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Latar Belakang dan Permasalahan 

PT Kusurna Satria Dinasasri Wisatajaya atau lebih dikenal dengan 
nama PT Kusurna Agrowisata rnerupakan perusahaan pionir dalarn ha1 
pernbuatan produk ape1 olahan. Munculnya ide (tahun 1992) untuk 
melakukan pengolahan ini didasarkan pada keadaan banyaknya ape1 
segar afkiran (grade C dan D) rt: 30 - 40 persen dari total hasil kebun 
perusahaan, dan tidak rnenguntungkan jika dijual sebagai fresh product 
walaupun rnasih lavak konsurnsi. Ape1 afkiran ini kernudian rnulai diolah 
(tahun 1994) rnenjadi beberapa p;oduk olahan (seperti jenang apel, 
wingko apel, selai apel, sari buah ape1 dan brern apel) yang mulanya dijual 
sebagai buah tangan atau oleh-oleh bagi pengunjung yang berwisata ke 
PT Kusuma Agrowisata. Pada tahun 1996, beberapa produk olahan ini 
rnulai dipasarkan ke luar lingkungan perusahaan dengan 
rnernposisikannya sebagai produk cernilan harian (daily product) dengan 
rnerk "Kusurna". 

Usaha yang sebelurnnya dianggap sebagai unit bisnis sampingan, 
ternyata rnernberikan perolehan keuntungan yang cukup besar bagi 
PT Kusurna Agrowisata. Hal ini dapat dilihat pada data terakhir 
perusahaan (tahun 2000) yang rnenggarnbarkan bahwa untuk produk 
jenang ape1 mernberikan kontribusi rata-rata per bulan sebesar 20.92 
persen bagi perolehan keuntungan perusahaan. Selanjutnya produk ape1 
olahan lainnya rnernberikan kontribusi rata-rata per bulan berturu-turut; 
wingko ape1 (1.49 persen), selai ape1 (1.99 persen), sari buah ape1 (6.86 
persen) dan brern ape1 (0.40 persen). 

Peningkatan perrnintaan pasar akan produk ape1 olahan ini 
rnenuntut PT Kusurna Agrowisata untuk dapat rneningkatkan kuantitas, 
kualitas dan terobosan-terobosan pernasaran dalam rnernasarkan produk- 
produk tersebut. Sejauh ini unit bisnis pengolahan ape1 yang berada di PT 
Kusurna Agrowisata ini rnasih dioperasikan dengan skala kecil, sistern 
operasional yang rnasih sederhana dan peralatan yang rnasih tradisional. 
Kondisi ini tentunya akan rnenirnbulkan rnasalah besar baai verusahaan 
jika rnenghadapi kondisi persaingan yang lebih ketat yang dipiediksikan di 
rnasa depan. Untuk itulah pentingnya penelitian ini bagi usaha perbaikan 
dan pengembangan strategi dan program pernasaran PT Kusurna 
Agrowisata khususnya dalarn unit bisnis produk ape1 olahan. 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah rnenganalisis strategi pernasaran 
produk ape1 olahan yang dilakukan perusahaan, rnenganalisis kondisi 
persaingan industri produk ape1 olahan yang dihadapi perusahaan saat ini, 
selanjutnya rnerekomendasikan strategi dan bauran pernasaran yang 
sebaiknya diterapkan perusahaan. 

Metodologi dan Ruang Lingkup Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalarn penelitian ini adalah studi kasus. 
Data yang dikurnpulkan berupa data primer yang diperoleh rnelalui 
kuesioner dan wawancara lansung dengan top rnanajernen dan karyawan 
staf perusahaan. Sedangkan data sekunder diperoleh darl internal dan 
eksternal perusahaan, serta kajian literatur yang relevan. Usaha 
revitalisasi pernasaran produk ape1 olahan pada PT Kusuma Agrowisata 
ini dilakukan rnelalui analisis persaingan industri (Lima Kekuatan Bersaing 
Porter) yang didasarkan pada kekuatan (strengths), kelernahan 
(weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dirniliki 
perusahaan rnelalui analisis SWOT. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi 
pada analisis strategi pernasaran produk ape1 olahan dan kondisi 
persaingan industri yang dihadapi PT Kusuma Agrowisata dalarn rangka 
rhelakukan revitalisasi. 

