun 

calon pelanggan. 

- Bertanggung jawab terhadap kelancaran pengiriman barang sampai 

ke konsumen. 
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- Mencari konsumen dan menjaga hubungan yang baik dengan pe- 

langgan agar tetap loyal kepada perusahaan. 

- Menyiapkan faktur-faktur penjualan. 

4. Akuntansi 

- Membuat rencana kerja dan anggaran yang berhubungan dengan 

keunngan perusahaan. 

- Mengatur dnn bertanggung jawab terhadap kelancaran administrasi 

keuangan perusnhaan. 

- Melakukan penagihan dan pembayaran yang telah mendapatkan 

persetujuan dari Direktur maupun wakil direktur. 

- Membuat laporan keuangnn untuk keperluan interen dan ekteren 

perusahaan. 

5. Produksi 

- Mengntur dan bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi agar 

sesuai dengnn rencana yang telah ditetapkan. 

- Bertanggung jawab atas mutu hasil produksi dan penleliharaan alat- 

alat produksi. 

- Menxinxpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan bagian vang 

dibawahnya. 

Bagian produksi juga membawahi : 
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a. Divisi Farm 

- Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran admi- 

nistrasi bagian Farm. 

- nilenjaga dan membersihkan kandang agar selalu dalam keadaan 

bersih agar ayam tetap sehat. 

- Bertugas melakukan vaksinasi kepada seluruh induk ayam yang ada, 

sejak berumur 1 minggu hingga dewasa. Jenis faksinasi yang 

diberikan berupa faksinasi pencegah penyakit maupun pemberian 

obat. 

- Bertugas memanen telur di kandang serta melakukan pensortiran 

telur vang layak untuk ditetaskan. 

- Bertugas mengawasi dan menjaga pengadaan persediaan n~akan- 

an, obat-obatan dan peralatan yang ada di  gudang 

b. Divisi Hatchering 

- h/Ielakukn pensortiran telur yang infertil atau rusak selan~a 

pengeraman, mensortir hasil penetasan serta pengepakan KURI ke 

dalam karton. 

- Wlelaksanakan dan bertanggung jawab terhadap temperatur suhu di 

dalam mesin hatchery. 
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- Memasukkan dan mengeluarkan telur dari mesin penetasan sesuai 

dengan jadual yang telah ditentukan. 

- Bertugas mencatat dan nlenjaga hasil produksi ICURI sebelum di pasar 

kan untuk dijual. 

- Mengawasi dan n~enjaga persediaan yang ada di gudang. 

6. Personalia 

- Mengelola adminstrasi kepegawaian serta adn~instrasi karhi absensi 

pegawai. 

- Mengelola kegiatan pengamanan, kebersihan dan ketertiban per- 

usahaan. 

- Menangani pengirinlan dan penerimaan surat serta bertanggung jawab 

atas berkas surat-surat yang dikelola. 

- Me~nelih'lra dan nlengelola seluruh barang-barang inventaris vang di- 

lilci perusahaan. 

7. Tehnik 

- Melakukan pengawasan dan perbaikan terhadap peralatan dan 

mesin-mesin yang dimiliki perusahaan. 

- Menlonitor dan nlemastikan bahwa peralatan dan mesin dapat berjalan 

dengan baik. 
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D. Sasaran jangka panjang 

Perusahaan berupaya bekerja dengan efisien agar dapat mening- 

katkan kemampulabaan di masa yang akan datang. 

Iceuntungan perusahaan yang diperoleh selama dua tahun terakhir 

selalu n~eningkat dan ini akan dapat meningkatkan kemampuan dayd 

operasional perusahaan. Tanpa keuntungan perusahaan akan sulit 

untuk dapat n~eningkatkan aktifitas usahanya, maka perusahaan 

selalu berupaya agar dapat meningkatkan omzet penjualan serta 

melakukan efisiensi biaya agar perusahaan dapat meningkat dan 

berken~bang. 

b. Produlctifitas 

Perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan produksinya di waktu 

yang akan datang dengan cara mengoptimalkan kapasitas mesin 

terpasang atau dengan menantbah mesin baru. 

Disamping itu perusahaan akan meningkatkan kualitas prudok I<URI 

yang dihasilkan serta melakukan efisiensi. 

Upaya perusahaan dalam rangka mengoptimalkan produksinya pada 

4 tahun terakhir disajikan sebagaimana pada Tabel 3 . 
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Tabel 3 
Icapasitas Mes in  Selama 4 T a h u n  Terakhir  

( kar ton / tahun  ) 

S u m b e r  : PT. Baros Farm S u k a b u m i  

U r a i a n  

ICapasitas m e s i n  
Realisasi produksi  
Terpakai  ( % ) 

Dari data d i  atas n a m p a k  bahwa  kapasitas m e s i n  m a u p u n  realisasi 

produksi  meningkat .  Perusahaan sangat berhati-hati d a l a m  men ingka t kan  

produksinya karena s i fat  dari hasil produksi  t idak dapat  d i s i m p a n  lama, 

sehingga produksinya selalu disesuaikan dengan  permintaan. 

U n t u k  lnengantisipasi peningkatan permintaan KURI di masa  yang akan 

datang perusahaan telah me lakukan  investasi  dengan  m e n a m b a h  m e s i n  

lagi d i  akhir t a h u n  1996 dari 10 m e s i n  menjadi  14 mesin .  Kapasitas 

produksi  m e s i n  yang  bar^^ mencapai  120.000 ekor  per m i n g g u  atau 480.000 

ekor  per b ~ ~ l a n  u n t u k  e m p a t  mes in .  

1992 

25.412 
21.532 

84,73 

c.  Posisi  persaingan 

Persaingan ICURI sekarang ini  c u k u p  tajam, untuk mengatasi  tersebut 

perusahaan akan  berupaya men ingka t kan  kualitas p roduk  d a n  bekerja 

dengan  e f i s ien  serta member i kan  pelayanan yang ba ik  pada k o n s u m e n .  

1993 

54.588 
38.754 
70,99 

1994 

112.941 
60.563 

53,62 

1995 

112.941 
69.888 
61,SS 
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d. Pengembangiln karyawan  

Perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan kinerja sumber  daya 

manusia dengan member ikan  latihan-latihan untuk meningkatkan  keter- 

ampilan d a n  kemampuannya.  

Pengentbangan karyawan adalah merupakan modal  perusahaan untuk 

dapat  terus berjalan. 

e. H u b n n g a n  karyawan 

Perusahaan secara aktif  membina  hubungan  yang baik  dengan  seluruh 

karyawan baik secara formal m a u p u n  informal.  Hal ini tercermin 

dengan  adanya kerja sama yang baik d a n  saling menginformasikan 

segala sesuatu pang terjadi dalam perusahaan. Secara berkala 

perusahaan berupaya meningkatkan  kebutuhan,  penghasilan d a n  

kesejahteraan karyawan yang disesuaikan d e n g a n  k e m a m p u a n  

keuangan perusahaan. 

f. Pengembangan telcnologi 

Agar perusahaan dapat terus berjalan d a n  berkembang m a k a  perusahaan 

terus melakukan peningkatan sumber daya manus ia  untuk dapat 

menverap  d a n  menguasai perkembangan teknologi )rang selalu berubah- 

u b a h  sejalan dengan tuntu tan  permintaan pasar agar perusahaan dapat 

terus berdiri dan  berkembang.  
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E. Tujuan Jangka Pendek 

Guna mencapai tujuan jangka panjang dan strategi yang telah ditetapkan, 

maka untuk mencapai sasaran tersebut perusahaan perlu menetapkan 

tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek ditetapkan agar lebih 

meniperjelas sasaran yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai 

perusahaan disesuaikan menurut kemanipuan dengan memperhatikan 

perkembangan dan kondisi perusahaan agar dapat mencapai target yang 

telah ditetapkan adalah sebagi berikut : 

1. Peningkatan laba 

Perusahaan akan mengoptimalisasikan realisasi produksi dan kapasitas 

terpasang mesin yang diniiliki serta melakukan efisiensi. Keuntungan 

tahun lalu sebesar Rp. 733 juta dan pada tahun berjalan akan ditingkatkan 

10 % lebih besar dari tahun yang lalu atau sebesar Rp. SO6 juta. 

2. Peningkatan Penjualan 

Penjualan tahun lalu sebesar 69.888 box dan akan ditingkatkan sebesar 10 

% lebih besar dari tahun lalu atau menjadi 76.877 box. 

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia 

Perusahaan berupaya akan n~engenibangkan suniber daya manusia dengan 

memberikan motivasi kerja dan mengadakan pelatihan. 
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Pelatihan dilakukan dengan cara nlengundang tenaga ahli dari luar 

perusahaan. 

F. Produksi 

1. Bahan baku 

Manajemen perusahaan nlenyadari bahwa bahan baku merupakan 

faktor yang perlu mendapat perhatian khusus agar tingkat efisiensi 

dan efektifitas yenggunaan bahan baku dapat terkendali dengan baik. 

Bahan baku unhik memproduksi KURI berupa telur yang dihasilkan 

dari induk ayam !rang disebut (pnrenf stock). Perusahaan 

menggunakan bibit ayam jenis AA yang dibeli dari Charoen 

Pokphand dan Anwar Sierad. Induk ayam di pelihara dan sebagai 

bahan baku I<URI adalah telur yang di hasilkan. 

Populasi induk ayam yang dimiliki sekarang berjumlah 80.000 ekor 

ayam dan setiap 10 ekor ayam betina terdapat 1 ekor ayam pejantan. 

Induk ayanl terdiri dari 6 kelompok umur atau angkatan yang 

masing-masing berjumlah 13.325 ekor. 

2. Fasilitas produksi 

Lokasi perusahaan terletak di Sukabumi Jawa Barat dengan luas tanah 

10 ha dan luas bangunan kantor dan pabrik 3.000 11x2. 
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Perusahaan memproduksi I<URI dengan menggunakan mesin-mesin tetas 

sebanyak 1 0  unit dengan kapasitas 240.000 ekor I<URI per minggu atau 

960.000 ekor perbulan. Untuk pemasok bahan baku mesin tersebut 

perusahaan telah men~budiyakan sendiri induk ayam yang ditempatkan 

didalam kandang sebanyak 20 buah. Kandang yang di miliki perusahaan 

adalah merupakan kandang dengan sistini tertutup. Masing-masing 

kandang berukuran 12 X 100 m dan masing-masing kandang dapat 

menapung sebanyak 6.000 ekor. 

3. Produksi Telur Tetas 

Untuk bahan baku anak ayam dihasilkan dari induk ayam yang dipelihara 

sendiri dengan jumlah produksi sebagai berikut: 

- Populasi induk ayam betina = 80.000 ekor. 

- Deplesi 10 % = S.OOO ekor. 

- Populiisi netto induk ayanl = 72.000 ekor. 

- Populasi induk ayam jantan = 7.200 ekor. 

- Jumlah produksi ayam - - 42 x 72.000 = 45.134 ekor 
67 

( umur 25 - 67 minggu ) 

- Jumlah produksi telur per hari = 65% X 45.134 = 29.337 butir 

- Jun~lah telur yang layak tetas = 90% X 29.337 = 26.403 butir 
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4. Produksi KURI 

Sebelum telur dimasukan ke dalam mesin tetas telur disortir terlebih 

dahulu untuk memisahkan telur yang infertil karena ukurannya, 

n~empunyai telur yang kuningnya kembar dan telur-telur yang rusak. 

Mesin yang digunakan untuk proses produksi ada sebanyak 10 unit. 

Sebelum dipakai mesin harus dalam keadaan steril agar telur yang 

diproses tidak terjangkit bibit penyakit. Proses penetasan telur 

menjadi KURI memerlukan waktu selama 21 hari. Memasukkan telur 

kedalam mesin tetas dilakukan 2 kali setiap minggu, yaitu setiap 

hari Senin dan Kamis sebanyak 79.200 butir setiap kali memasuk- 

kan. Masa panen hasil KURI juga sesuai dengan jadual memasukkan 

telur tetas yaitu setiap hari Senin dan Kamis. Setiap panen jumlah 

telur yang berhasil nienetas dengan baik rata-rata mencapai SO % dari 

jumlah telur yang ditetaskan atau sebanyak 80% X 79.200 butir 

telur = 63.360 ekor KURI per 3 hari atau per panen. 

KURI yang dihasilkan sebelum dikirim ke pelanggan terlebih dahulu 

disortir clan kemudian dikemas kedalam karton, dimana setiap 

kdrton berisi sebanvak 102 ekor. Jumlah tersebut termasuk 2 ekor 

sebagai tambahan untuk memberikan jaminan kepada pelanggan dari 

kematian. 
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Hasil produksi KURI selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut : 

Tabel 4 
Perkembangan KURI Selama 5 Tahun 

( dalam karton ) 

Sumber : PT. Baros Farm Sukabunli 

Dari data yang terlihat pada Tabel 4 tersebut diketahui bahwa 

realisasi produksi KURI dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1994 

meningkat cukup besar dikarenakan pada tahun 1992 perusahaan 

menambah mesin dari 1 mesin menjadi 2 mesin, pada tahun 1993 

menjadi 4 mesin dan pada tahun 1994 menjadi 10 unit mesin. 

5. Produksi Ayam Potong 

Produk ayam potong bukan nlerupakan produk utama perusahaan, 

tetapi hanya merupakan produk sampingan yang dihasilkan dari 

avam induk yang telah melampaui umur produktif ( ayam afkir ). 

Masa telur induk ayam yang produktif adalah sejak berumur 25 

minggu sampai dengan 67 minggu dan pada puncak produksi 

berumur antara 52 minggu sampai dengan 65 minggu. Setelah 

Pertuq~buhan (%) 

----- 
60,02 
79,98 
56,28 
15,40 

Tahun 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

J u m l a h  

13.456 
21.532 
38.754 
60.563 
69.888 
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berumur 67 minggu induk ayam tersebut telah menjadi induk ayam 

afkir. Besarnya induk ayam afkir yang dihasilkan ditentukan oleh 

populasi induk ayam dan kelompok umur ayam. Semakin besar 

populasi induk ayam dan semakin pendeknya selisih umur 

masing-masing kelompok umur, maka semakin besar produksi 

avam potong afkir dan sebaliknya. Disamping itu besarnya produksi 

ayam potong juga ditentukan pula oleh cara pemeliharaan dan 

pengelolaan induk ayam tersebut agar terhindar dari penyakit. 

