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BEEF CATTLE’S MARKETING STRATEGY  
AT MR. H. SYAMSUDIN’S HUSBANDRY 

IN PONOROGO 
 

ABSTRACT 
 

This research held by June 14th till July 15th 2007 at Mr. H. Syamsudin’s 
husbandry in Ponorogo. 

The objectives of this research were obtain a better understanding on 
internal environment as well as exsternal environmental condition which is 
including Strength, Weaknesses, Opportunity, and Threats (SWOT) of Mr. H. 
Syamsudin’s husbandry, secondly trying to covering the formulate the marketing 
strategi in PT Tunas Jaya Raya Abadi 

Location was choosen by purposive. The method that used in this research 
was a survey method: it contains observation, interview, and documentation. The 
data analyzed by descriptive and analysis based on strengths, weaknesses, 
opportunity, and threats factors. 

The result showed internal strategy factors’ matrix give positive value 
where it strengths were stronger than it weakness (S = 2,26>W = 0,66). External 
strategy factors’ matrix also give positive value where it opportunities values were 
bigger than it threats values (O = 1,96 > T = 0,74). From the result, we know that 
environmental condition in Mr. H. Syamsudin’s husbandry was very good, and 
give him good prospect for its progress in the future. It known from total score of 
strength and opportunities factors (SO = 4,22). From SWOT analysis, strategy that 
will be taken was in the first quadrant where internal and external factors were 
positive. In general terms, it means that the environmental condition of Mr. H. 
Syamsudin’s husbandry, relatively has bigger opportunity than its weaknesses. 
The decision that made by Mr. H. Syamsudin’s husbandry for marketing strategy 
was rapid strategy by which all opportunity could be captured as marketing 
consideration.  

It is that suggested Mr. H. Syamsudin’s husbandry by which the farm 
should improve service given to the customer, and expanding the market segment, 
as well making internal and external environmental analysis could anticipate any 
changes anytime. 
 
 
Key words : Beef Cattle, Fattening, SWOT analysis 
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STRATEGI PEMASARAN SAPI POTONG  
PADA PETERNAKAN MILIK BAPAK H. SYAMSUDIN  

DI KABUPATEN PONOROGO 
 

RINGKASAN 
 
 Penelitian dilaksanakan pada Peternakan milik Bapak H. Syamsudin di  
kabupaten Ponorogo pada tanggal 14 Juni-15 Juli 2007. Tujuan penelitian adalah 
mengetahui kondisi lingkungan internal dan eksternal dari Peternakan milik 
Bapak H. Syamsudin, meliputi : kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman 
sebagai salah satu dasar strategi pemasaran dan menentukan strategi pemasaran 
berdasarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal dari perusahaan. 

Kegunaan penelitian adalah sebagai bahan informasi dan bahan 
pertimbangan bagi Peternakan milik Bapak H. Syamsudin mengenai strategi 
pemasaran yang tepat untuk mengembangkan usahanya serta sebagai bahan 
informasi bagi konsumen Peternakan milik Bapak H. Syamsudin pada khususnya 
dan konsumen di luar pada umumnya. 

Pemilihan lokasi Peternakan milik Bapak H. Syamsudin dilakukan dengan 
purposive sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
survei, dimana teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis 
berdasarkan faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang 
(opportunities) dan ancaman (threats).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kondisi lingkungan 
yang ada di Peternakan milik Bapak H. Syamsudin adalah cukup baik hal ini 
berdasarkan pada matriks faktor strategi internal yang menunjukkan nilai positif 
(+), dimana nilai  kekuatan/strengths lebih besar daripada 
kelemahannya/weakness (S = 2,26 > W = 0,66). sedangkan berdasarkan matriks 
faktor stategi eksternal juga menunjukkan nilai positif dimana nilai 
peluang/oppourtunity lebih besar daripada nilai ancaman/treaths (O = 1,96 > T = 
0,74).  