Hasil Penelitian 

Sejauh ini produk ape1 olahan yang dihasilkan PT Kusurna 
Agrowisata dipasarkan dengan sistern jangkauan penuh (seluruh 
kalangan konsurnen) dengan target pasar ditujukan kepada 
konsurnenlwisatawan yang berkunjung ke perusahaan ataupun ke Kota 
Malang. Sehingga positioning yang ditonjolkan dari produk-produk 
tersebut adalah sebagai oleh-oleh atau buah tangan. Strategi produk dari 
unsur bauran pernasaran rnasih bersifat product oriented, dengan sistern 
penetapan harga yang kurang rnernperhatikan pernilihan segrnen pasar 
sasaran. Sistern distribusi yang rnasih ditangani sendiri oleh pihak 
perusahaan dan program promosi yang masih lernah rnenuntut adanya 
pengembangan program pernasaran dalarn unit bisnis oenaolahan ini. 

Hasil - analisk persaingan industri Porter te;hadap unit bisnis 
pengolahan ape1 yang dijalankan PT Kusurna Agrowisata 
rnenggarnbarkan bahwa secara urnurn tingkat persaingan industri ini 
berada dalarn kategori sedang dengan skor 2.9523 (skala 1 - 5). Adapun 
skor untuk masing-masing kekuatan dalarn analisis ini adalah; persaingan 
dalarn industri (skor 2.9964), ancarnan pendatang baru (skor 2.9778), 
ancarnan produk substitusi (skor 2.3120), kekuatan tawar-menawar 
pemasok (skor 3.1014), dan kekuatan tawar-rnenawar pernbeli (skor 
3.3740). 

Melalui analisis SWOT dapat diperoleh inforrnasi bahwa kekuatan 
(strenghfs) utarna yang dirniliki PT Kusuma Agrowista dalarn industri 
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pengolahan ape1 adalah : kemampuan menciptakan produk yang unik dan 
menarik, letak perusahaan yang strategis, inovasi produk yang 
berkelanjutan, serta modal penanam saham yang kuat. Kelemahan 
(weaknesses) yang dimiliki perusahaan dalam bisnis ini adalah; skala 
industri pengolahan yang masih kecil, standar mutu produk masih rendah, 
kurangnya sumber air bersih, strategi pemasaran yang masih sederhana, 
dan skill SDM yang masih rendah. Selanjutnya peluang (opportunifies) - . ~  - . . ~  

yang dimiliki PT ~usuma Agrowisata dalarn mengembangkan bisnis ini di 
masa depan adalah; adanya prospek pengembangan lebih lanjut industri 
pengolahan apel, adanya tuntutan gaya hidup yang praktis dan sehat, 
pasar potensial yang masih besar, dan adanya usaha pemenuhan bahan 
baku sendiri. Untuk parameter analisis SWOT yang terakhir yaitu 
ancaman (threats), memiliki mencakup faktor-faktor; munculnya pesaing- 
pesaing baru, dan ketersediaan baiian baku dengan mutu rendah. 