Perkembangan produksi ayam potong selama 5 tahun terakhir 

terlihat pada Tabel 5. 

Tabel 5 
Perkembangan produski ayam potong 

Sumber : PT. Baros Farm Sukabumi 

Melihat data yang disajikan pada Tabel 5 nampak bahwa perkem- 

bangan ayam yang diafkir untuk dipotong jumlahnya cukup besar. 

Tahun 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

ekor 

10.596 
17.371 
29.284 
51.538 
53.618 

Pertumbuhan (%) 

- 
63,94 
68,58 
75,99 
3,SS 
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Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan niesin tetas 

pada tahun 1992 dari 1 mesin ntenjadi 2 ntesin. Pada tahun 1993 

liienjadi 4 mesin dan tahun 1994 menjadi 10 unit mesin tetas. Jumlah 

ayant yang diafkir turut nteningkat, sejalan dengan adanya tambahan 

ntesin. 

G. Pemasaran 

Seluruh hasil produksinya dijual dipasaran domestik yang 

sebagian besar dipasarkan di daerah Jakarta dan Jawa Barat. Semua 

hasil produksinya dapat diserap pasar dan konsumen yang hendak 

mentbeli harus memesan terlebih dahulu. 

Untuk ntengantisipasi kenaikan permintaan, perusnhaan dalant 

tahun 1996 telah ntenambah investasi pentbelian tanah seluas 3 ha dan 

pentbangunan gedung seluas 2.000 M2 serta membeli ntesin tetas 

sebanyak 4 bualt. 

1. Penlasaran KURI 

Pemasaran produk KURI saat ini sebagian besar dipasarkan di 

daerah Jakarta dan Jawa Barat baik ntelalui agen, pengecer maupun 

kepada peternak. Perusahaan berhasil membina hubungan baik 

dengan 45 pelanggan. 
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Perusahaan merasa optimis bahwa jaringan pemasarannya akan 

bertambah baik dan akan dapat meningkat terus sejalan dengan se- 

makin meningkatnya pendapatan penduduk perkapita. 

Tabel 6 
Perkembangan Penjualan KURI Selama 5 Tahun 

( dalam karton ) 

Sumber : PT. Baros Farm Sukabumi 

Dari data yang ditunjukkan pada Tabel 6 terlihat bahwa dari tahun 

1991 sampai dengan tahun 1994 penjualannya selalu terjadi pe- 

ningkatan. Penjualan pada tahun 1994 meningkat, tetapi pening- 

katannya belum proporsional dengan tambahan mesin. Hal ini 

disebabkan mesin baru dioperasikan pada bulan Juli 1994. 

2. Pemasaran Ayam Potong 

Selain penjualan KURI perusahaan juga menjual induk ayam 

petelur (ayam afkir), dengan sasaran pembeli adalah rumah makan 

dan pedagang ayam potong. Penjualan induk ayam petelur yang 

afkir dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali sesuai dengan jun~lah 

Pertumbuhan (%) 

- 
60,02 
79,98 
56,28 
15,40 

Tahun 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

J u m l a h  

13.456 
21.532 
38.754 
60.563 
69.888 
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angkatan umur induk ayam yang ada dnn seluruhnya dapat diserap 

oleh pasar. Guna menghadapi persaingan yang cukup tajam maka 

perusahaan berupaya untuk dapat meningkatkan kualitas produksi 

KURI maupun ayam potong. Pemeliharaan yang baik menghasilkan 

produk yang bermutu tinggi. 

H. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

Perusahaan sangat memperhatikan dampak lingkungan yang di- 

akibatkan oleh adanya usaha peternakan pembibitan ayam vang 

dikelola. Oleh karena itu perusahaan dalam mengelola kandang selalu 

menjaga kebersihan agar tidak mengganggu masyarakat di sekitar 

lokasi, disebabkan bau yang tidak enak dan kotoran ayam yang di- 

hasilkan. 

Unhrk mengelola pembuangan limbah tersebut perusahaan telah 

melakukan hal-ha1 sebagai berikut : 

a. Penangallan Limbah Secara Internal 

1. Perusahaan telah men~buat pagar yang mengitari areal kandang 

yang terbuat dari tembok. 

2. Kandang dibuat di tengah-tengah areal tanah yang jaraknya 

cukup jauh dari pagar. 
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3. Alas kandang sebelum ditempati ayam diberi jerami dan kapur, 

ini dipakai agar kotoran ayam yang dikeluarkan tidak akan 

mengeluarkan bau yang tidak enak karena kotoran yang dikelu- 

arkan langsung kering. 

4. Setiap enam bulan sekali kandang selalu dibersihkan untuk 

menghindari berkembangnya bibit penyakit selain itu unhk  

menjaga agar tidak menimbulkan bau vang tidak enak. 

b. Penanganan Limbah Secara Eksternal 

1. Hasil dari telor yang tidak jadi ayam disortir kemudian dihan- 

curkan untuk konsumsi lele jumbo. 

2. Kotoran dari induk ayam dapat dimanfaatkan sebagai pupuk 

kandang. 

I. Rentabilitas Perusahaan 

I<ondisi keuangan perusahaan berjalan dengan cukup baik yang 

mana pada tahun 1994 perusahaan memperoleh laba usaha sebesar 

Rp.728 juta dan tahun 1995 mendapat laba Rp. 732 juta. Peningkatan 

keuntungan tersebut relatip kecil akan tetapi dapat memberikan pengaruh 

yang cukup besar terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan. 
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VI. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Lingkungan Makro 

1. Faktor Politik 

Guna meningkatkan subsektor perternakan dibutuhkan investasi 

swasta dan swadaya masyarakat sedikitnya Rp 800 milyar per tahun. 

Untuk mewujudkan target pertumbuhan sebesar 6,4 % per tahun dalam 

REPELITA VI, maka pemerintah mendorong pihak swasta membuka 

usaha dengan mengivestasikan permodalannya ke subsektor peternakan. 

Beberapa ha1 yang menyebabkan banyak investor yang tertarik dan 

berminat untuk menanamkan modal investasi di bidang peternakan 

antara lain : 

a .  Banyaknya tumbuh usaha peternakan kecil maupun besar !rang 

tersebar di seluruh Indonesia. Usaha ternak yang terbesar terletak di 

daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. 

b. Adallya dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat 

dan instansi terkait yang membantu memberikan kemudahan dalam 

menciptakan investasi bagi pengusaha. 

c. Semakin pesatnya pertumbuhan perkotaan dan meningkatnya pen- 

dapatan masyarakat, sehingga menuntut kebutuhan makanan yang 

bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan terutama yang berasal 

dari ternak. 
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Dalam upaya pemerintah melaksanakan stabilitas politik dan 

keamanan pemerintah melalui Menteri Pertanian telah mengeluarkan 

Surat Keputusan No. 472/Kpts/TN.330/96 tanggal 17 Juni 1996 untuk 

inemberikrin kesempatan berusaha bagi peternakan rakyat dengan 

pola kemitraan. 

Pengusaha peternakan menengah keatas yang memiliki usaha 

peternakan ayam ras pedaging dengan jumlah lebih besar dari 65.000 

ekor atau peternakan avam petelur sebanyak 45.000 ekor diwajibkan 

melakukan kemitraan dengan peternakan rakyat. Pola kemitraan ini 

sampai sekarang masih belum dapat berjalan dengan seperti yang 

diharapkan karena perusahaan besar masih belum dapat secara 

sepenuhnya memberikan keleluasaan kepada peternakan rakyat 

untuk mengurus dan menjual hasil produksinya ke pasar sebab masih 

ditent~ikan oleh perusahaan besar. Meskipun demikian dampak dari 

surat keputusan tersebut telah berperan juga dalam menumbuhkan 

pengusaha kecil untuk berusaha peternakan ayam meskipun 

jumlahnva masih relatip kecil. 

2. Faktor'Ekonomi 

Pembangunan peternakan di arahkan untuk meningkatkan 
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pendapatan masyarakat dan mendorong diversifikasi pangan, 

perbaikan mutu gizi masyarakat dan upaya mengembangkan ekspor. 

Sasaran pembangunan peternakan ditetapkan berdasarkan parameter 

ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7,9 % dan untuk 

sektor peternakan adalah sebesar 6,4 %. 

Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi berdampak pula pada 

peningkatan pendidikan dan pendapatan perkapita masyarakat. Hal ini 

akan berpengaruh pula kepada pola hidup masyarakat yang semakin 

mengerti akan kesadaran tentang kehidupan yang sehat. Daging ayam 

berwarna putih dan mempunyai serat yang lembut. Karena itu daging 

ayam berkadar kolesterol rendah dari pada daging hewan lainnva. 

Sebagai data perbandingan kadar lemak daging ayam dengan daging 

lainnya tercantum pada Tabel 7. 

Tabel 7 
Kandungan Gizi Beberapa Produk Daging. 

Sumber : Majalah Poultry Indonesia Nomor. 200 tahun 1996. 

NO. 
1. 
2. 
3 
4. 
5. 

J e n i s  
Daging Itik 
Daging Ayam 
Daging Angsa 
Daging Sapi 
Daging Domba 

Air(%) 

68,s 
73,4 
6S,3 
63,O 
59,8 

Protein(%> 

21,4 
20,6 
22,3 
18,7 
16,7 

Lemak (%; 

8 2  
4,8 
7,1 

17.0 
22,4 

Energi (%) 

15,9 
12,6 
15,3 
22,8 
26,8 
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Dari data yang diuraikan pada Tabel7 tersebut dapat diketahui bahwa 

daging ayam mempunyai kandungan lemak yang paling kecil yaitu 

sebesar 4,s %. Masyarakat lebih banyak memilih mengkonsumsi 
. . 

daging avam dari pada daging lainnya yang memiliki kandungan 

kolesterol yang lebih rendah. 

Dengan semakin banyaknya jumlah peternak di Indonesia maka 

sekarang cukup mudah u n h ~ k  mendapatkan daging ayam di pasaran 

baik di  kota maupun di desa. 

c. Faktor Sosial Budaya 

Budi daya ayam ras pedaging mempunyai keunggulan cepat tumbuh 

dan cepat besar jika dipelihara dengan intensip. Meskipun dentikian 

masyarakat masih banyak juga yang memelihara ayam buras 

walaupun perh~ntbuhannya lantbat. Penteliharaan ayam buras lebih 

mudah karena ayam buras men~iliki keunggulan tidak mudah 

diserang penyakit dibandingkan dengan ayam ras. 

Perh~mbuhan ayam buras lebih kecil dibandingkan dengan ayam ras 

dan kebanyakan masih dikelola secara tradisional. Ayam buras juga 

disukai masyarakat meskipun harganya lebih tinggi dibandingkan 

dengan avam ras karena mentpunyai rasa yang khas. 
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Kebutuhan daging unggas dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatkan sebagaimana tertera pada Tabel 8. 

Sumber : Direktorat Jenderal Peternakan Jakarta tahun 1995 

Tabel 8 
Produksi Unggas Tahun 1990 - 1994. 

( dalam ribuan ton ) 

Jika dilihat berdasarkan data vang ada pada Tabel 8 dapat diketahui 

bah~va perkembangan ayam ras pedaging 2 tahun terakhir hampir 

dua kali lipat jika dibandingkan dengan ayam buras. Dengan demikian 

Ayam Ras 
Pedaging 

261,4 
326,4 
267,4 
422,7 
474,4 

Ayam Ras 
Petelur 

17,s 
19,3 
25,9 
22,6 
22,7 

Tahun 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

PT. Baros Farm Sukabumi sebagai perusahaan yang bergerak di 

Itik 

10,s 
10,O 
11,3 
11,0 
11,3 

Ayam Buras 

219,O 
227,3 
242,O 
242,4 
250,O 

bidang industri KURI mempunyai peluang yang besar untuk 

memperluas pangsa pasar guna memenuhi konsumsi daging. 

Masuknya budaya barat ke Indonesia mengakibatkan berpengaruh 

terhadap pola konsumsi masyarakat Indonesia yang mulai menyukai 

masakan dari barat. Sekarang cukup banyak berkembang rumah 

nlakan ( waralaba ) asing yang banyak disukai masyarakat yang 
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menyediakan hidangan dari ayam dan ini figa merupakan peluang 

bagi pengusaha temak di Indonesia. 

d. Faktor Teknologi 

Perusahaan dalam memilih mesin-mesin yar~g hendak dipergunakan 

dalam memproduksi suatu barang harus memperhatikan teknologi 

vang digunakan. Kesalahan dalam memilih teknologi akan berakibat 

perusahaan akan mengalami kesulitan dan tidak dapat bersaing 

dengan pesaingnya. 

Biava d vang * diperlukan untuk investasi sangat besar sehingga apabila 

salah dalan~ merencanakan pengadaannya akan semakin sulit untuk 

memperbaikinya karena membutuhkan waktu yang lama. 

Dalam menetaskan telur ayam dapat dilakukan dengan cara 

tradisonal atau dengan cara modern. PT. Baros Farm Sukabumi telah 

menggunakan mesin tetas yang cukup modern yang didatangkan dari 

Inggris. 

Mesin tersebut memiliki keunggulan karena dapat bekerja secara 

otomatis membalik telur rnaupun dalam pengaturan suhu yang 

diperlukan dalam proses produksi. Untuk rnengoperasikan mesin 

tersebut perusahaan telah menyiapkan tenaga yang dapat menangani 
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cara kerja m e s i n  yang sebelumnya te lah d iber ikan  latihan d a n  pengarahan 

untuk mengoperasikan dengan  benar.  Investasi yang  c u k u p  besar 

d i lakukan  perusahaan d i m a k s u d k a n  untuk n ~ e n i n g k a t k a n  efisiensi  d a n  

mengantisipasi permintaan produk KURI yang  s emak in  meningkat  d i  
. . 

w a k t u  yang akan  datang.  

