
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Malang (Batu dan Poncokusumo) dan Pasuruan 

(Nongkojajar) Jawa Tirnur rnerupakan daerah sentra produksi ape1 

(Malus sylvestris Mill.) di Indonesia. Pada daerah ini tanarnan ape1 

rnulai diusahakan petani sekitar tahun 1950, dan setelah tahun 1960 

tanarnan tersebut berkernbang dengan pesat, karena pada tahun 

1950 itu, telah diternukan teknik budidaya dan pernbuahan apel. 

Selain Malang dan Pasuruan, daerah-daerah yang banyak ditanarni 

ape1 antara lain Kayumas (Situbondo, Jawa Timur), Tawangrnangu 

(Jawa Tengah), dan Nusa Tenggara Tirnur (Soelarso, 1997). 

Salah satu perusahaan di daerah Malang (Jawa Tirnur) yang 

bergerak di bidang agribisnis ape1 adalah PT Kusuma Satria Dinasasri 

Wisatajaya, atau lebih dikenal dengan narna PT Kusurna Agrowisata. 

Perusahaan ini bergerak dalarn bidang agribisnis dan pariwisata. 

Mernadukan antara bisnis pertanian (komoditas hortikultura seperti 

apel, strawbery, sayuran, tanaman hias dan perkebunan kopi) dengan 

bisnis hotel dan restoran, serta rnenawarkan keindahan panorama 

lokasi perusahaan yang dioperasikan sebagai kawasan wisata. Sejak 

awal berdiri pada tahun 1989 perusahaan ini rnempunyai bisnis inti 

(core competence) pada bidang perkebunan apel. 

Apel segar yang dihasilkan dipasarkan dalarn bentuk paket- 

paket produk wisata. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebun ape1 
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daerah Malang saja, kernudian rnelebarkan sayap rnelingkupi daerah 

Jawa Tirnur secara urnurn, bahkan saat ini daerah pernasarannya 

telah rnencapai daerah Bali. Kondisi ini secara iangsung tentunya 

mernberikan keuntungan yang cukup besar bagi perusahaan. Hal ini 

dapat diperkuat dengan data laporan perusahaan yang rnenjelaskan 

persentase perolehan keuntungan perusahaan dari penjualan produk- 

produk olahan ini. Pada Tabel 1 di bawah (tabel persentase 

pendapatan PT Kusurna agrowisata untuk tahun 2000) dapat dilihat 

bahwa untuk produk olahan jenang ape1 rnernberikan kontribusi rata- 

rata per bulan sebesar 20.92 persen dalarn tahun 2000 bagi 

perolehan keuntungan perusahaan. Selanjutnya produk ape1 olahan 

lainnya rnernberikan kontribusi rata-rata per bulan dalarn tahun 2000 

berturut-turut; wingko ape1 (1.49 persen), selai ape1 (1.99 persen), sari 

buah ape1 (6.86 persen) dan brern ape1 (0.40 persen). 

Kondisi di atas rnernberikan garnbaran bahwa pengembangan 

unit bisnis produk ape1 olahan akan rnernberikan profit yang cukup 

besar bagi PT Kusurna Agrowisata. Dengan dernikian unit bisnis ini 

menuntut penanganan yag serius dan perbaikan yang berkelanjutan 

(continues improvement), baik dalarn strategi rnaupun teknis 

operasional. 

Perkernbangan bisnis produk-produk ape1 olahan yang rnasih 

dapat dikatakan sebagai bisnis baru ini secara tidak langsung akan 

mernbuka peluang bagi para pernain baru (new comer) untuk rnasuk 

ke dalarnnya. Hal ini sangat rnernungkinkan terjadi karena rnelihat 
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tingkat profitabilitas yang tinggi dari bisnis ini. Walaupun pada saat 

sekarang PT Kusuma Agrowisata masih berperan sebagai pionir 

sekaligus leader markef di pasar produk ape1 olahan ini, namun di 

masa depan diperkirakan akan terjadi persaingan yang cukup ketat 

dalam bisnis ini. Pesaing yang akan muncul baik dalam produk 

sejenis maupun produk substitusi secara otomatis akan berdampak 

kepada penurunan pendapatan PT Kusuma Agrowisata dalam unit 

bisnis tersebut. Untuk itu pihak perusahaan dalam ha1 ini PT Kusuma 

Agrowisata perlu mencermati dan mewaspadai kondisi persaingan 

bisnis produk ape1 olahan ini di masa yang akan datang, demi 

menjaga pangsa pasar perusahaan dari ancaman pesaing dan kondisi 

lingkungan persaingan lainnya yang akan menggerogoti. 

Kondisi diatas melandasi perlunya pengkajian atau penelitian 

tentang perbaikan dan desain ulang (re-design) strategi pemasaran 

produk ape1 olahan pada PT Kusuma Agrowisata. Hasil kajian akan 

memberikan gambaran tentang kondisi persaingan bisnis produk ape1 

olahan yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya hasil analisis 

tersebut digunakan sebagai masukan untuk menetapkan strategi 

pemasaran yang baru dan lebih baik dalam bentuk revitalisasi strategi 

dan bauran pemasaran produk ape1 olahan pada PT Kusuma 

Agrowista sebagai upaya pengembangan bisnis dan peningkatan 

perolehan pendapatan. 
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Tabel 1. Persentase Pendapatan PT Kusurna Satria Dinasasri Wisatajaya Tahun 2000 

. Sumber : Hasil pengolahan data PT Kusurna Agrowisata 
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B. Rumusan Masalah 

Terbukanya peluang bisnis dalam produk-produk ape1 olahan di 

daerah Malang - Jawa Timur dan daerah sekitarnya akan memberikan 

kesempatan untuk masuk bagi para pemain baru (new comer) yang 

berperan sebagai pesaing (competitor) bagi PT Kusuma Agrowisata. 