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah dari analisis lingkungan internal 
dan lingkungan eksternal pada Peternakan milik Bapak H. Syamsudin 
menunjukkan hasil baik dan memberi prospek yang bagus untuk kemajuan usaha 
tersebut, hal ini berdasarkan dengan total skor faktor kekuatan dan peluang (SO = 
4,22). Penentuan strategi yang tepat adalah rapid strategy, yaitu strategi yang nilai 
faktor kekuatan lebih besar daripada peluang. Selain itu juga menerapkan stategi 
SO yaitu dengan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, membina dan 
menjaga hubungan baik dengan konsumen dan memanfaatkan modal untuk 
memperluas daerah pemasaran. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, disarankan bagi Peternakan 
milik Bapak H. Syamsudin untuk terus menerus melakukan pengembangan dan 
peningkatan terhadap kualitas sapi hasil penggemukan, memperluas daerah 
pemasaran, mengevaluasi kegiatan pemasarannya dan mempertahankan hubungan 
baik dengan konsumen dan pemasok sapi bakalan. Selain itu diharapkan pihak 
perusahaan untuk melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal agar dapat 
mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi disaat ini maupun dimasa 
mendatang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan sektor 

pertanian yang memiliki nilai strategis dalam memenuhi kebutuhan protein 

hewani asal ternak, dimana kebutuhan tersebut semakin meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Proses 

pembangunan nasional berdampak pada perubahan konsumsi masyarakat yang 

semula lebih banyak menkonsumsi karbohidrat kearah konsumsi protein hewani 

asal ternak, seperti : daging, telur dan susu. Permintaan telur dan daging ayam 

dalam negeri saat ini telah dapat dipenuhi oleh produksi lokal, akan tetapi 

permintaan susu dan daging sapi pemenuhannya masih memerlukan pasokan dari 

luar negeri. Berbagai usaha pembangunan peternakan telah diupayakan oleh 

pemerintah sampai kepelosok daerah namun hal itu masih belum mampu 

memenuhi kekurangan produksi daging dan susu bagi masyarakat.  

 UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menempatkan pemerintah 

daerah (kabupaten/Kota) sebagai pelaksana pembangunan di wilayahnya. Provinsi 

melakukan koordinasi berbagai kegiatan pembangunan lintas kabupaten/kota. 

Sedangkan pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam hal perumusan 

kebijakan, penyusunan standar, kriteria, norma, prosedur, bimbingan serta 

evaluasi pada aspek kebijakan teknis maupun fungsional. Seiring dengan adanya 

perubahan yang terjadi, maka departemen pertanian sejak tahun 2001 telah 

merubah paradigma pembangunan sektor pertanian, demikian pula dengan sub-
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sektor peternakan yang telah berubah peran yang semula sebagai povider 

(pemberi) menjadi enabler (pemampu), dengan bertindak sebagai fasilitator, 

akselerator dan regulator. Melalui peran baru ini maka pembangunan peternakan 

diarahkan untuk menumbuhkan pemberdayaan masyarakat sehingga terjadi suatu 

kondisi yang memungkinkan berkembangnya proses berfikir dan bertindak kreatif 

pada kelompok sasaran pembangunan, hal itu antara lain diindikasikan dengan 

tumbuh dan berkembangnya kelompok tani ternak mandiri, serta terwujudnya 

peran institusi dalam memberikan pelayanan. 

 Selama krisis ekonomi berlangsung, ternyata kegiatan usaha yang 

berorientasi pada penggunaan bahan baku di dalam negeri seperti usaha sektor 

pertanian masih mampu bertahan terhadap goncangan krisis. Pada tahun 1998 saat 

puncak krisis, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sebesar 

13,45%, sektor pertanian masih dapat tumbuh sebesar 0,43%. Bila dilihat 

kontribusi masing-masing sub sektor di bidang pertanian, sub sektor yang masih 

mengalami pertumbuhan positif adalah perkebunan, perikanan dan kehutanan 

masing-masing sebesar 6,55%, 6,21% dan 2,01%, sedangkan sub sektor yang 

mengalami pertumbuhan negatif adalah sub sektor tanaman pangan dan 

peternakan masing-masing sebesar  -1,15% dan – 8,24%. 