Keberhasilan m e m p r o d u k s i  KURI t idak hanya  d i ten tukan  dengan  memi l i k i  

m e s i n  tetas yang m o d e r n  tetapi d i ten tukan  juga bagaimana perawatan 

a y a m  petelur d i  da lam kandang .  Agar  produks i  telur dapat  di t ingkatkan 

perusahaan te lah merubah  kandang-kandangnya yang semula dengan  

sist im terbuka  menjadi  kandang  ter tutup.  Setiap kandang  di lengkapi  

dengan  kipas,  alat pemberi pakan secara elektronik d a n  di lengkapi  dengan  

pengaturan s u h u  udara. Teknologi  ini  di terapkan o leh  perusahaan da lam 

upaya  u n t u k  meningkatkan  produksi te lur  sebagai bahan  b a k u  industri  

I<URI yang dinli l iki  perusahaan. 

B. ANALISIS INDUSTRI 

1. Indus t r i  KURI d i  Indones ia  

Kemajuan suatu negara dapat  d i ten tukan  o leh  majunya  industr i  

yang ada d i  negara tersebut.  Hal ini terbuk t i  seperti negara Amerika,  

Jepang, Inggris d a n  Jerman merupakan  negara ma ju  karena negara-negara 
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tersebut telah berhasil mengembangkan industrinya. 

Dengan majunya industri maka akan dapat meningkatkan pem- 

bangunan perekonomian dikarenakan : 

a. Industri adalah merupakan usaha yang sangat komplek dimulai dari 

persiapan bahan baku sampai dengan barang jadi, sehingga cukup 

banyak investasi dan dana yang diperlukan serta banyak menyerap 

tenaga ke rja. 

b. Dengan banyaknya tenaga keja yang dikerjakan pada suatu industri 

maka akan memberikan pendapatan bagi penduduk di suatu negara. 

Disamping itu akan terjadi perputaran uang dan barang yang nkan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian. 

c. Dari hasil industri tersebut akan menghasilkan suatu barang vang 

tentunya memerlukan tindak lanjut proses penanganan barang 

san~pai ke pemakai, dengan demikian akan dapat menimbulkan 

aktifitas perdagangan dan jasa. 

d. Kualitas sumber dapa manusia juga bertan~bah baik karena untuk 

menguasai industri diperlukan penguasaan teknologi yang tinggi, 

sehingga diperlukan tenaga-tenaga yang memiliki pengetahuan dan 

keahlian. 
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Pembangunan  indus t r i  d i  Indonesia te lah dicanangkan d ida lam G B H N  

pada Pelita VI yaitu pembanguan dengan  landasan indus t r i  yang k u a t  

d e n g a n  d i d u k u n g  pertanian yang tangguh.  

Perkembangan industr i  KURI sangat berf luktuat i f  sekali ha1 in i  sangat 

d ipengaruhi  o leh  jumlah permintaan d a n  penawaran d i  pasar. Ketidak 

se imbangan adanya  permintaan d a n  penawaran a k a n  mengakiba tkan  

harga KURI dapat  jatuh sampai  Rp. 200 per ekor,  ha1 in i  t en tunya  akan  

m e r u g i k a n  pengusaha KURI sehingga dapat  m e m a t i k a n  pengusaha yang 

kecil .  

Sebagai alternatif u n t u k  mengatasi  permasalah tersebut  d e n g a n  dorongan  

pemerintah n ~ a k a  para pengusaha KURI m e m b e n t u k  asosiasi dengan  

n a m a  Gabungan  Perusahaan Pembibitan Unggas  (GPPU). 

T u j u a n  d iben tuknya  GPPU adalah : 

a. Mengatur  produksi  dari anggota agar dapat  dijaga supaya  t idak  terjadi 

ke leb ihan  produksi  d i  pasar sehingga harga jual KURI t idak  akan  t u r u n  

sampai  d ibawah  harga pokok.  

b. Mengatur  clan mene tapkan  harga jual KURI diantara sesama anggota 

untuk menghindar i  persaingan yang t i dak  sehat agar pengusaha kecil 

dapa t  te tap h i d u p  d a n  berkembang.  
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c. Asosiasi harus mampu mengembangkan usaha perunggasan di 

dalam negeri dan disamping itu juga diharapkan dapat 

mengekspor ke luar negeri, sehingga dapat menghasilkan devisa. 

2. Analisis Persaingan Industri 

PT. Bnros Farm adalah perusahaan yang bergerak dalam industri 

KURI vang memproduksi jenis ayam pedaging. Dalam analisis 

industri ini akan dibatasi pada industri KURI khususnya KURI untuk 

ayam pedaging. 

Untuk menjaga kualitas standar KURI Pemerintah dalanl ha1 ini 

melalui Departemen Pertanian Direktorat Jendral Peternakan telah 

mengeluarkan standar mutu KURI untuk jenis ayam pedaging yang 

tertera pada Tabel 9. 

Tabel 9 
Standar Mutu Bibit KURI Ayam Pedaging. 

I I I I 
No 

1 5. 1 Tingkat kematian I maksimal2% pada saat diterima ( 
Sumber : Ditjen Peternakan, Jakarta. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Bila standar mutu telah dipenuhi oleh perusahaan maka perusahaan 

Karakteristik 

juga harus memperhatikan masalah pengemasan yang baik. 

Syarat Mutu 

Berat badan KURI 
Kondisi fisik 
Dubur 
Keadaan bulu 

37 - 45 gram 
sehat 

kering dan tertutup 
kering dan berkembang 
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Akibat kesalahan dalam pengemasan dapat mengakibatkan banyak KURI 

yang mati selama dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan. Bahan 

kemasan harus terbuat dari karton dan alas kemasan harus dapat 

menyerap cairan. Bentuk kemasan harus dibuat seperti trapesium dan 

harus ada ventilasi yang cukup serta harus berlebel dan disegel. 

Dalam upaya untuk meningkatkan penjualan diperlukan formulasi strategi 

untuk mengetahui kondisi dan kekuatan yang mempengaruhi persaingan 

dalam suatu industri. Tujuannya adalah untuk menemukan posisi dalam 

industrl dimana perusahaan harus dapat mempertahankan diri dari 

serangan pesaing. Untuk itu diperlukan analisa lingkungan industri vang 

terdiri dari lima kekuatan persaingan pokok yaitu teridiri dari: pemasok, 

pendatang baru, pembeli, produk pengganti dan pesaing industri. Kelima 

kekuatan persaingan tersebut secara bersama-sama menentukan intentitas 

persaingan dan kemampulabaan dalam industri. 

Analisis industri merupakan suatu alat analisa yang dilakukan oleh 

perusahaan dan sebagai masukan kepada pihak manajemen unhik 

mengetahui posisi dan pelaku bisnis dalam persaingan industri guna 

mengambil keputusan dalam rangka memenangkan persaingan. Posisi PT. 

Baros Farm Sukabumi terhadap kelima unsur persaingan dalam industri 

KURI tercantum pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Lima Kekuatan Yang Mempengaruhi PT. Baros Farm Sukabumi 

Pendatang Baru 

1. Perusahaan swasta PMDN 
2. Perusahaan swasta PMA 

I 
. . 1 

Pemasok 

PT. Charoen P. 
PT. Anwar Sierad 
PT. Cipendawa 
PT. Multi Phala 
PT. Multi Breeder 
PT. Cibadak 
PT. Hildon 
PT. Galur P. 
PT. Hybro 

Produk Pengganti 

Daging itik 
Daging burung 
Daging sari 
Daging kerbau 
D a p g  kan~bing 

Persaingan dalam 
Industri 

PT. Baros Farm 
PT. Charoen P. 
PT. Sumber Subur 
PT. Cipendawa 
PT. Indo Farm 
PT. Central Agr. 
PT. Cibadak 
PT. Anwar Sierad 

A 

- 
Pembeli 

Petemakan ayam 
Grosir/Agen 
Toko/Pengecer 
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Pada gambar tersebut hanya ditampilkan sebagaian kecil dari 

perusahaan industri KURI di Indonesia dan untuk lengkapnya daftar per- 

usahaan industri yang terdapat di Indonesai beserta jumlah kapasitas 

terpasang dapat dilihat pada Lampiran 5. 

a. Persaingan Dalam Industri 

Secara keseluruhan jumlah perusahaan KURI di Indonesia berjunllah 120 

perusahaan dengan kapasitas sebesar 1.487.512.000 ekor per tahun. Dari 

jumlah tersebut sebesar 705.152.000 ekor per tahun atau 47,40 % dari 

kapasitas produksi didominasi oleh perusahaan yang berlokasi di daerah 

Jakarta dan Jawa Barat. 

Bisnis KURI dikuasai oleh beberapa perusahaan besar seperti PT. 

Charoen Pokphand, PT. Anwar Sierad, PT. Sunlber Subur, PT. 

Cipendawa yang masing-masing berproduksi diatas 50.000.000 ekor per 

tahun. Dengan denlikian struktur pasar industri KURI merupakan bentuk 

pasar Oligopoli. 

I<eempat perusahaan tersebut mempunyai pangsa terbesar dan tersebar 

hampir di seluruh Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak 

dari hulu sampai ke hilir mulai dari pengadaan sarana produksi sampai 

dengan penlasarannya termasuk pengadaan obat-obatan. 
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Kebutuhan daging ayanl pada tahun n~endatang menurut Pusat 

Informasi Pasar (Pinsar) akan terus meningkat sejalan dengan semakin 

meningkatnya pendapatan masyarakat Sebagai perbandingan 

konsumsi daging ayam diantara negara Asean, Jepang dan Amerika 

dapat disajikan pada Tabel 10. 

Konsumsi Daging Ayam di Asean, Jepang dan Amerika 
Per Kapita. 

Si~ntber : Pinsar, Jakarta tahun 1996. 

Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga khususnya negara 

Asean yang terdiri negara Thailand, Malaysia, Singapura, Philipina 

dan Jepang serta Amerika maka konsumsi daging ayam Indonesia 

per kapita adalah yang paling rendah atau hanya sebesar 16,6 % jika 

dibandingkan dengan rata-rata konsumsi negara Asean. 

Di negara Jepang kebutuhan konsumsi daging ayam lebih kecil jika 

dibandingkan rata-rata negara Asean ha1 ini karena penduduk Jepang 

Satuan 

3,8 kg 
37 kg 
2S,7 kg 
13,5 kg 
8 kg 

11 kg 
76 pon 

No. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Nama Negara 

Indonesia 
Singapura 
Malaysia 
Thailand 
Philipina 
Jepang 

Amerika 
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lebih banyak mengkonsumsi ikan dari pada daging. Negara Amerika 

mengkonsumsi 38 kg, lebih tinggi sedikit dari pada konsumsi negara 

Singapura. 

b. Pendatang Baru 

Jumlah perusahaan industri KURI di Indonesia cukup banyak, namun 

penyebarannya masih belum merata. Untuk membuka usaha industri 

KURI vang baru hanva diperbolehkan di luar Pulau Jawa. Akan tetapi 

perusahaan vang sudah ada di Pulau Jawa masih diberikan kesempatan 

untuk meningkatkan kapasitasnya. Dengan demikian yang menjadi 

pesaing dari PT. Baros Farm adalah dari perusahaan yang telah ada. 

c. Pemasok 

Usaha pernbibitan yang ada sebanyak 18 perusahaan yang tersebar di 

Seluruh Indonesia. Bibit avam didatangkan dari negara Amerika, Jerman, 

Kanada, Belanda dan Inggris. PT. Baros Farm membeli bibit ayam dari PT. 

Charoen Pokphan dan PT. Anwar Sierad. Kedua perusahaan tersebut 

selain sebagai pemasok juga perupakan pesaing bagi PT. Baros Farm 

Sukabumi dalam bidang industri KURI. Pengadaan bibit tidak mengalami 

kesulitan karena cukup banyak pesaing yang menjual bibit ayam. 

d. Pembeli 

Pembeli mempunyai pilihan sendiri untuk menentukan pembelian 
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barang yang akan dibeli. Dalam melakukan pembelian yang dijadi- 

kan pertimbangan adalah kualitas, harga, jaminan dan pelayanan. 

Produksi PT. Baros Farm dijual langsung kepada peternak, grosir 

atau pengecer. Meskipun pelanggan mudah untuk pindah membeli 

dari satu perusahaan ke perusahaan lain, akan tetapi masih banyak 

pelanggan yang loyal kepada PT. Baros Farm. Rata-rata 

pelanggannya telah terjalin hubungan dagang selama 5 tahun. 

e. Produk Pengganti 

Daging merupakan sumber protein hewani yang banyak dibutuhkan 

oleh masyarakat sebagai pelangkap makanan. Macamnya daging 

cukup banyak sekali antara lain daging ayam, sapi, kambing, babi, 

kerbau dan lain-lain. Setiap daging mempunyai bentuk dan cita rasa 

yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Produk 

pengganti sebagai pesaing daging ayam tidak terlalu kuat. Ini 

disebabkan karena ayam dapat dipelihara secara massal dan hanya 

niemerlukan waktu singkat sekitar 35 - 40 hari untuk bisa di- 

konsun~si. Bngi PT. Baros Farm Sukabumi produk pengganti tidak 

berpengaruh kepada perusahaan karena daging ayam mempunyai 

posisi yang kuat dari pada produk pengganti. 
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Ancaman pendatang baru tinggi karena masih memungkinkan 

perusahaan yang telah ada untuk meningkatkan produksinya, meskipun 

untuk perusahaan baru tidak boleh didirikan di Jawa Barat dan Jakarta. 

Daya tawar menawar pemasok rendah karena bahan baku dapat diperoleh 

dari banyak perusahaan pembibitan yang ada. Daya tawar menawar 

pembeli sedang karena kebutuhan daging terus meningkat dan perusahaan 

telah mempunyai langganan tetap. Ancaman produk substitusi rendah 

karena daging ayam lebih banyak dibutuhkan masyarakat. Persaingan 

dalam industri tinggi karena banyaknya industri KURI terutama di daerah 

Jawa Barat. 

Posisi PT. Baros Farm Sukabumi adalah merupakan perusahaan 

menengah keatas, karena perusahaan memiliki kekayaan diatas Rp. 600 

juta keatas tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati. Produksi 

I<URI perusahaan besar seperti PT. Charoen Pokphand 50.000.000 ekor 

per tahun, sedangkan produksi PT. Baros Farm Sukabumi 25.000.000 ekor 

per tahun. 