Persaingan ini akan berdampak negatif kepada kemampulabaan 

perusahaan di masa depan. Ancaman masuknya para pemain baru 

atau pesaing tersebut akan mengancam bisnis yang diawali 

perusahaan. Misalnya muncul produk-produk olahan sejenis yang 

dihasilkan pihak lain, ataupun munculnya produk-produk baru dari 

pesaing namun berperan sebagai produk substitusi bagi produk- 

produk PT Kusuma Agrowisata. 

Munculnya pemain dan pesaing baru akan rnemberikan 

dampak bagi perusahaan, yaitu akan sernakin padatnya kondisi 

persaingan dalam industri produk ape1 olahan di masa depan. 

Semakin ramainya pemain dalam industri secara otomatis akan 

memberikan ancaman di dalarn perolehan bahan baku dan prasarana 

operasional. Selain itu dengan rnasuknya pihak lain dalam bisnis ini 

akan memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk rnernilih produk 

sesuai dengan selera dan kebutuhan mereka. Dengan kata lain pada 

kondisi ini konsumen akan berperan sebagai price maker akibat 

banyaknya jenis produk sejenis dan substitusi yang ditawarkan 

kepada konsumen. 
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Untuk itu pihak perusahaan perlu rnelakukan pengembangan 

strategi dan sistern pemasaran produk ape1 oiahan yang telah 

diterapkan untuk mengantisipasi dan rnencegah kegagalan 

persaingan di rnasa depan. Hal ini juga ditujukan sebagai usaha 

untuk rnelakukan pengembangan usaha dan bisnis produk ape1 

olahan yang dilakoni perusahaan dengan rnernpertimbangkan kondisi 

internal dan eksternal yang dimiliki. Perbaikan strategi dan sistern 

pernasaran yang akan diiakukan dirurnuskan dalam bentuk revitalisasi 

pernasaran yang rnenyeluruh rnelingkupi strategi (segmentation, 

targeting, positioning) dan bauran pemasaran atau marketing mix 

(product, price, place, promotion). Revitalisasi pernasaran ini 

diharapkan nantinya akan rnampu mencermati, rnenanggapi dan 

mengantisipasi kondisi persaingan yang akan terjadi di rnasa yang 

akan datang. 

Berdasarkan uraian diatas, rnaka secara spesifik permasalahan 

yang ingin dijawab dalarn penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagairnanakah strategi pernasaran produk ape1 olahan yang 

diterapkan PT Kusurna Agrowisata selarna ini ? 

2. Bagairnanakah kondisi persaingan industri produk ape1 olahan 

yang dihadapi PT Kusurna Agrowisata ? 

3. Strategi dan bauran pemasaran apa yang sebaiknya diterapkan 

PT Kusurna Agrowisata dalarn rangka rnelakukan revitalisasi 

pernasaran ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perurnusan rnasalah tersebut di atas rnaka 

- penelitian ini bertujuan untuk hal-ha1 berikut : 

1. Menganalisis strategi pernasaran produk ape1 olahan yang 

dilakukan perusahaan selarna ini. 

2. Menganalisis kondisi persaingan industri produk ape1 olahan 

yang dihadapi perusahaan saat ini. 

3. Merekornendasikan strategi dan bauran pernasaran yang 

sebaiknya diterapkan oleh perusahaan agar dapat rnencapai visi- 

rnisinya. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan rnernberikan rnanfaat yakni sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan penelitian ini akan mernberikan rnasukan bagi 

PT Kusuma Agrowisata dalam penerapan strategi dan bauran 

pernasaran rnelalui kajian revitalisasi pernasaran produk ape1 

olahan. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini rnerupakan sarana untuk mengaplikasikan teori-teori 

yang didapat selarna rnasa perkuliahan khususnya.bidang ilrnu 

rnanajernen pernasaran. 
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3. Bagi Lembaga Penelitian dan Pengembangan 

Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan 

penelitian dan atau pengembangan produk ape1 olahan di masa 

depan. 

4. Bagi Perusahaan-Perusahaan Sejenis 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan 

program pemasaran yang lebih baik. . . 

- ., 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis strategi 

pemasaran produk ape1 olahan dan kondisi persaingan industri yang 

dihadapi oleh PT Kusuma Agrowisata dalam rangka melakukan 

revitalisasi pemasaran. Yang dimaksud dengan revitalisasi pemasaran 

adalah merumuskan kembali strategi dan bauran pernasaran yang 

telah ada dengan mempertimbangkan faktor kondisi persaingan 

industri. Dengan demikian diharapkan rumusan strategi dan bauran 

pernasaran yang baru akan dapat membantu PT Kusuma Agrowisata 

dalam mencapai tujuannya. 
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