Angka-angka pertumbuhan tersebut diatas, membuktikan bahwa sub 

sektor yang mengalami pertumbuhan positif adalah kegiatan yang memanfaatkan 

sumberdaya dalam negeri dan yang berorientasi ke pasar ekspor. Sedangkan sub 

sektor yang mengalami pertumbuhan negatif disebabkan antara lain oleh 

ketergantungan yang relatif tinggi terhadap bahan baku impor seperti bahan baku 

pakan 60 – 70% berasal dari impor. 
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Potensi pengembangan peternakan memiliki prospek yang cerah, karena 

Indonesia memiliki sumberdaya yang cukup besar. Dalam upaya 

pengembangannya Pemerintah senantiasa berusaha untuk mengkaitkan dengan 

usaha kecil dan menengah, melalui program bantuan dengan berbagai pola yang 

dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan pendapatan 

dan mutu hasil peternakan rakyat disekitarnya. Peluang investasi usaha di bidang 

peternakan, mempunyai potensi besar untuk dapat dikembangkan, karena hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Pasar di dalam negeri untuk penduduk lebih dari 200 juta jiwa, merupakan 

potensi pasar yang sangat besar dan menjanjikan. 

2) Adanya globalisasi perdagangan seperti WTO, AFTA dan APEC menjadi 

peluang pasar yang luar biasa besar asalkan pengusaha nasional dapat 

memanfaatkan. Sebaliknya jika tidak dapat memanfaatkannya maka 

Indonesia akan menjadi pasar bagi produk-produk peternakan dari negara 

lain. 

3) Berkembangnya industri-industri yang membutuhkan bahan baku hasil-hasil 

peternakan seperti industri pengalengan dan pengolahan daging, sosis, 

industri pengolahan susu, mentega dari susu, industri pakan ternak dan lain-

lain. 

 Bisnis peternakan, seperti juga bisnis yang lain mempunyai banyak 

persaingan, dimana persaingan terjadi tidak hanya di tingkat lokal, nasional dan 

regional tetapi terjadi pula di tingkat global. Akibat globalisasi terjadi liberalisasi 

perdagangan dan investasi, meningkatnya akses terhadap komunikasi dan 

informasi, akses terhadap teknologi yang menyebabkan antar negara seolah-olah 
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tidak lagi mengenal batas (boundaryless countries). Akibat persaingan yang 

begitu tajam dan terjadi di mana-mana, maka akan terjadi survival for the fittest, 

yang lemah akan tersisih dan yang menang akan menguasai. Salah satu kelemahan 

dalam bisnis sapi potong adalah masalah pembibitan, sehingga sangat kurang 

tersedia sapi bakalan untuk digemukkan dengan daily gain yang memadai. Saat 

ini usaha peternakan untuk menghasilkan sapi bakalan (cow-calf operation), 

sekitar 99 persen dilakukan oleh peternakan rakyat yang sebagian besar berskala 

kecil. Usaha ini biasanya terintegrasi dengan kegiatan lainnya, sehingga fungsi 

sapi sangat komplek dalam menunjang kehidupan peternak.  

Peternakan sapi potong milik bapak H. Syamsudin merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis sapi potong untuk menghasilkan 

sapi bakalan (cow-calf operation) dan sapi potong. Usaha pembibitan sapi potong 

milik responden didirikan pada bulan November 1995. Jenis sapi potong yang 

dipelihara berasal dari jenis Limousin, Simmental, Angus dan Peranakan Ongole 

(PO). Pemilihan bangsa sapi potong ini cukup tepat karena sapi potong jenis 

diatas mudah beradaptasi ditempat baru (Anonymous, 1995). Diterangkan juga 

oleh Syarief dan Sumoprastowo (1985), bahwa sapi jenis Limousin dan Simmental 

termasuk baik untuk dikembangkan karena sapi ini mudah beradaptasi dengan 

baik didaerah tropis maupun subtropis.  

Luas lahan peternakan adalah 2000 m2
 dengan rincian luas bangunan 

kandang 500 m2 dan sisanya untuk lahan rumput gajah seluas 1500 m2. Untuk 

penataannya setiap slot diisi 1 ekor sapi. Hal tersebut sudah baik dengan diisinya 

setiap slot 1 ekor sapi karena selain suhu di Ponorogo yang cukup panas, penataan 

kandang tersebut dimaksudkan memberikan tempat yang luas agar sapi 
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mempunyai ruang gerak lebih leluasa tinggal dikandang (Siregar, 1996). Sistem 

kandang yang digunakan adalah sistem double stall yang tersusun atas two row 

plan dengan kontruksi head to head yaitu ternak ditempatkan saling berhadap-

hadapan. Penggunaan sistem two row plan ini dirasakan lebih efisien karena 

memberikan kemudahan dalam pemberian pakan, pembersihan dan kemudahan 

dalam penanganan ternak. 