C. ANALISIS KONSUMEN INDUSTRI 

Dalnm melaksnnakan geladikarya ini diambil dengan mengguna- 

kan metode wawancara lansung bersamaan dengan pengisian pertanyaan 

sebelumnya daftar pertanyaan telah diberikan kepada responden untuk 
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diisi sendiri. Responden contoh yang mendapat pertanyaan 

sebanyak 11 perusahaan yang tersebar di daerah Bogor dan Sukabumi. 

Responden tersebut merupakan konsumen yang sering menggunakan 

produk dari PT. Baros Farm, PT. Cipendawa dan PT. Galur Palasari. Ketiga 

perusahaan tersebut mempunyai pabrik penetasan KURI di daerah 

Sukabumi dan kedua perusahaan tersebut adalah merupakan pesaing PT. 

Baros Farm di daerah sekitar Sukabumi. 

Dari ~engambilan contoh melalui pertanyaan yang dikumpulkan 

dari konsumen menunjukkan bahwa sikap dari konsumen terhadap 

beberapa atribut terhadap produk yang digunakan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

Berat badan KURI merupakan pilihan pertama dari seluruh responden 

dari seluruh produk KURI yang ditawarkan. Produk dari PT. Baros 

Farm berat badannya relatip sama dengan produk dari kedua 

pesaingnya. Berat badan merupakan persyaratan yang harus dipe- 

nuhi oleh perusahaan untuk dapat menjual produksinya kepasaran. 

Oleh karena itu PT. Baros Farm selalu melakukan penyortiran KURI 

yang hendak dijual dengan di.tentukan pembagian dari kelas 1, kelas 2 

dan kelas 3. 
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2. Kecepatan Tumbuh 

Setiap perusahaan peternakan selalu menginginkan agar KURI yang 

dipelihara dapat segera cepat tumbuh menjadi besar agar dapat dijual di 

pasaran dengan berat badan mencapai 1,5 kg sampai dengan 1,8 kg pada 

usia selama 40 hari. Keluhan dari konsumen bahwa produk KURI dari 

PT. Baros Farm pada minggu pertama sampai dengan minggu ke dua 

pertt~mbuhannya masih bagus tetapi memasuki minggu ketiga sebagian 

dari ayam tersebut pertumbuhaamya mulai melambat sehingga tidak 

merata besarnya dibandingkan dari produk dari pesaingnya. 

3. Tahan Terhadap Penyakit 

Dalam pemeliharaan ayam diperlukan kebersihan dan ketelitian dengan 

memperhatikan keadaan ayam serta ketepatan dalam memberikan pakan 

serta obat-obatan yang diperlukan bagi ayam yang dipelihara. 

Kecerobohan akan mengakibatkan ayam yang dipelihara akan mudah 

diserang penyakit. Karena itu faktor sumber daya manusia sangat 

memegang peranan penting dalam mengelola ternak. Jadi keberhasilan 

untuk memperkecil serangan penyakit terhadap ayam harus selalu 

menjaga kebersihan kandang, tempat pakan, minum dan memberikan 

obat yang diperlukan. 
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Produk KURI PT. Baros Farm Sukabumi lebih tahan terhadap penyakit 

dari pada produk dari PT. Cipendawa dan PT. Galur Palasari. Hal ini di 

tandai dengan berat badan yang mencapai 37-45 gram, yang merupakan 

4. Hemat Pakan 

Ayam yang baik adalah hemat dalam menggunakan pakan tetapi 

pertumbuhannya tetap normal dan tidak terganggu. Ayam hemat 

pakan ini sangat ditentukan dari bibit yang diperoleh dan bibit yang 

baik berasal dari jenis lzllbbnrd dan lohrrrnrz yang telah terbukb 

keberhasilannya dan banyak disukai oleh para peternak avam. Produk 

KURI PT. Baros Farm Sukabumi jenis AA masih kurang hemat 

penggunaan pakan jika dibandingkan dengan jenis ilrrbbmrd dan lolliirnr~. 

5. Harga 

Masalah harga merupakan ha1 yang sangat berpengaruh terhadap 

perdagangan KURI. Harga KURI dapat naik dan turun dengan cepat di 

pasaran. Hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan 

penawaran. Untuk tetap dapat bersaing PT. Baros Farm telah melakukan 

efisiensi dalam pola produksi dengan membuat kandang-kandang 

tertutup. Dengan cara ini perusahaan dapat melakukan penghematan 

baik listrik maupun pakan ayam serta daya muat ayam tiap kandang 
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sehingga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan. Untuk menjaga 

hubungan dagang dengan pelanggan perusahaan memberikan 

kelonggaran kepada pelanggan dalam ha1 pentbayaran dengan rnasa 

tenggang selama satu bulan setelah barang diserahkan kepada 

konsumen. 

6. Kondisi Fisik Sehat 

KURI yang hendak dipasarkan harus dalam keadaan sehat dalam arti 

disamping harus memiliki berat badan yang cukup KURI juga harus 

sehat, dapat berdiri dengan baik dan keadaan bulu kering serta dubur 

rapat. Untuk KURI yang sehat dapat tidak diberi makan dan minum 

selama 2 hari dalarn perjalanan sampai ke tujuan. KURI sebelum 

dimasukan kedalant karton diperiksa kondisi fisiknya untuk menjaga 

jangan sampai barang yang telah dikirin~ dikembalikan lagi. KURI 

produk PT. Baros Farm Sukabumi kondisi fisiknya lebih rendah jika 

dibandingkan dengan produk dari PT. Cipendawa dan PT. Galur 

Palasari. 

Untuk mengukur tingkat kepercayaan konsumen dari masing- 

masing atribut dari produk perusahaan dibandingkan dengan atribut dari 

perusahaan pesaing yang sejenis dilakukan dengan menggunakan 

formulasi Fishbein (James F. Engel et.nl. 1994). Sebelum atribut ditentukan 

dilakukan identifikasi terlebih dahulu kepada konsumen. 
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Diperoleh jawaban dari konsumen atribut yang menonjol adalah berat 

badan, tahan penyakit, hemat pakan, cepat tumbuh, harga dan kondisi 

fisik sehat. 

Selanjutnya komponen yang menggambarkan evaluasi atribut, diukur 

secara khas dengan sebuah skala evaluasi tujuh angka yang terdiri dari 

+ 3 sangat baik sekali sampai dengan - 3 sangat buruk sekali. Untuk 

menggambarkan kuatnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap 

produk juga diukur dengan skala evaluasi tujuh angka dengan + 3 

sangat mungkin sekali dan - 3 sangat tidak mungkin. Dari hasil 

perhitungan vang telah dilakukan sebagaimana Lampiran 4 hasil 

dapat disajikan sebagai mana Tabel 11. 

Tabel 11 
Hasil Hipotesis Dengan Formulasi Fishbein 

Berdasarkan perhitungan yang nampak tersebut di atas diketahui 

bahwa total nilai produk Cipendawa memiliki nilai yang paling tinggi. 

Atribut 

- Berat Badan 
- Kecepatan tumbuh 
- Tahan penyakit 
- Hemat pakan 
- Harga 
- Fisik sehat 
Total score 1 biei 

Kepercayaan (bi) 
(ei) 

+ 2,7 
+ 2,O 
+ 1,4 
+ 1,3 
- 1,0 
+ 2,5 

- 

Baros Farm 

+ 2,5 
+ 0,5 
+ 1,8 
+ 1,2 
- 0,7 
+ 2,2 
+ 22,4 

Cipendawa 

+ 2,4 
+ 1,4 
+ 1,7 
+ 1,0 
- 1,3 
+ 2,l 
+ 23,8 

Galur P 

+ 2,l 
+ 1,2 
+ 1,5 
+ 1,l 
- 1,l 
+ 2,3 
+ 21,4 
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Ini berarti produk dari Cipendawa mendapatkan kepercayaan yang 

paling tinggi dari konsumen, kemudian Baros Farm dan berikutnya 

Galur P. Dari ketiga produk tersebut masing-masing perusahaan 

mempunyai kekuatan dan kelemahan. Baros Farm mempunyai kekuatan 

berat badan, tahan penvakit dan harga sedangkan kelemahannya 

kecepatan tumbuhnya sangat kurang. Cipendawa mempunyai kekuatan 

kecepatan tumbuh yang baik sekali akan tetapi rawan terhadap 

ketahanan terhadap penyakit. Dengan melihat perbandingan tersebut 

diatas maka PT. Baros Farm harus memperbaiki produknya agar 

mempunyai pertumbuhan yang cepat dan seragam agar tetap dapat 

bersaing di pasaran. 

D. Bauran Pemasaran 

Dari hasil pengamatan pemasaran yang dilakukan PT. Baros Farm 

Sukabumi dapat diperoleh gambaran tentang strategi pemasaran yang 

terdiri dari produk, harga, promosi dan distribusi sebagai berikut : 

1. Produk 

Produk yang dihasilkan oleh PT. Baros Farm Sukabumi berupa KURI 

khusus ayam potong yang dijual kepada peternak ayam pedaging. 

Untuk pemeliharaan ayam petelur yang dipakai sebagai bahan baku 

I<URI letaknya terpisah dari lokasi pabrik penetasan KURI. 
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Lokasi peternakannva berada di pinggiran kota karena untuk usaha 

peternakan dengan skala besar harus be jauhan dengan tempat tinggal 

penduduk, sedangkan pabrik penetasanannya ada di perkotaan. 

Dalam pengolahan produk perusahaan selalu memperhatikan hasil 

yang diperoleh dan telah sesuai dengan standar mutu yang telah 

ditetapkan oleh Dirjen Peternakan. Ini adalah upaya perusahaan dalam 

menangani produksi dilaksanakan dengan memperhatikan pemeliha- 

raan bibit dengan baik. Telur sebelum dimasukkan kedalam mesin 

tetas terlebih dahulu untuk mendapatkan telur yang bermutu baik. 

Pensortiran ini dilakukan agar hasil dari penetasan yang dilakukan 

oleh mesin tetas dapat memberikan hasil baik seperti yang disyaratkan 

oleh Dirjen Peternakan. 

Sifat penanganan produk KURI tidak sama dengan perusahaan 

industri lainnya dimana produk KURI adalah merupakan barang 

hidup yang perlu segera penanganan lebih lanjut agar produk tersebut 

segera sampai ditempat tujuan untuk menghindari kematian. Oleh 

karena itu tidak diperlukan penyimpanan lama yang tidak melebihi 

satu hari, sehingga perusahaan tidak memiliki persediaan KURI. 

Jika diperhatikan daur hidup produk PT. Baros Farm Sukabumi telah 

sampai pada tahap kedewasaan. Hal ini mulai tampak bahwa produk 

I<URI yang dihasilkan tingkat pertumbuhannya nampak kurang 
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merata. Bibit yang digunakan jenis AA yang sekarang kurang 

diminati oleh peternak, sedangkan sekarang telah ada jenis bibit baru 

vang lebih baik dengan pertumbuhan yang merata disamping itu juga 

hemat terhadap pakan yaitu jenis llrrbbnrd dan lollrnml. Untuk 

men~pertahankan dan meningkatkan daur hidup produk perusahaan 

harus segera mengganti bibit yang baru tersebut agar volume 

penjualannya tidak mengalami penurunan dan bahkan diperkirakan 

akan dapat lebih ditingkatkan lagi. 

Secara rinci produk yang dihasilkan dilaksanakan dengan 

memperhatikan hal-ha1 sebagai berikut : 

a. Sumber bahan baku 

Bibit ayam ( pnrenf stock ) dibeli dari Charoen Pokhand dan Anwar 

Sierad karena dari kedua perusahaan tersebut dapat diperoleh harga 

yang lebih murah. 

b. Pengemasan 

Untuk rnenjaga agar tetap sehat, KURI ditempatkan didalam suatu 

kemasan berupa karton yang diberi lubang supaya KURI dapat 

memperoleh udara untuk pernafasan agar KURI dapat tetap hidup dan 

sehat. 

c. Merek 

Setiap produk yang dihasilkan dimasukan ke dalam karton yang 
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telah memiliki merek PT. Baros Farm Sukabumi dan berlabel. 

d. Jaminan 

KURI yang dijual kepada pelanggan setiap kartonnya berisi 102 dua 

ekor. Kelebihan dua ekor tersebut untuk memberikan jaminan 

kepada pelanggan untuk menghindari kematian pada saat 

pengiriman KURI sampai di tempat tujuan. Selain jaminan tersebut 

perusahaan masih memberikan jaminan bila sampai umur 1 minggu 

terjadi kerugian yang diderita oleh pelanggan. Perusahaan masih 

dapat menerima klaim dari pelanggan jika disertai dengan bukti- 

bukti yang kuat terhadap kerugian yang diderita tersebut. 

e. Pelayanan 

Perusahaan selalu berupaya dapat melayani pelanggan sesuai yang 

diminta sehingga barang dapat diterima dengan baik dan tepat waktu 

yang sesuai dengan pesanan. 

Barang yang akan dikirim kepada pelanggan disortir terlebih dahulu. 

Kemudian ditentukan tingkatannya (grnding) apakah telah sesuai 

dengan standar mutu yang telah ditetapkan yaitu berat dan kondisi 

fisik KURI. Ini penting dilakukan agar tidak terjadi klaim dikemudian 

hari sehingga tidak mengecewakan pelanggan. 
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2. Harga 

Hasil produksi KURI perusahaan hanya cukup di pasarkan didaerah 

Jakarta dan Jawa Barat. Daya tawar-menawar produk KURI sangat 

mudah sekali berubah. Karena terlalu banyaknya produksi KURI yang 

ditawarkan dipasar sehingga melebihi dari jumlah yang diminta. 

Untuk menghadapi gejolak harga yang sering terjadi perusa- haan 

telah berupaya mengendalikan produksinya. Selain itu juga dila- 

kukan pendekatan kepada peianggan dengan memberikan harga yang 

berlaku di pasar. Hal ini dilakukan perusahaan supaya langganan 

tidak mudah pindah ketempat lain. 

Dalam menetapkan harga jual harus mengikuti ketentuan dari asosiasi 

(GPPU) yang telah disepakati bersama tentang harga jual dan kapasitas 

produksi yang diperkenankan. Pada prakteknya perusahaan dapat saja 

menetapkan harga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 

perusahaan asalkan selisihnya tidak terlalu besar. 