Melalui hasil kedua analisis di atas, program revitalisasi pemasaran 
yang direkomendasikan dalam bentuk strategi pemasaran (segmentafion, 
fargefing, positioning) dan bauran pemasaran (product, price, place, 
promotion). Tindakan segrnentasi pasar perlu dilakukan terhadap 
produk-produk yang bersifat unik seperti brem ape1 dan sari buah apel. 
Brem ape1 ditujukan untuk segmen menengah ke atas, dan sari buah ape1 
ditujukan untuk dua segmen pasar (bawah dan menengah ke atas) 
dengan feature yang berbeda. Sedangkan produk lainnya (jenang, 
wingko, selai apel) ditujukan untuk seluruh kalangan karena merupakan 
produk makanan ringan atau cemilan. Target pasar Untuk brem apel, 
spesifik sasarannya ditujukan bagi konsumen dewasa. Sasaran pasar 
untuk segmen ini adalah bar, cafe, restoran, diskotik, dan hotel-hotel 
wisata. Untuk produk sari buah dengan segmen bawah, target pasar 
dapat di arahkan kepada semua tingkatan konsumen. Sedangkan untuk 
produk sari buah dengan segmen menengah ke atas di arahkan kepada 
pasar-pasar lembagalinstansi seperti; hotel-hotel mewah, cafe, restoran, 
bar dan lain sebagainya. Positioning produk yang perlu ditetapkan 
perusahaan adalah; untuk sari buah apel diposisikan sebagai minuman 
segar sari buah asli yang ditujukan untuk kesehatan (diet dan pelancar 
pencernaan). Untuk brem ape1 diposisikan sebagai minuman yang dapat 
menghangatkan dan menyegarkan badan. Jenang dan wingko 
diposisikan sebagai produk pelengkap (cemilan) dengan menonjolkan 
manfaat dari bahan baku buah asli (apel segar). Sedangkan untuk selai 
ape1 diposisikan sebagai produk pelengkap makan roti (di saat sarapan, 
selingan atau makanan penutup). 

Usaha revitalisasi dalam ha1 bauran pemasaran adalah sebagai 
sebagai berikut; strategi produk ditekankan kepada usaha peningkatan 
mutu dan kualitas produk. Secara spesifik pengembangan strategi produk 
ditujukan untuk menonjolkan produk ape1 olahan yang bersifat unik dan 
spesifik sebagai produk unggulan, yaitu brem apel dan sari buah apel. 
Aplikasi dari tindakan tersebut dapat diterapkan dengan cara mengadakan 
product modification (modifikasi produk). Strategi penetapan harga yang 
perlu dilakukan adalah menetapkan premium price bagi produk-produk 
yang ditonjolkan sebagai produk unggulan (brem ape1 dan sari buah apel). 
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Untuk produk cernilan biasa (jenang apel, wingko ape1 dan selai apel), 
perlu dilakukan penetapan harga baru yang pantas dan relevan. Untuk 
strategi distribusi, PT Kusurna Agrowisata perlu rnernbentuk kerjasarna 
yang intensif dan saling rnenguntungkan dengan lernbaga pemasaran, 
guna rnernbentuk efisiensi pernasaran yang efisien dan efektif. Usaha ini 
juga ditujukan untuk rnenjarnin ketersediaan dan kontinyuitas produk di 
pasar konsurnen. PT Kusurna Agrowisata perlu rneningkatkan usaha 
promosi yang lebih intensif untuk lebih rnengenalkan produk dan 
rnernpengaruhi orang untuk rnau rnernbeli. Usaha promosi ini juga 
ditujukan untuk rneningkatkan dan rnenguatkan imagelcitra dari produk 
yang dijual. Prornosi yang lebih intensif ini dilakukan dalarn bentuk 
personal selling dan advertising. 

Kesimpulan dan Saran 

Analisis persaingan industri Porter rnenghasilkan bahwa industri 
produk ape1 olahan PT Kusuma Agrowisata berada dalarn industri dengan 
tingkat persaingan sedang. Selanjutnya dengan rnernanfaatkan kekuatan 
dan peluang yang dirniliki, serta untuk mengeliminir kelernahan dan 
ancarnan, direkornendasikan strategi dan bauran pernasaran yang 
ditujukan untuk me-revitalisasi program pernasaran yang diterapkan 
selarna ini. Secara urnurn usaha revitalisasi tersebut ditujukan untuk 
rneningkatkan kualitas dan imagelcitra produk, peningkatan penjualan, 
mernpertahankan dan rnernperluas pangsa pasai perusahaan di rnasa 
depan. 
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