Sebagai perusahaan penghasil sapi bakalan terdapat banyak kendala dalam 

mengembangkan usahanya terutama dalam hal pemasaran.  Menghadapi kondisi 

tersebut, perusahaan harus mempunyai strategi usaha dengan lingkungan yang 

terus berubah, sehingga menuntut pihak perusahaan untuk mempunyai berbagai 

alternatif strategi agar perusahaan bertahan dan terus berkembang sesuai tujuan 

dari perusahaan. Strategi pemasaran sendiri diartikan sebagai logika pemasaran 

mendatar yang ingin didapatkan oleh unit usaha agar dapat mencapai tujuan bisnis 

dan pemasarannya. Strategi pemasaran terdiri dari seperangkat keputusan yang 

terkoordinasi atas pasar yang dituju (target market), bauran pemasaran (marketing 

mix) dan tingkat pemasaran (marketing level). 

1.2 Rumusan Masalah  

  Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan, yaitu 

bagaimana menetapkan strategi pemasaran yang tepat untuk pemasaran sapi 

potong milik Bapak H. Syamsudin, sehingga dapat meningkatkan jumlah 

pemasaran yang telah dicapai yang berakibat pada peningkatan keuntungan pihak 

Perusahaan. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian adalah untuk : 

1. Mengetahui kondisi lingkungan internal dan eksternal dari perusahaa ternak 

sapi potong milik Bapak H. Syamsudin, meliputi : kekuatan, kelemahan, 

peluang serta ancaman sebagai salah satu dasar strategi pemasaran. 

2. Menentukan strategi pemasaran berdasarkan kondisi lingkungan internal dan 

eksternal dari perusahaan milik responden. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi perusahaan ternak 

milik Bapak H. Syamsudin mengenai strategi pemasaran yang tepat untuk 

mengembangkan usahanya. 

2. Sebagai bahan informasi bagi konsumen Perusahaan ternak milik Bapak H. 

Syamsudin pada khususnya dan konsumen di luar perusahaan pada umumnya. 
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1.5 Kerangka Pikir 
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Gambar 1. Alur Kerangka Pemikiran Analisis Strategi Pemasaran Perusahaan Ternak Milik Bapak 
H. Syamsudin 

 

Daging sapi merupakan salah satu produk pertanian dari sub sektor 

peternakan yang dapat memberikan kontribusi penting dalam perekonomian 

Indonesia, salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran sapi 

potong adalah perusahaan ternak sapi potong milik Bapak H. Syamsudin. 

Perusahaan ternak responden memiliki potensi dalam mengembangakan 
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produksinya hingga pemasaran yang cukup baik serta didukung oleh tingginya 

permintaan masyarakat akan daging sapi dimana hal ini merupakan peluang pasar 

yang baik. Perusahaan ternak responden mempunyai dua faktor di dalamnya, 

faktor-faktor ini sangat besar pengaruhnya di dalam pemasaran sapi potong. 

Faktor lingkungan internal merupakan kekuatan dan kelemahan diantaranya 

produksi sapi bakalan, sumber daya manusia dan perekrutan pekerja, finansial, 

pelayanan dan harga sedangkan faktor eksternal merupakan faktor peluang dan 

ancaman yang meliputi lingkungsn fisik, pesaing, konsumen, sosial budaya dan 

peran pemerintah.  

Setelah diketahui faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap  

perusahaan, maka dengan menerapkan analisis SWOT yang menggunakan matriks 

IFAS, EFAS dan IE diharapkan perusahaan ternak milik Bapak H, Syamsudin 

dapat menentukan alternatif/pilihan strategi pemasaran apa yang baik agar dapat 

meningkatkan keuntungan bagi perusahaan terutama untuk pemasaran sapi 

potong. Formulasi strategi pemasaran yang baik akan memperlancar proses 

pemasaran sapi potong sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang berakibat 

pada perkembangan perusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Usaha Peternakan Sapi Potong 