Beberapa kebijakan harga yang telah diterapkan perusahaan selama ini 

sebagai berikut : 

a. Daftar harga 

Daftar harga adalah merupakan harga ual yang ditujukan kepada 

para pelanggan yang hendak membeli barang yang diproduksi oleh 
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perusahaan dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. 

b. Potongan penjualan 

Untuk penjualan produknya perusahaan akan memberikan 

potongan sebesar 2 % akan tetcpi potongan tersebut tidak berupa 

uang melainkan berupa produk KURI yang langsung ditambahkan 

kepada jumlah barang yang dibeli. 

c. Syarat pembayaran 

Pembayaran terhadap barang yang dijual kepada pelanggan 

disesuaikan dengan perjanjian, tetapi pada umumnya diberikan 

tenggang waktu selama tiga puluh hari. 

Kebijakan masalah pembayaran ini tidaklah sama terhadap per- 

usahaan yang satu dengan yang lainnya tergantung dari kesepaka- 

tan yang telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak. 

3. Promosi 

Prornosi yaitu merupakan segala aktifitas perusahaan yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan dengan cara menyebar luaskan informasi 

produk yang dit~~jukan kepada masyarakat luas. Tujuannya untuk 

dapat menaikkan volume penjualan perusahaan baik secara 

langsung maupun tidak lansung. 
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Untuk dapat mempertahankan volume penjualan dan pangsa pasar perlu 

dilakukan promosi secara terus menerus dan terarah sesuai dengan sasaran 

yang dituju. 

Kegiatan promosi perusahaan yang dilakukan selama ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Promosi Penjualan 

Cara ini ditempuh perusahaan untuk mendapatkan pelanggan dengan 

melakukan komunikasi baik melalui telepon maupun surat-surat 

penawaran yang ditujukan kepada pelanggan. Tujuamya untuk mem- 

pengaruhi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan dengan cara 

memberikan kemudahan atau suatu yang menarik misalnya syarat 

penjualan dan pembayaran. 

b. Promosi Langsung ( tatap muka ) 

Selain itu perusahaan juga melakukan promosi langsung bertatap muka 

dengan pelanggan maupun calon pelanggan yang bertujuan untuk menarik 

pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan. Promosi langsung 

merupakan usaha perusahaan yang paling efektip terutama dalam 

membentuk preferensi kepada pembeli, keyakinan dan tindakan karena : 
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1. Dengan melakukan promosi langsung akan terjadi hubungan yang 

cepat dan interaktip antara kedua belah pihak sehingga akan dapat 

diambil suatu tindakan dan penyesuaian yang cepat. 

2. Promosi langsung atau tatap muka akan memberikan kemungkinan 

semua jenis hubungan berkembang dari hubungan yang hanya 

berdasarkan penjualan menjadi hubungan personal yang dalam dan 

memungkinkan untuk saling memperjelas pembicaraan yang 

dimaksudkan oleh kedua belah pihak. 

3. Promosi langsung atau tatap muka akan memaksa pembeli untuk 

mendengarkan apa yang ditawarkan oleh penjual sehingga pembeli 

lebih memperhatikan gaya dan pembicaraan yang disampaikan oleh 

penjual. 

4. Distribusi 

Setiap perusahaan mengidentifikasikan cara-cara yang akan 

dipilih untuk mencapai pasar tujuan, yang tentunya setiap perusahaan 

mempunyai cara dan tehnik yang berbeda-beda, mulai dari penjualan 

langsung sampai penggunaan perantara. 

Saluran distribusi adalah kelompok perusahaan atau perorangan 

yang mengambil alih hak atau membantu dalam pengalihan hak atas 

barang atau jasa tertentu selama barang atau jasa tersebut berpindah 
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dari produsen kepada konsumen. Penyaluran yang pendek akan mem- 

berikan perusahaan lebih mudah dan efisien dalam menangani 

pengiriman barang atau jasa dan lebih cepat sampai ketangan konsumen. 

Saluran distribusi yang dilakukan oleh PT. Baros Farm Sukabumi adalah 

sebagai berikut : 

a. Rantai disfribusi 

Perusahaan selama ini menggunakan mata rantai saluran distribusi yang 

terdiri dari tiga bentuk distribusi sebagai berikut : 

1. Produsen w Konsumen 70 % . 

2. Produsen t Pengecer -Konsumen 10 % . 

3. Produsen - Grosir - Pengecer - Konsumen 20 %. 

Dengan menggunakan ketiga saluran distribusi maka perusahaan lebih 

mempunyai relasi yang banyak. Cara ini ditempuh perusahaan dalam 

rangka memperluas dan mengoptimalkan pemasaran agar dapat 

menjangkau masyarakat luas. 

b. Lokasi 

Lokasi perusahaan di Kotamadya Sukabumi yang merupakan tempat 

aktifitas perusahaan untuk memproduksi barang yang dibutuhkan oleh 

konsumen. 
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jarak antara lokasi perusahaan dengan konsumen selalu 

diperhitungkan perusahaan dalam menentukan biaya transportasi 

dalan~ menentukan harga jual agar dapat dicapai tingkat keuntungan 

yang optimal. 

c. Persediaan 

Produk yang dihasilkan perusahaan merupakan produk agribisnis 

berupa KURI mempunyai sifat tidak tahan lama dan memerlukan 

penanganan yang cepat sampai ketempat tujuan. Perusahaan tidak 

memiliki persediaan KURI karena produk tersebut merupakan 

barang hidup yang harus segera disampaikan kepada pembeli dan 

tidak akan menahan persediaan lebih dari satu hari untuk menjaga 

agar KURI tetap sehat sampai ditujuan. 

d. Transportasi 

Transportasi merupakan perpindahan aktifitas secara phisik dari satu 

tempat ketempat lain dengan menggunakan sarana angkutan dalam 

suatu proses saluran distribusi. 

Dalam melaksanakan pengiriman barang dagangannya untuk dijual 

perusahaan telah mengoperasikan sebanyak tiga buah truk box yang 

kendaannya cukup baik. 
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Pendistribusiannya dilaksanakan pada hari  Sen in  d a n  Kamis  karena 

perusahaan pada hari itu selalu saat panen. KURI yang dikeluarkan dari 

m e s i n  tetas k e m u d i a n  d imasukan  k e d a l a m  kotak karton yang te lah  

d i sed iakan  d a n  segera d iangkut  k e t empa t  yang  dituju.  

E. ANALISIS SWOT 

1. Kekuatan 

a. Tekno log i  v a n g  dimiliki  u n t u k  m e m p r o d u k s i  KURI telah m e n g -  

gunakan  mesin-mesin d a n  peralatan yang baik .  U n t u k  m e n g -  

antisipasi peningkatan permintaan KURI perusahaan te lah 

m e n y i a p k a n  4 uni t  m e s i n  tetas yang c u k u p  m o d e r n  yang dibeli  dari  

Inggris yang semuanya bekerja d e n g a n  otomatis. Mes in  yang baru  

in i  l eb ih  m u d a h  mengoprasikannya d a n  t ingkat  keberhasilannya 

untuk menetaskan  KURI juga l e b i h  tinggi. Di  samping  i t u  

perusahaan juga telah mengadakan  rehabilitasi terhadap kandang-  

kandang  a y a m  yang ada dari s is tem terbuka menjadi  sistem tertti- 

t u p .  Dengan  kandang  sistem t e r tu tup  m a k a  temperatur  d a l a m  

kandang  dapat  diatur yang sesuai d e n g a n  yang d ibu tuhkan  o leh  

a y a m  agar kondis inya te tap terjaga, sehingga keadaan  cuaca atau 

s u h u  udara  dari luar t idak dapat  berpengaruh  kepada  a y a m  yang 
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ada di dalamnya. Kandang dilengkapi dengan kipas. Pengaturan 

suhu dapat dilakukan bila cuaca di luar panas maka temperatur 

kandang dapat diturunkan dengan menghidupkan kipas serta air 

dialirkan ke dinding ken~udian dengan kipas dihembuskan ke 

dalam kandang sehingga suhu kandang dapat diturunkan sesuai 

suhu vang diinginkan dan diukur dengan alat termometer. 

b. Sumber daya manusia di tingkat supervisor keatas rata-rata me- 

miliki dasar pendidikan S1. Dengan dasar pendidikan yang tinggi 

maka pegawai akan lebih mudah menguasai tugas disamping itu 

lebih mudah untuk dikembangkan lebih lanjut. 

c. Suplai produk, mesin yang dimilikinya sekarang masih belum 

bekerja dengan kapasitas penuh, sehingga dengan demikian 

perusahaan masih dapat meningkatkan lagi kapasitas produksinya. 

Kontinuitas produk selalu dijaga untuk dapat memenuhi produk 

yang dibutuhkan pelanggan tepat waktu agar kebutuhan langganan 

tetap tidak sampai terputus produksinya. 

Suplai produk !rang teratur dapat dilakukan oleh perusahaan karena 

perusahaan telah memiliki fasiltas produksi yang cukup memadai 

berupa mesin-mesin dan peralatan yang lengkap dan modern. 

d. Usaha perusahaan berdiri sejak tahun 1985 dengan demikian telah 

memiliki pengalaman sebelas tahun dalam nlengelola industri KURI. 
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Perusahaan te lah  m e m b i n a  hubungan  d a n  k e j a s a m a  yang baik  dengan  

pelanggan m a u p u n  relasinya. Keberhasilan perusahaan d a l a m  m e n g e m -  

bangkan  usahanya  karena perusahaan berhasil m e n a n a m k a n  kepercayaan 

kepada  pelanggan. Disamping itu perusahaan selalu member i kan  pela- 

yanan  v a n g  ba ik  d a n  perusahaan juga m e m b e r i k a n  jaminan terhadap 

produk  v a n g  dibeli. 

2. K e l e m a h a n  

a. Sumber  d a y a  manusia yang dimil ik i  d i  bagian  pemasaran d a n  bidang 

produksi  m a s i h  l e n ~ a h .  Hal  ini n a m p a k  pada ievel  supervisor k e  b a w a h  

d a n  m a s i h  harus selalu d i k o m a n d o  o leh  manajer. Sedangkan  da lam 

mengahadapi  persaingan yang semakin  ke ta t  sekarang ini  diperlukan 

k e m a m p u a n  sumber  daya  manusia yang kreat i f  d a n  profesional. Bila 

perusahaan t i dak  mengantisipasi perkembangan d a n  peningkatan 

keterampilan yang dimil ik i  sumber  daya  manus ia  m a k a  lambat  l aun  

perusahaan a k a n  tertinggal o leh  pesaing. 

b. Teknolog i  mesin-mesin b e l u m  d ibuat  d i  da lam negeri, sehingga 

pengadaannya mas ih  tergantung dari luar  negeri.  U n t u k  pengadannya 

harus i m p o r  d a n  memer lukan  w a k t u  lama. Disamping itu dana yang dibu- 

t u h k a n  investasi  bunganya  c u k u p  tinggi. 
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c. Masalali promosi nanrpaknya niasih belum niendapatkan perhatian 

perusahaan. Hal i n i  terlihat bahwa proniosi belurn dikakukan 

dengan cara terpadu dan terkoordinir dengan baik. 

d. Produk KURI vang dihasilkan perusahaan pertumbuhannnya tidak 

nierata. Oleh karena itu perusahaan harus segera melakukan 

pereniajaan induk ayani agar kualitasnya menjadi lebih baik. 

Upaya pemasaran hanya dilakukan pendekatan kepada pelanggan 

dan nampaknya kurang dapat memenuhi sasaran, karena yang 

mengetahui produk dari perusahaannya sangat terbatas sekali. 

Untuk itu diperlukan terohosan promosi yang terarah dan terpadu 

agar dapat menjangkau yang lebih luas dengan menggunakan 

media masa yang populer. 

e. Sebagai perusahaan yang berskala menengah keatas masih belum 

memiliki wilayah pemasaraan yang luas karena sebagian besar 

masih dikuasi oleh perusahaan besar. Belum dapat melebarkan 

wilayah pemasaran karena kurangnya tenaga pemasaran dan 

kemampuan dalam bidang pemasaran. Riset pemasaran masih 

belum dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dilak- 

sanakan secara berkesibambungan serta terkoordinasi dengan baik. 

Padahal riset pemasaran sangat diperlukan untuk mengetahui 

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



kebutuhan dan permasalahan yang terjadi dipasar untuk ditelaah 

bagaimana cara ntengatasi keluhan ataupun permintaan pasar. 

3. Kesempatan 

a. Dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar 

akan mentberikan peluang pasar yang ntemungkinkan bagi peru- 

sahaan untuk nteningkatkan penjualannya. 

Proyeksi pertumbuhan penduduk lima tahun mendatang dapat dilihat 

pada Tabel 12. 

Tabel 12 
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk 

Tahun 1996 - 2000 

Sumber : Biro Pusat Statistik Jakarta tahun 1994 

Tahun 

1996 
1997 
199s 
1999 
2000 

b. Berhasilnya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dewasa ini 

ntengakibatkan kualitas kehidupan masyarakat juga turut meningkat, 

sehingga akan berdampak kepada pola konsumsi ntasyarakat. 

Kemajuan pentbangunan tersebut ditandai dengan tumbuhnya 

perkotaan yang sentakin pesat baik sarana dan prasarana. 

J u n t l a h  

198.342,9 
201.390,3 
204.423,4 
207.4402 
210.438,b 

Pertumbuhan (%) 

---- 
1,54 
1,51 
1,48 
1,45 
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Sarana yang diniaksudkan adalah tunibuhnya hotel-ho.tel dan 

r~~nial i  makan baik nasional niaupun internasional. 

Pert~~nibuhan tersebut niengakibatkan kebutuhan berupa daging 

seniakin bertanibah untuk nienienuhi usaha yang diketoEa. Dengan 

nieningkatnya tingkat pendapatan perkapita penduduk Indonesia 

pada tahun 1994 sebesar $833 pertahun menjadi $1.0-14 per tahun 

pada tahun 1995 mengakibatkan permintaan daging ayam juga 

nieningkat sejalan dengan pertambahm pendapatan masyarakat. 

c. Semakin banyaknya penduduk Indonesia yang dapat menikmati 

pendidikan baik jumlah maupun kualitasnya sehingga penge- 

tahuannya bertambah. Bertambahnya pengetahuan tersebut 

masyarakat semakin peka terhadap kebutuhan konsun~si yang 

bermutu baik dan memenuhi kesehatan. Saat ini sehingga 

masyarakat tidak hanya sekedar mengkonsumsi saja melainkan 

n~ereka sudah memperhatikan kandungan gizi terhadap makanan 

yang dikonsunisi. 

4. Ancaman 

a. Tingginya tingkat suku bunga merupakan hambatan perusahaan 

untuk melakukan investasi dalam rangka mengembangkan 

usahanya. 
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Disamping itu tingginya bunga bank akan mengurangi tingkat keuntungan 

yang diperoleh perusahaan dan ini akan mendorong melambatnya 

ekspansi perusahaan. 

b. Persaingan yang semakin ketat dewasa ini diantara perusahaan yang sejenis 

baik yang besar, menengah maupun kecil. Banyak perusahaan besar yang 

menguasai dari hulu sampai kehilir merupakan ancaman tersendiri bagi 

perusahaan karena perusahaan besarmenguasai dan sekaligus pemasok 

bahan baku berupa bibit ayam, pakan dan obat-obatan yang diperlukan 

perusahaan. Meskipun telah dibentuk asosiasi (GPPU) untuk mengatasi 

persaingan yang tidak sehat, tetapi masih ada anggota yang tidak 

men~atuhi ketentuan yang telah ditetapkan baik mengenai jumlah produksi 

maupun harga sehingga mengakibatkan harga menjadi turun. 

c. Harga I<URI di pasaran sangat berfluktuasi sehingga sangat mem- 

pengaruhi sekali terhadap permintaan pasar. Untuk mempertahankan 

harga yang stabil memang agak sulit karena produk KURI merupakan 

produk agribisnis yang tidak dapat lama disimpan karena akan mati. Bila 

disin~pan akan membuhihkan tambahan biaya yang besar, sehingga 

kurang efisien, maka produksinya disesuaikan dengan permintaan. 

e. Produk KURI yang dihasilkan pesaing k~ialitasnya lebih baik, maka 

perusahaan harus segera meningkatkan kualitas bibit KURI yang ada. 
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sampai terjadi kelebihan produksi di pasaran yang dapat mengakibatkan 

harga KURI jatuh. Secara matriks analisa SWOT PT. Baros Farm Sukabumi 

disusun sebagaimana Gambar 4. 

Gambar 4. Matriks SWOT PT. Baros Farm Sukabumi 

Kelemahai~/Weaknesses (W1- ~ 

1. SDM yang dimiliki dibagi- 
an pemasaran niauputi 
pengelolaan produksi ma- 
sih lemah. 

2. Promosi belurn dilaksana- 
kan dengun kordinasi di- 
baginn pemasaran. 

3. Perencallaan dan riset pa- 
sar kumng rnendapat per- 
hatimi sehingga. 

4. Kualitas KURI kurang 
merata. 

5. Dana investasi mahal. 

WO - Strategies 
1. Menlherikai latihan untuk 

nieningkatkan keteranipi- 
Ian SDIvI. W1,04. 

2. Melakukan personal selling 
kepada konsumen haik ke- 
pada pelanggan atau yang 
calon pelanggan. WZ, 01-3 

3. Melakukan riset peniasnran 
diikuti dengan rnelakukan 
perencanaan serta dilaku- . 
kan secara berkesinanihung- 
an. W3,Ol-3 

WT- Strategies 
1. Meniberikan syarat pem- 

bayarm yang fleksihle ke- 
pada konsurnen. W2, T2 

2. Mencari suniber d m a  lain 
yang lebih rendah tingkat 
suku hunganya. W5, T3 

3. Meniberikan pelayanan 
yang cepat dan memuaskan 
konsumen. W2, Tl 

4. Peremajtaan W R I .  W4, T4 

Faktor 
Internal 

Faktor 
Internal 

Peluane/O~portui~ties (0) 
1. Berkenilx~ngnya jumlah 

pe~id~lrluk yang cukup 
besar terutama di daerah 
pelkotaan. 

2. Peningkatan pendapatan 
per kapita penduduk se- 
makin bertambah besar. 

3. Senlakin bertambah banyak 
jumlali penduduk yang 
herpendidikan dan niemi- 
liki pengetahuan terhadap 
kebutuhan gizi. 

Ancanian/Trears 1T) 
1. Persaingan yang sangat 

ketat diantara sesmia 
industri. 

2. Harga KW\I yang sangat 
berfluktuasi dipasaran. 

3. Tingginya tingkat suku 
hunga yang berlaku saat 
ini 

4. Produk pesaing lebih baik. 

KekuataiVStrenetl~s (S) 
1. Teknologi yang dinuliki 

berupa mesi~rmesin dan 
kandang tertutup cukup 
modern. 

2. Keniarnpuan suplai pro- 
duk d a p t  ~Iiandalkai 
k~rena kapasitas mesin 
cukup nienmdai. 

3. Pengalaman ymg cukup 
lama dalam mengelola 
usaha. 

4. Mempunyai citra yang 
baik. 

SO - Strategies 
I. Meningkatkan produk- 

tifitas d a ~ i  mutu produk 
ying dihasilkan perusa- 
liaan. S1,Ol 

2. Melakukan penetrasi pa- 
snr untuk niernperke~ml- 
kan produk pida konsu- 
men. S2, 0 2  

3. Meningkatkan loyalitas 
konsumen terhadap peng- 
gunaati produk ynng diha- 
silkan peri~sahaan. S4,Ol-3 

4. Berternak ayam pedaging. 
Sl, SZ, 01-3 

ST - Strategies 
1. hIe1akukan efisiensi d'i 

bidang produksi niaupun 
biaya untuk nielungkat- 
kan daya saing. S1, Tl 

2. Meniherikan harga yang 
baik. 5 5  T2 

3. Melakukan terohosan un- 
tuk pengenlbangan pasar. 
53, TI, T2 
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F. Rekoniendasi Slrategi 

Tujuan strategi bersaing adalah agar perusahaan meneniukan posisi 

dalani industri yting menguntungkan dan dapat dipertahankan dari tekanan 

dan kekuatan dalani persaingan ( Porter 1994 ). Untuk mengatasi dan 

menanggulangi permasalah yang niungkin terjadi dimasa yang akan datang 

pertu pendekatan strategi bersaing generik dalani memilih strategi yang tepat. 

~trategi generik nienggunakan tiga cara untuk dapat memenangkan 

persaingan dengan perusahaan lain pada pasar industri yang terdiri dari; 

strategi keunggukan biaya menyekuruh, strategi diferensiasi dan strategi fokus. 

Dari pembahasan dimuka dengan melakukan analisis eksternal dan 

internal yang terjadi di perusahaan maka strategi yang paling tepat digunakan 

perusahaan untuk mempertahankan dan memenangkan persaingan adalah 

dengan menggunakan strategi fokus keunggulan biaya menyeluruh dan fokus 

diferensiasi. 

a. Strategi Fokus Keunggulan Biaya 

Pendekatan strategi fokus keunggulan biaya memungkinkan untuk 

diterapkan pada PT. Baros Farm karena perusahaan mempunyai sumber daya 

yang memadai. Dalam upaya untuk dapat bersaing dipasaran perusahaan telah 

memiliki kandang dan peralatan serta mesin-mesin yang moderen. Dengan 

sistem kandang tertutup yang dimilki sekarang perusahaan dapat melakukan 
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efisiensi biava dari waktu sebek~~ninya yang nienggunakan kandang 

sistetn terbuka, sehingga biaya produksi dapat dan produksi dapat 

ditingkatkan. 

Skrategi 'ini dapat diterapkan perusahaan terutama dalani 

nienghadapi perang harga KURI yang sangat berftuktuatif di pasar 

terutama pada saat jumlah penawaran lebih besar dari perminkaan, 

perusahaan masih tetap dapat menerobos pasar karena perusahaan 

niemiliki keunggulan biaya menyeluruh. 

b. Strategi Fokus Diferensiasi 

Strategi ini dapat digunakan perusahaan untuk menampilkan kepada 

pelanggan atribut produk yang ada di perusahaan. Produk yang 

dihasilkan perusahaan merupakan produk berupa KURI khusus 

ayam pedaging. Meskipun perusahaan telah berhasil. menanamkan 

loyalitas produk terhadap barang yang dihasilkanperusahaan perlu 

untuk membuat agar produk yang dihasilkan dapat memiliki ciri 

khusus yang menonjol. Caranya dengan menanamkan citra kepada 

pelanggan. Untuk itu perusahaan harus dapat menonjolkan merek, 

saluran distribusi atau memberikan pelayanan yang unik. 
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VII. KESIMPULAN DAN SARAN 

i\. KESIMPULAN 

u. all .' pembahasan yang telah dikeniukakan dimuka maka dapat 

disimpulkan sebagai be~>ikut : 

. I .  Dari analisis niakro, dapat diidentifikasi bahwa perkembangan pe- 

ternakan terus niengalami peningkatan baik jumlah populasi ayam 

maupun kebutuhan konsunisi daging ayam. Dengan besarnya jumlah 

penduduk serta diikuti pula dengan peningkatan pendapatan per kapita 

masyarakat akan merupakan pasar yang potensial bagi perusahaan untuk 

memasarkan hasil produksinya. Adanya pengaruh budaya dari luar 

terhadap pola konsunisi masyarakat terhadap hidangan cepat saji yang 

dibuka oleh waralaba asing memberikan andii' yang cukup .besar akan 

permintaan daging ayam vang memenuhi kualitas yang baik. 

2. Persaingan pada struktur industri sangat tajam dan masing-masing 

perusahaan berusaha niemproduksi dalam jumlah yang cukup besar. 

Akibatnya terjadi kelebihan penawaran dari pada permintaan, sehingga 

harga mudah seka1.i naik turun. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap 

perolehan laba perusahaan. Meskipun kebutuhan bahan baku dipenuhi 

dari luar, tidak akan mempengaruhi faktor produksi karena kekuatan 

tawar menawar pemasok rendah disebabkan cukup banyak perusahaan 

yang menjual bibit ayam. 
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3. I<ekenialian yang nlenonjol perusahaan adalah lernahnya proniosi yang 

dil,akukan perusahaan u n t ~ ~ k  nieniperkenalkan produknya kepada 

konsumen. Kekuatan perusahaan adalah nieniiliki fasilitas. produksi 

vang cukup modern yang meniiliki kapasitas cukup besar dan efisien. 

Bagi perusahaan yang nierupakan ancaman adalah masalah persaingan 

yang seniakin nieningkat. Pembatasan produksi kepada masing-masing 

anggota GPPU sulit dilaksanakan karena lemahnya konkol dakam 

pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan harga KURI kadang-kadang 

jatuh jauh di bawah harga produksi. 

Meskipun demikian peluang untuk meningkatkan omzet penjualan 

masih terbuka karena makin berkembangnya wilayah perkotaan. 

Banyaknya penududuk pindah ke kota untuk berusaha dan bekerja 

baik formal maupun informal, maka akan mendapatkan pendapatan 

yang dipergunakan juga untuk keperluan konsumsi. 

4. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap kons.umen untuk 

mengetahui sikap kepercayaan terhadap produk dari PT. Baros Farm 

Sukabumi dengan menggunakan formulasi model Fishbein menunjukan 

produk dari perusahaan tersebut memiliki berat badan yang baik dan 

tahan terhadap penyakit, tetapi pertumbuhannya tidak merata. 
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Meskipun tingki~t kemiltiannva kecil tetapi berat badansaat ayimi hendi~k 

dijual lebih kecil niengakibatkan harga yang diterinia rendah sehingga 

keuntungan yang diperol,eh peternak nienurun. 

5. Pengetahuart tentang produk sangat dikuasi oleh perusahaan karena telah 

nieniiliki pengalanian yang cukup lama yaitu setania lebih dari 11 tahun, 

dengan demikian kegiatan p~oduksi dapat berjalan lancar dan 

niendapatkan hasil yang baik. 

Peniasaran vang dilakukan daerahnva mencakup rakarta dan Jawa Barat 

dan telah dilaksanakan dengan cukup berhasil. Hal ini terbukti bahwa 

perusahaan dapat mengembangkan investasi untuk memperbesar omzet 

penjualannya dengan tujuan untuk meningkatkan profitabilitasnya. 

B. SARAN 

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka untuk 

menjalankan strategi guna mempertahankan dan meningkatkan usaha 

perusahaan agar dapat terus berjalan perlu diambik langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat clan menghadapi 

pasar global yang semakin dekat, perusahaan dapat menggunakan stra- 

tegi fokus keunggulan biaya. Perusahaan harus dapat meningkatkan nilai 
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strategi lokus keunggulan biaya. Perusahaan harus dapat 

meningkatkan niltii tanibal~ dengan bekerja lebih efisien. 

Langkah yi~tng hilrus ditempuh ialaki dengan melakukan perbaikan 

dengan meningkatkan mutu KURI yang pada akhirnya akan 

meniperbaiki h a r p  jual produk. 

2. Produksi KURI jenis hubbard dan lohman yang m'empunyai kualitas 

lebih baik dari jenisAA perlu ditaksanakan dengan segera dan hasitnya 

disebarluaskan kepada seluruh pelanggan. Perusahaan juga mengaolbit 

inisiatif untuk menghubungi pelanggan yang telah meninggakkan 

produknya supaya dapak membeli kenlbali karena kualitas. produk 

telah ditingkatkan. 

3. Kedekatan kepada pelanggan dengan melakukan langkah antara lain 

memberikan pelayanan personal perlu lebih ditingkatkan dengan 

melakukan kunjungan yang telah dijadualkan sehingga pelanggan akan 

lebih loyal kepada perusahaan. 