Sapi potong merupakan tipe sapi yang dipelihara dengan tujuan untuk 

mendapatkan hasil produk utama berupa daging (Anonymous, 2005). Ciri-ciri 

sapi potong adalah tubuh dalam, berbentuk persegi empat atau balok, kualitas 

dagingnya maksimum dan mudah dipasarkan, laju pertumbuhannya cepat dan 

memiliki efisiensi pakan yang tinggi (Santosa, 2002). Sedangkan usaha 

peternakan merupakan lapangan kerja tempat seseorang menanamkan modalnya 

untuk keperluan hidup keluarganya atau sekelompok masyarakat. Sehingga usaha 

peternakan sapi potong dapat diartikan sebagai kegiatan usaha di bidang 

peternakan sapi potong yang meliputi sarana produksi (bibit, pakan dan ternak), 

usaha budidaya, usaha pasca panen dan pemasaran (Anonymous, 2005). 

Menurut Sunandar, Kusnadi, Sugandi, Subiharta dan Wartiningsih (1995) 

peternakan sapi potong di Indonesia secara garis besar digolongkan menjadi dua 

bentuk usaha yaitu peternakan rakyat dan perusahaan peternakan komersial. 

Usaha peternakan sapi potong di Indonesia umumnya merupakan usaha 

peternakan rakyat yang mempunyai ciri sebagai usaha dengan skala kecil, 

merupakan usaha sampingan, teknologi yang digunakan sederhana dan                      

produktifitasnya rendah. Untuk mengembangkan usaha peternakan sapi potong, 

perlu memperhatikan penyediaan bibit unggul, penyiapan sarana beternak, 

penyediaan pakan dan air minum, pemeliharaan dan pencegahan penyakit, serta 

penanganan pasca panen dan pemasaran (Anonymous, 2004).  

9 
 



Menurut Hadi dan Ilham (2002) ciri yang menonjol dari usaha subsisten 

adalah skala kepemilikan ternak sapi potong yang kecil dan rendahnya 

pendapatan. Kecilnya skala kepemilikan sapi potong disebabkan peternakan 

merupakan usaha yang dikelola oleh rumah tangga petani dengan modal, tenaga 

kerja dan manajemen pemeliharaan yang terbatas, sehingga hasil yang diperoleh 

dari peternakan sapi potong belum memberikan hasil yang optimal  

Kondisi peternakan sapi potong saat ini masih mengalami kekurangan 

pasokan sapi bakalan lokal karena pertambahan populasi tidak seimbang dengan 

kebutuhan konsumsi, sehingga terjadi impor sapi potong bakalan dan daging 

(Putu, I.G., Dewyanto, P. Sitepu, T.D. Soedjana, 1997). Ditambahkan oleh Oetoro 

(1997) kebutuhan daging sapi di Indonesia saat ini dipasok dari tiga pemasok 

yaitu : peternakan rakyat (ternak lokal), industri peternakan rakyat (hasil 

penggemukan sapi ex-import) dan impor daging. Sedangkan untuk menjaga 

keseimbangan antara penawaran dan permintaan daging didalam negeri, maka 

usaha peternakan rakyat tetap menjadi tumpuan utama dengan tetap 

memperhatikan kelestarian sumberdaya ternak. 

2.2 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong 

 Menurut Wibowo, Susilo (2004) sistem agribisnis adalah pembangunan 

pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam budidaya (on farm) 

tetapi juga meliputi pembangunan agribisnis hulu (penyedia sarana pertanian), 

agribisnis hilir (prosessing dan pemasaran hasil pertanian) dan jasa-jasa 

pendukungnya. Inti dari sistem agribisnis adalah usaha komersial yang dilakukan 

oleh masyarakat terutama petani dan pengusaha baik pengusaha pelaku penyedia 

agroinput, pengolahan hasil, pemasaran maupun penyedia jasa. Sedangkan 
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agribisnis sapi potong berarti suatu kesatuan usaha yang meliputi salah satu atau 

keseluruhan dari mata rantai produksi sapi, pengolahan dan pemasaran hasil yang 

berhubungan dengan pertanian dalam arti luas dan saling menunjang (Yusdja dan 

Ilham, 2005). 