4. Peningkatan usaha perusahaan untuk meningkatkan produksi clan 

keuntungan yang diperoleh dapat dikakukan dengan strategi fokus 

diferensiasi usaha secara vertikal dengan membuka usaha peter- 

nakan ayam pedaging untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang 

selalu meningkat. 
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Lampiran 1 

Struktur Organisasi PT. Baros Farm, Snkabnmi 

Hatcherin 1 

Gambar 5. Struktur Organisasi PT. Baros Farm, Sukabumi 
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Lampiran 2 

MASALAH AKTIPITAS PEWASARAN PERUSAHAAN 

Bapak/Ibu yang kami hormati, dengan ini saya mangajukan bebe- 

rapa pertanyaan dan saya mohon Bapak/Ibu membaca dan mengisi 

pertanyaan sebagai mana pada lampiran ini. Untuk setiap perta- 

yaan terdapat 4 pilihan dari 4 sampai 1 dengan urutan, 4 = baik 

sekali, 3 = baik, 2 = kurang, 1 = kurang sekali dan mohon dipi- 

lih/ditandai ( X ) pada kotak yang tersedia sesuai dengan Bapak/ 

Ibu pilih/kehendaki. 

Oleh karena itu saya sangat mengaharapkan bantuan dan kerja 

sama ~apak/Ibu dalam memberikan jawaban yang diperlukan untuk 

geladikarya ini dan atas kesediaanya saya haturkan terima kasih, 

semoga Tuhan akan membalas kebaikan yang Bapak/Ibu berikan, Amin. 

Bogor, Nopember 1996 

Hormat saya, 

Muhamad Hambali 
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DAFTAR PERTANYAAN AKTIFITAS PEMASAFSN PERUSAHAAN 

INTERNAL PERUSAHAAN 
1. Bagaimana manajemen menyadari kebutuhan 

organisasi untuk memuaskan kebutuhan pasar? 
Mengapa ? 

2. Apakah manaj emen pemasaran perusahaan dan 
manajemen yang lain berjalan baik dan efi- 
sien ? 
Mengapa ? 

3. Apakah daya dukung keuangan perusahaan da- 
pat mendukung jalannya perusahaan dan ke- 
mampuan memenuhi kewajibannya ? 
Mengapa ? 

4. Bagaimana sumber daya manusia yang tersedia 
apakah telah memeiliki keterampilan yang 
memadai ? 
Mengapa ? 

5. Apakah pengalaman yang dimiliki sangat mem- 
bantu meningkatkan prestasi perusahaan ? 
Mengapa ? 

6. Apakah perusahaan juga mempunyai tenaga 
akhli peternakan yang diandalkan ? 
Mengapa ? 

7. Apakah perusahaan mempunyai kekhasan produk 
dan jika ada apakah mempunyai daya tarik 
yang baik ? 
Mengapa ? 

8. Bagaimana kualitas hasil produksi yang di - 
hasilkan ? 
Mengapa ? 

9. Apakah perusahaan melakukan studi riset pa- 
sar dan jika ada apakah dilakukan dengan 
berkesinambungan ? 
Mengapa ? 

10. Bagaimana loyalitas pelanggan terhadap pro- 
duk yang dihasilkan perusahaan ? 
Mengapa ? 

11. Apakah biaya yang dikeluarkan perusahaan 
untuk produksi dan operasi perusahaan 
sangat efisien ? 
Mengapa ? 
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12. Apakah mesin dan peralatan dalam proses 
produksi berjalan sangat baik sehingga 
dapat mengahasilkan produk yang unggul ? 
Mengapa ? 

13. Bagaimana proses perencanaan perusahaan di 
rumuskan ? 
Mengapa ? 

14. Jika ada apakah strategi pemasaran yang 
ada cukup dapat diandalkan baik konsep 
maupun pada saat pelaksanaanya ? 
Mengapa ? 

15. Apakah promosi telah dilakukan dengan 
tepat dan secara berkesinambungan ? 
Mengapa ? 

16. Apakah perusahaan dapat mengatasi persaing- 
an yang semakin ketat dewasa ini ? 
Mengapa ? 

EKSTEIZNAL PERUSAaAAN 
17. Bagaimana segmen yang dituju apakah telah 

mencapai sasaran ? 
Mengapa ? 

18. Bagaimana pengaruh peningkatan pendapatan 
masyarakat perkapita terhadap konsumsi 
daging ayam ? 
Mengapa ? 

19. Apakah pengetahuan kebutuhan gizi masya- 
rakat sangat baik mempengaruhi pening - 
katan permintaan daging ayam ? 
Mengapa ? 

20. Apakah perusahaan merencanakan difersifi- 
kasi produk dengan sangat baik ? 
Mengapa ? 

21. Apakah ketentuan dan peraturan tentang 
perunggasan yang dikeluarkan pemerintah 
mendukung perkembangan perunggasan ? 
Mengapa ? 

22. Bagaimana perusahaan mengatasi persaingan 
dengan perusahaan yang lebih besar, seke- 
las maupun yang lebih kecil ? 
Mengapa ? 
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23. Apakah kelangsungan pengadaan bahan baku 
tidak mengalami kesulitan ? 
Mengapa ? 

24. Apakah produk subtitusi sangat mempenga- 
ruhi perkembangan perusahaan ? 
Mengapa ? 

25. Apakah sangat memperhatikan tingkat pe - 
rubahan kebutuhan konsumen ? 
Mengapa ? 

26. Apakah perusahaan menanggapi secara cepat 
dan efektip terhadap perkembangan dan 
perubahan yang kurang menguntungkan di 
pasar ? 
Mengapa ? 

27. Apakah perusahaan dibiayai dengan sumber 
dana luar dan jika ada bagaimana tingkat 
suku bunga yang diberikan ? 
Mengapa ? 

28. Apakah pembentukan asosiasi pengusaha KURI 
sangat berpengaruh positif terhadap per - 
kembangan dan peningkatan masing - masing 
anggota ? 
Mengapa ? 

29. Bagaimana ketaatan anggota terhadap kepu- 
tusan yang telah diputuskan oleh asosiasi 
dan apakah dapat dilaksanakan oleh anggo- 
tanya ? 
Mengapa ? 

30. Apakah perusahaan telah melakukan kemi - 
traan dan jika ada apakah dapat berjalan 
dengan baik ? 
Mengapa ? 
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Lampiran 3 

Bapak/Ibu yang terhormat, kami mohon untuk mengisi daftar 
pertanyaan dengan memberikan tanda silang ( X ) pada kotak yang 
telah tersedia. Kami sangat mengharap bantuan dan kerja sama 
Bapak/Ibu, kami akan menjaga kerahasian jawaban dan kami sangat 
mengahturkan terima kasih atas kesediaan Bapak / Ibu meluangkan 
waktu untuk memberikan data yang kami perlukan. 

I. DATA PERUSAHAAN 

1. Nama Perusahaan : 
2. Pemilik/pengurus : 
3. Berdiri sejak 
4. Jenis usaha 
5. Lokasi 

11. PENILAIAN TERHADAP PRODUK KDRI PT. BAROS FARM SUKABUMI. 
Pilihan terdiri dari angka 4 sampai dengan satu sebagai berikut : 
4 = Baik sekali, 3 = Baik, 2 = Kurang, 1 Kurang sekali. 

A. Produk 
1. Bagaimana ketahanan ayam terhadap cuaca 

dan bibit penyakit ? 
Mengapa ? 

2. Bagaimana tingkat pertumbuhan ayam dan 
keseragaman ? 
Mengapa ? 

3. Apakah kemasan yang dipakai cukup men - 
jamin dari kemungkinan kerusakan KDRI 
dalam pengiriman ? 
Mengapa ? 

B . Harga 
4. Bagaimana harga yang berlaku pada saat 

sekarang ? 
Mengapa ? 

5. Apakah harga yang diterima dapat mem- 
memberikan keuntungan yang sangat me- 
madai ? 
Mengapa ? 

C. Distribusi 
6. Bagaimana saluran distribusi yang di- 

lakukan pemasok ? 
Mengapa ? 
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7. Apakah pendistribusian dapat di- 
lakukan dengan tepat waktu sesuai 
dengan pesanan ? 
Mengapa ? 

8. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh 
pemasok ? 
Mengapa ? 

D. Promosi 
8. Bagaimanakan peran promosi terhadap 

upaya peningkatan penjualan ? 
Mengapa ? 

9. Apakah promosi dilaksanakan dengan 
perencanaan yang dan terus menerus ? 
Mengapa ? 

10. Produk dari pabrik KURI mana yang dianggap paling populer 
dan paling laris ? 

~p ~~~p 

11. Mengapa produk tersebut sangat laris ? 

12. Apa saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan produksi KURI di 
Indonesia ? 
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PERTANYAAN ATRIBUT YANG PALING MENONJOL 

A. Menurut Bapak/Ibu mana diantara produk KDRI yang paling menon- 
jol atau paling penting dari ketujuh atribut ini dan tuliskan 
nomor 1 sampai dengan 7 pada kotak yang tersedia yang urutan- 
nya disesuaikan dengan penilaian Bapak/Ibu, atribut mana yang 
lebih didahulukan : 

a. 
Berat badan. 

b. 
Tahan terhadap penyakit 

Hemat pakan 

d. 
Kecepatan tumbuh 

Harga 

f. 
Kondisi fisik sehat 

................... ( Lainnya sebutkan ) 

B. Dari masing-masing jenis atribut tersebut kami mohon Bapak/Ibu 
untuk menilai kualitas KURIyang dijual dengan memberikan tanda 
silang (X) pada kotak yang tersedia dengan urutan nilai mulai 
dari : + 3 = sangat baik sekali, + 2 = baik sekali,.+ 1 = baik 
0 = sedang, - 1 = kurang, - 2 = kurang sekali dan - 3 = sangat 
kurang sekali. 

- Berat badan. 
Sangat 
baik 
sekali 

- Tahan terhadap penyakit. 
Sangat 
baik 
sekali 

- Hemat pakan. 
Sangat 
baik 
sekali 

Sangat 
kurang 
sekali 

Sanga t 
kurang 
sekali 

Sangat 
kurang 
sekali 
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- Kecepatan tumbuh. 
Sangat 
baik 
sekali 

- Harga. 
Sanga t 
baik 
sekali 

- Kondisi fisik sehat. 
Sangat 
baik 
sekali 

Sangat 
kurang 
sekali 

Sangat 
kurang 
sekali 

Sangat 
kurang 
sekali 

- .................. ( Diisi sesuai butir A-g. ) 

Sangat Sangat 
baik kurang 
sekali sekali 

PERTANYAAN TINGKAT KEPERCAYAAN PELANGGAN TERHADAP PRODUK KURI 

Mana menurut keyakinan Bapak/Ibu ketiga produk yang tertera 
dibawah ini yang memiliki atribut yang paling menonjol seba- 
gaimana pertanyaan diatas dan mohon penilain Bapak/Ibu dengan 
memberikan tanda silang (X) dengan nilai dari + 3 sangat mung- 
kin sekali sampai dengan - 3 sangat tidak mungkin sekali seba- 
gai berikut : 

a. Berat badan. 
1. Produk Baros Farm 

Sangat 
mungkin 
sekali 

2. Produk Galur 
Sangat 
mungkin 
sekali 

3. Produk Cipendawa 
Sangat 
mungkin 
sekali 

Sangat 
tidak 
mungkin 

Sangat 
tidak 
mungkin 

Sangat 
tidak 
mungkin 
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b. Tahan terhadap penyakit. 
1. Produk Baros Farm 
Sangat 
mungkin 
sekali 

2. Produk Galur 
Sangat 
mungkin 
sekali 

3. Produk Cipendawa 
Sangat 
mungkin 
sekali 

c. Hemat pakan. 
1. Produk Baros Farm 

Sangat 
mungkin 
sekali 

2. Produk Galur 
Sangat 
mungkin 
sekali 

3. Produk Cipendawa 
Sangat 
mungkin 
sekali 

d. Kecepatan tumbuh. 
1. Produk Baros Farm 

Sangat 
mungkin 
sekali 

2. Produk Galur 
Sangat 
mungkin 
sekali 

3. Produk Cipendawa 
Sangat 
mungkin 
sekali 

Sangat 
tidak 
mungkin 

Sangat 
tidak 
mungkin 

Sangat 
tidak 
mungkin 

Sangat 
tidak 
mungkin 

Sangat 
tidak 
mungkin 

Sangat 
tidak 
mungkin 

Sangat 
tidak 
mungkin 

Sangat 
tidak 
mungkin 

Sangat 
tidak 
mungkin 
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e. Harga. 
1. Produk Baros Farm 

Sangat 
mungkin 
sekali 

2. Produk Galur 
Sangat 
mungkin 
sekali 

3. Produk Cipendawa 
Sangat 
mungkin 
sekali 

f. Kondisi fisik sehat. 
1. Produk Baros Farm 

Sangat 
mungkin 
sekali 

2. Produk Galur 
Sangat 
mungkin 
sekali 

3. Produk Cipendawa 
Sangat 
mungkin 
sekali 

g. ......a---............ 

1. Produk Baros Farm 
Sangat 
mungkin 
sekali 

2. Produk Galur 
Sangat 
mungkin 
sekali 

3. Produk Cipendawa 
Sangat 
mungkin 
sekali 

Sangat 
tidak 
mungkin 

Sangat 
tidak 
mungkin 

Sangat 
tidak 
mungkin 

Sangat 
tidak 
mungkin 

Sangat 
tidak 
mungkin 

Sangat 
tidak 
mungkin 

Sangat 
tidak 
mungkin 

Sangat 
tidak 
mungkin 

Sanga t 
tidak 
mungkin 
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Lampiran 4 
Pengukuran Evaluasi Atribut ( ei ) 

Catatan : - BB = Berat badan 
- KT = Kecepatan tumbuh 
- TP = Tahan penyakit 
- HP = Hemat pakan 
- HG = Harga 
- FS = Fisik sehat 
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Lampiran 4 110 
Pengukuran Tingkat Kepercayaan ~tribut (bi) PT. Baros Farm. 

Catatan : - BB = Berat badan 
- KT = Kecepatan tumbuh 
- TP = Tahan penyakit 
- HP = Hemat pakan 
- HG = Harga 
- FS = Pisik sehat 

TOTAL 

RATA -2 

+27 

+2.5 

+6 

+0.5 

+2 0 

+1.8 

+13 

+1.2 

-8 

- -0.7 

+24 

+2.2 
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Lampiran 4 111 
Pengukuran Tingkat Kepercayaan Atribut (bi) PT. Cipendawa 

I 

Catatan : - BB = Berat badan 
- KT = Kecepatan tumbuh 
- TP = Tahan penyakit 
- HP = Hemat pakan 
- HG = Harga 
- FS = Fisik sehat 
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Lampiran 4 
Pengukuran Tingkat Kepercayaan Atribut (bi) PT. Galur P. 