Dalam menyusun perencanaan usaha yang baik harus memperhatikan 

kejadian dimasa lalu sehingga diperoleh acuan tentang apa yang harus dilakukan 

dimasa sekarang dan yang akan datang. Asumsi bahwa pola pergerakan 

(kedinamisan) permintaan terhadap suatu produk akan berubah mengikuti 

perkembangan zaman perlu diperhatikan, untuk mengetahui nilai produk tersebut 

(best fiting) dari waktu ke waktu biasanya menggunakan analisis trend 

(Djarwanto, 1990).  

Peternakan memiliki peran strategis dalam penyediaan bahan pangan dan 

pemberdayaan masyarakat yang menjadi isu dominan sejak krisis ekonomi, yaitu 

sebagai penghasil pangan dan sebagai alternatif lapangan usaha yang cukup 

membantu masyarakat. Peternakan sapi potong merupakan salah satu cabang 

usaha yang berperan besar dalam penyediaan daging. Sementara itu dilihat dari 

potensi pasar, menunjukan bahwa konsumsi daging cenderung meningkat seiring 

dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan pertambahan jumlah penduduk. 

Hal ini memberi peluang upaya pengembangan agribisnis peternakan dengan 

skala yang lebih besar (Anonymous-l, 2005). 

Secara umum potensi pengembangan agribisnis sapi potong masih sangat 

menjanjikan, mengingat sapi potong mempunyai nilai ekonomi yang tinggi baik 

sebagai ternak potong maupun ternak bibit. Selama ini sapi potong dapat 

mempengaruhi kebutuhan daging lokal untuk rumah tangga, hotel, restoran, 
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industri pengolahan dan perdagangan antar provinsi. Pasar utamanya adalah kota-

kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung (Anonymous, 2005). 

2.3 Definisi dan Konsep Strategi 

2.3.1 Definisi Strategi 

Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategia, yang artinya seni atau 

ilmu untuk menjadi seorang jendral. Konsep ini relevan dengan situasi pada 

zaman dulu yang sering diwarnai perang. Strategi bisa juga diartikan sebagai 

suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material 

pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu (Tjiptono, 1997).  

Steiner dan Miner (1977), meenyatakan bahwa strategi merupakan respon 

secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal 

serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. 

Lebih jauh lagi Hamel dan Prahalad (1995) yang dikutip oleh Rangkuti (2003) 

mengatakan bahwa strategi senantiasa meningkat dan terus menerus dan 

dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para 

pelanggan dimasa depan, dengan demikian perencanaan strategi hampir dimulai 

dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”. Perubahan 

pola konsumen dan terjadinya kecepatan inovasi pasar baru memerlukan 

kompetensi inti didalam bisnis yang dilakukan. Setiap organisasi membutuhkan 

strategi manakala menghadapi situasi berikut : 

1. Sumber daya yang dimiliki terbatas. 

2. Ada ketidak pastian mengenai kekuatan bersaing organisasi. 

3. Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi. 
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4. Keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang 

waktu. 

5. Ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif.   

2.3.2 Konsep Strategi 

 Konsep-konsep strategi menurut Rangkuti (2003), meliputi : 

a. Distinctive Competence  

Distinctive Competence adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan 

agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Suatu 

perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan 

pesaing dipandang sebagai perusahaan yang mempunyai Distinctive Competence.   

b.  Competitive Advantage  

Competitive Advantage adalah kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh 

perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keunggulan 

bersaing disebabkan oleh pilihan strategi yang dilakukan perusahaan untuk 

merebut peluang pasar.  Porter dalam Rangkuti (2003), menyatakan bahwa ada 

tiga strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan 

bersaing, yaitu : Cost Leadership, Diferensiasi dan Fokus. 

2.3.4 Proses Perencanaan Strategi 

 Penyusunan perencanaan diperlukan beberapa proses perencanaan strategi. 

Glueck and Jauch (1997) membuat strategi model manajemen menjadi beberapa 

tahap, yaitu : 

1. Mempertimbangkan unsur-unsur manajemen strategi 

a. tujuan perusahaan 

  b. perencanaan perusahaan 
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Mengetahui tujuan dan perencanaan perusahaan sekarang, perlu adanya 

profil dari perusahaan. Profil dari perusahaan menunjukkan kesuksesan 

perusahaan diwaktu yang lalu dan kemampuannya untuk mendukung pelaksanaan 

kegiatan sebagai implementasi strategi dalam pencapaian tujuan diwaktu yang 

akan datang.. 

2. Meneliti lingkungan eksternal perusahaan 

Menurut Handoko (1999), analisis lingkungan eksternal ini dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi cara-cara dalam :  

a. kondisi perekonomian   

b. teknologi    

c. faktor sosial budaya 

d. faktor politik dan hukum 

e. lembaga-lembaga keuangan 

Selain itu juga perlu mengidentifikasikan lingkungan yang lebih khusus, 

yaitu : 

a. para penyedia bahan baku seperti sarana produksi 

b. para pesaing                    

c. pasar tenaga kerja 

d. lembaga keuangan yang ada 

      3. Meneliti lingkungan internal perusahaan 

Tujuan proses analisis lingkungan internal adalah untuk mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan strategis untuk ketepatan perumusan strategi.  
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Lima  unsur faktor internal adalah : 

a. pemasaran    

b.   keuangan    

c.   produksi dan operasi 

d.  personalia 

e. organisasi  

2.4 Definisi dan Konsep Pemasaran 

2.4.1 Definisi Pemasaran 

Pemasaran menurut Kotler (1989) adalah aktivitas atau usaha bisnis dari 

orang per orang atau kelompok dari kerangka suatu bisnis yang meliputi 

perdagangan, koordinasi, perbuatan keputusan yang merupakan bagian dari tujuan  

suatu lembaga yang tersruktur. Stanton (1996), menyatakan bahwa pemasaran 

merupakan suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang 

atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan para konsumen saat ini maupun 

konsumen potensial.  

  Pemasaran yang diartikan Foster (1985), merupakan fungsi manajemen 

yang mengorganisasikan dan menjuruskan semua kegiatan perusahaan yang 

meliputi penilaian, pengubahan daya beli konsumen menjadi permintaan yang 

efektif akan suatu barang atau jasa serta penyampaian barang atau jasa tersebut 

kepada konsumen atau pemakai terakhir sehingga perusahaan dapat mencapai laba 

atau tujuan lain yang ditetapkan. Nitisemito (1977), menyatakan bahwa  

pemasaran adalah semua kegiatan atau aktifitas untuk memperlancar arus barang 

atau jasa dari produsen ke konsumen secara paling efisien dengan maksud untuk 
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menciptakan permintaan efektif, sedangkan menurut Winardi (1986), pemasaran 

adalah suatu proses penyampaian barang dari produsen kepada konsumen melalui 

saluran tertentu.  

 Proses manajemen yang diterapkan Stanton (1991) di pemasaran pada 

dasarnya terdiri dari tiga tahap penting, yaitu : 

1. Tahap perencanaan program pemasaran 

 Tahap ini merencanakan tujuan dan memilih strategi untuk mencapainya. 

2. Tahap pelaksanaan  

 Tahap pelaksanaan mencakup pembentukan organisasi pemasaran dan 

pengisian staf serta pengarahan jalannya operasi agar sesuai dengan rencana. 

3. Tahap penilaian prestasi 

Arti penting dari peninjauan ke belakang dan ke depan sekaligus yaitu 

sebuah benang merah antara prestasi pada waktu silam dan perencanaan serta 

operasi agar sesuai dengan rencana. 

2.4.2 Lembaga Pemasaran 

 Stanton (1996) menyatakan bahwa lembaga pemasaran dibagi atas dua 

kelompok besar yaitu : 

1. Perantara, yaitu lembaga pemasaran yang pertama melakukan usaha 

dagang besar dengan tugas utama sebagai penyalur hak milik atas barang 

dan jasa. Contoh dari perantara adalah perniagaan besar, pemasaran 

perusahaan industri dan agen atau makelar. 

2. Pedagang pengecer, yaitu pedagang yang menjual barang-barang ke 

konsumen rumah tangga untuk digunakan secara non bisnis, yang 
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termasuk dalam kelompok ini berdasarkan volume penjualan adalah 

pengecer berskala kecil dan pengecer berskala besar. 

Swastha (1985) mengemukakan bahwa lembaga-lembaga yang akan ikut 

dalam penyaluran barang adalah produsen, perantara (agen dan pedagang) serta 

konsumen. Hanafiah dan Saefuddin (1986) menyatakan bahwa lembaga-lembaga 

tata niaga atau pemasaran adalah badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan 

atau fungsi tataniaga barang-barang yang bergerak dari produsen sampai ke pihak 

konsumen. 