Catatan : - BB = Berat badan 
- KT = Kecepatan tumbuh 
- TP = Tahan penyakit 
- HP = Hemat pakan 
- HG = Harga 
- FS = Fisik sehat 
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Lampiran 4 113 
Total Skor Xepercayaan Atribut Masing - masing Perusahaan ( biei ) 

Total Skor Maksimum Xepercayaan Atribut Masing-masing Perusahaau (biei) 

/ ATRI- / EVALO- / Xepercayaan (bi) 
NO( BUT ( AS1 

i 
I 

I I (ei) BAROS / CIPENDAWA I GALUR P. I 
I I 

1 
1 / BB /+2.7 /+2.7 X +2.5 =+6.81+2.7 X +2.4 =+6.51+2.7 X +2.1 =+5.71 

I I I I I 

2 / XT j+2.0 /+2.0 x +o.5 =+l.o/+2.o x +i.4 =+2.81+2.0 x +1.2 =+2.4/ 
I I I I I 

3 1 TP /+1.4 j+i.4 x +1.8 =+2.51+1.4 x +I.? =+2.4l+l-4 x +1.5 =+2.1[ 
I I I I I 

4 I HP /+1.3 /+1.3 X +1.2 =+1.6/+1.3 X +1.0 =+1.31+1.3 X +1.1 =+1.41 
I I I I I I 

I / / ATRI-~EVALU-j Kepercayaau (bi) 
I N O ~  BUT I AS1 

I 
I 

I I I (ei) / BARos I cIpKNDAwA I CaLuR p. I 
I 

I 
I I I 

11 I BB 1+2.7 1+2.5 X +2.5 s+6.3/+2.4 X +2.4 =+5.81+2.1 X +2.3 =+4.8\ 

5 1 HG 1-1.0 1-1.0 X -0.7 =+0.71-1.0 X -1.3 =+1.3 -1.0 X -1.1 =+1.11 
I I I I I 

6 1 FS )+2.5 /+2.5 X +2.2 =+5.51+2.5 X +2.1 =+5.31+2.5 X +2.3 =+5.8\ 
I I I I I 

TOTAL SXOR Ebieii +18.1/ +19.6 +18.51 

j2 j KT j+2.0 i+0.5 x +2.5 =+1.31+1.4 x +2.4 =+3.4/+1.2 x +2.3 =+2.8/ 

I I I I I- 
I I 

13 1 TP 1+1.4 1+1.8 X +2.5 =+4.5/+1.7 X +2.4 =+4.1 

I I I I I 

14 1 BP 1+1.3 /+1.2 X +2.5 =+3.01+1.0 X +2.4 =+2.4 

I I I I I 

15 1 HG 1-1.0 1+0.7 X +2.5 =+1.81+1.3 X +2.4 =+3.1 
I I I I I 

16 1 FS I+2.5 /+2.2 X +2.5 =+5.51+2.1 X +2.4 =+5.0 
I I  

I I I 

I 
+1.5 X +2.3 =+3.5) 

+l.l X +2.3 =+2.5) 

1 
+1.1 X +2.3 =+2.51 

+2.3 X +2.3 =+5.31 

1 TOTAL MAKS Ebiei 1 +22.41 +23.81 +21.4) 
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.. . . . . . , - . ~  - 

DAI:TAR NAMA PERUSAHAAN PEMBIBITAN KURI 
AYAM PEDAGING Dl INDONESIA 
PER TANGGAL 25 SEPTEMBER 1996 

( ~ldldm rihr~dlr ~ ~ k o r / L d h ~ ~ ~ i  ) 

N . I I ~ I ~  Pcru~~~l iaan  (. Lokasi Pabrik I Strain [ Kapusilus 

SUMUT 
PT. Kula Biln[;un 
PT. Titan Breed 
PT. Churoen P. 
PT. Espravcnt 
PT. Gunung Win 
PT. 5~stra DOC 
PT. Leo Hi~pilido 
PT. Tiopan POW 

Sob Total 

Huhbard 

Bromo 

35.000 

11. 
1. 
2. 
3. 
4. 

Dcli Serdang 
Dcli Scrdang 
Dcli Scrdang 
Dcli Srrdang 
Deli Scrdang 
Deli Scrdalig 
Deli Serdang 
Langkal 

IV. 
1. 

Loluuan 
AA/Hyhro 

AA 
Cobh/ Brui 

Hubbard 
AA/Cobb 

AA 

R I A U 
Anto. PS 
PT. Cliaroeii P. 
PT. Poultrilldo L. 
PT. Riau Ter~iak TT 

Sub Total 

111. 
I. 

Taliju~ig Puiang 
Pekali Barit 
Pulau Batau~ 
Ka111par 

Loh/Pet 
Loh/Pet 

A A 
Hubbard 

AA 

SUMSEL 
PT. Vista Aguiig 

Sub Total 

LAMPUNG 
PT. Mul l  Breeder 

PT. Wahana Uliggas 
PT. Triprlr~ia Puja 
PT. I~idolarlii 

Sub Total 

JAWA BARAT 
PT. Sinta Maju A 
PT. Tricipta Unggul 
PT. Kerta Mulya S. 
PT. Penta Farm 
PT. Dasa Asta U. 
PT. Daigo Iiijas 

Tala~ig Lauisel 
Talaiig Pada~ig 
Lauisel 

. Lauisel 
Lauisel 

Parung Bogor 
Cigudeg Bogor 
Ruuipu~ Bogor 
Cijeruk Bogor 
Panlng Paiijang 
Caruigin Bogor 

Muara Ellin1 AA 

40.000 
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I .  

7. 
8. 
9. 

10. 

1 1  

12 

13. 

1 

1 

16. 
17. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
2 
25. 
26. 
27. 
26. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

N ' I ~ ~ C I  Prrus'11iaan 

C\/. kliss<~uri 
I T .  C'~r~;iI.l 
1'-l-. C i p ~ ~ i c l i ~ ~ . ~ ~  

PT. Mulli Brrdrrr 

PT. Anwar Sierad 

PT. Sinar Puspa 

PT. Sorya Tegal S. 

PT. Indofarm 

PT. Cliaroen. P 

PT. Celitral AGR 
PT. Cibadak 

PT. Maiiggis 
PT. Galur Palasari 
PT. Buitang Ciher 
PT. Sumber Subur M Bt r  
PT. Nuyadarui 
PT. Hid011 
PT. Nendrata 
PT. Hybalid Mulya 
PT. Metro Iiiti Pur. 
CV. Selabuitana 
PT. Baros Farm 
PT. Puma Cusida 
PT. Ciuiig Wiuiara 
PT. Dharniala Agri 
PT. Superuido. A 
PT. Illti Prima S. 
PT. Ira Mariwati 
PT. Stunher Cahaya I 
PT. Gemilaiig G1ui.K 

Luk'lsi Pdhrik 

Tj. Sari S~~~i i (~r l .~ni ;  
Cih‘1~1'1k Si~kdh~~lmi 
Cil(>urvul> 6<1~;<1r 
Mi;. Mrnrlunt; Boi;or 
Cipinias CiC>l1j.llr 
Bogor 
Sukabulni 
Cio~iias Bogor 
Daraudang Pwkt 
Plerel PwkL 
Legok Tangera~q; 
Pr. Panjang Bogor 
Gn.Silidur Bogor 
Setu Bekasi 
Rumpin Bogor 
Pacet Cianjur 
Daranda~ig Pwkl 
Serpong Taiigeralig 
R~unlpui Bogor 
Purwakarta 
Kopo Sera~ig 
Suba~ig 
Pagadari Sttbang 
Legok Ta~igeralig 
Pr. Pa~ijaiig Bogor 
Cicurug Sukabiuii~i 
P. Kuda Sukabuuu 
Caringin Bogoor 
Gebang Bekasi 
Cialijur 
Snkanlahi Bogor 
Nagrak Sukahumi 
Ciburu Baiiduig 
Setu Bekasi 
Sodajayagiraiig Skbui 
Citamuiaug Sukahtuii 
Nyahidw~g Sukabumi 
Raiicaekek Ba~idutig 
Bojo~ig Purwakarta 
Sukabunii 
Grg. Bitruig Skbm 
Snkaresmi Cianjur 
Rajeg Taligerang 
Ciken~bar Sukabumi 

Slrain 

Tci;'l 
Slxiv[>r 

Hubbard 
Hubhard 
Huhbilrd 
Hubbard 
Hubbard 
Lohrna~i 
Loll/ Ptrs 
Loh/ PLrs 

AA 
Hybro/AA 
Ross/ AA 

AA 
AA 
AA 
AA 

AA/Hybro 
AA/Hybro 

AA/Hybro 
AA/Avian 
AA/Avian 
AA/Avian 

Ross 
Ross 
Hybro 
Cobb 
Cobb 
Cobb 
Cobb 
IR 
IR 
IR 

AA 
Hb/Cobb 
AA/Cobb 

Cobb 
AA/Hub 
Shaver 

Cobb 
Cobb 
A A 

AA/Hub 
Cobb 

' Ki~pasilas 
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KC~yi~silcls 

705.152 

17.700 ' 

32.777 

No. 

37. 
38. 
39. 
I . .  
41. 
42. 
43. 
4 
45. 
46. 
47. 

VI. 
1. 
2. 
3. 
4 

V I I  
1. 
2. 
3. 
4. 

VIII 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Lokasi Puhrik 

Kopo S c r ~ ~ n ~ :  
Cip la l  Banrlnng 

Plrccl Cianjuy 
S e r a n ~  
Cisoka Tangcrang 
Lcmahw~ungkuk Crbn 
Cijeruk Bogor 
Cikanrle Scra~ig 
Tangerang 
Purwakarta 
Bogor 

Tu~ltaiig Seriiamiig 
Gralmg Magelang 
Temanggung 
Pemalang 

Kalasati Sleuian 
Slenlan 
Galur Kulon Progo 
Gtuii~nig Kidul 

P~uwosari Pasuruan 
Karangploso Malang 
Sigosari Malang 
Malang 
Sidoarjo 
Bat11 Malang 
Malaiig 
Pasrepan Pasuruaii 
Pasuruan 
Prigeii Pasuruan 
Purwosari Pasuruan 
Probohiggo 
Wonosalam Jonibaiig 
Perak Jonibang 
Malang 

Nc~rn'~ Pr~rust~Ii.~,~n 

PI'. Billil U I ~ J ; ~ L I ~  P. 
Kc>swc~rc~f;~rni 
Jimmy's F.~rm 
PT. PrakC\rscl U ~ T ' I ~ ; I  
PT. Bcrk'11i InLi~li 
PT. Brli~ Sclii~ 
BPP Tclinolo# 
PT. Ji~wilan ULCI~I.I 
PT. Islanil Krncana 
PT. Agribisnis P.E 
PT. Prima Ung~;ssindo 

Sub Tolid 

JAM'A TENGAH 
PT. Binatuna Selwa 
PT. Bina Uliggas P 
PT. Cantye Karya 
PT. Ayaui Ceknara S 

Sub Total 

DI. YOGYAKARTA 
PT. Handuu Sasmita 
PT. Sripijaya 
PT. Kertanegara 
PT. Dliarmala 

Sub Total 
JAWA TIMUR 
PT. Satwa Utauia 
PT. Wonokoyo 
PT. Randu Ag~uiig 
PT. Wisu~a Raya 
PT. Kenongo 
PT. Hisur 
PT. Panderu~an 
PT. Anputraco 
PT. Anwar Sierad 
PT. A17kie 
PT. Mulli Breeder 
PT. Darnlala 
PT. Cantya Karya 
PT. Cliaroen P. 
PT. Maruias Indo. 

Strain 

Huhharcl 
AA 
AA 
A A 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 

Cohb/AA 
AA 

AA 
AA 
AA 
AA 

AA 
AA 
AA 

- AA 

AA 
Hub/Ross 

AA 
A A 

IR 
AA 

Brouio 
AA 

Brou~o 
Lohiaii  

A A 
AA 
A A 
AA 
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PT. BinL.~n{;l-c'rni~k S ~ L I < I ~ I ~ ~ < I  A A  
Fr. Suprr Unl:l;i~s Rrjoso Pssuru~~n A A 

51th Total 408.160 

PD Tingkat I Bali Balurili Tabman A A  
PT. blvlulti Brcrdrr Pupuan Tabanan Lohman 
PT. Hisur Tcjdku la Bulclen}: l R 

Sub Total 
I 

PT. Anwar Sierad 
PT. Cipla Kalulis 
PT. Siuuiber Satwa 

Sub Total 

I 

Sub Total 

XI. 
1. 
2. 
3. 

XII. 
1. 
2. 
3. 
4. - 
3. 

6. 

KALSEL 
PT. Galira~i Aguiig 
PT. Kaliuiaiitaii Tata 
PT. Saluuiber Satbur 

KALTIM 
PT. Ayani Perda~ia 
PT. Ayarn Subur 
PT. Sanxarinda Har 
PT. Istaiia Satwa 
PT. Maiiggar Stuu~ber 
PT. Raluxat Purnama 

I I Sub Total 

Malido1 Pontianak 
Poiitiaiiak 
Sui Amb. Pontianak Lolwian 

Lna Janail Kulai 
Samarinda 
Samarh~da Loh/ AA 
Sauiaruxda 
Balikpapali 
Sanxarinda 

Patipati Tailah h u t  
Bailjaru~asui 
Ba~ijaru~asili 

Sub Total 1 1 8.000 

Cobh 
AA 

Cobb 

XI11 
1. 
2. 
3. 

1UOOO 

SULAWESI SELATAN 
PT. Bawakaraeiig Maros 
PT. Satwa Utalna Maros 
PT. Belawa Istaiia Goa 
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Su~i~bcr  : Direklorat Jenderal Pelerllakall Jakarta tahull1995. 

Sotidcr Minaliasa 

Sub Tolal 

T o t a l  

5300 

1.487.512 
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