2.4.3 Fungsi Pemasaran 

Fungsi pemasaran merupakan suatu proses dari pada pertukaran yang 

mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memindahkan barang dan 

jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi (Hanafiah dan Saefuddin, 1986). 

Tousley, Raybun and Fred (1971) berpendapat bahwa fungsi pemasaran sebagai 

usaha atau jasa-jasa yang dilaksanakan dalam proses distribusi benda-benda dan 

jasa-jasa. Fungsi pemasaran menurut Kohls (1972), secara garis besar dibagi 

menjadi tiga, antara lain : 

1. Fungsi pertukaran yang meliputi pembelian dan penjualan.  

2. Fungsi fisik meliputi penyimpanan, transportasi dan proses. 

3. Fungsi fasilitas meliputi standarisasi, pembiayaan dan penanggulangan 

resiko. 

2.4.4 Biaya Pemasaran 

 Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk tujuan pemasaran 

suatu produk dari produsen ke konsumen. Pembiayaaan pemasaran harus 

dikeluarkan oleh para produsen yang menjual produk perusahaan, grosir atau 
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perantara dan penjual eceran yang meliputi semua biaya dalam hal pelaksanaan 

dalam fungsi-fungsi pemasaran (Winardi, 1980).  Rasyaf (1991) menyatakan 

bahwa biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan selama proses 

pemasaran berlangsung dimulai dari pengambilan produk dari produsen sampai 

produk diterima konsumen akhir. Biaya pemasaran untuk setiap lembaga 

pemasaran yang dikeluarkan berbeda tergantung dari jenis kegiatan dan volume 

pemasaran yang dilakukan. Mubyarto (1989) menyatakan bahwa besar kecilnya 

biaya pemasaran dapat dipengaruhi oleh : 

a. Sarana transportasi. 

b. Resiko kerusakan. 

c. Tersebarnya tempat-tempat produksi. 

d. Banyaknya pungutan- pungutan baik yang bersifat resmi maupun tidak 

resmi diantara produsen dan konsumen. 

Sistem pemasaran dikatakan efisien bila mampu menyampaikan barang 

hasil-hasil dari produsen ke konsumen dengan biaya yang murah, serta mampu 

mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen 

kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan tata niaga, 

dimana untuk menurunkan biaya pemasaran diperlukan beberapa langkah efisiensi 

pemasaran. Langkah yang mungkin dikerjakan adalah memperpendek rantai 

pemasaran (Widodo, Noegroho, Fanani dan Fatimah, 1993). 

Secara garis besar biaya pemasaran dibagi dua golongan, yaitu : 

1. Biaya pemasaran untuk mendapatkan pesanan (order getting cost) adalah 

semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan, 

yang terdiri dari biaya salesman, komisi dan advertensi. 
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2. Biaya pemasaran untuk memenuhi pasaran (order filling cost) adalah  

semua biaya yang dikeluarkan guna memenuhi pesanan konsumen, yaitu 

mulai pengiriman barang sampai pengiriman uang yang terdiri dari biaya 

pembungkusan dan pengiriman, biaya pergudangan, biaya angkutan dan 

biaya penagihan (Mulyadi, 1992). 

2.4.5 Pengertian Strategi Pemasaran (marketing strategy) 

 Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu-

individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan melalui penciptaaan, penawaran dan pertukaran produk-produk yang 

bernilai kepada pihak lain (Kotler, 1997). Guiltinan dan Paul (1990), menyatakan 

pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi penetapan harga, 

promosi dan distribusi serta ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran-

pertukaran yang dapat memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. 

 Strategi pemasaran merupakan logika pemasaran mendatar yang ingin 

didapatkan oleh unit usaha agar dapat mencapai tujuan pemasaran. Strategi 

pemasaran terdiri dari seperangkat keputusan yang terkoordinasi atas pasar yang 

dituju (target market), bauran pemasaran (marketing mix) dan tingkat pemasaran 

(marketing level). 

2.5 Bauran Pemasaran 

Tujuan perusahaan supaya tercapai perlu suatu strategi yang dilakukan 

untuk mencapai konsumen sasaran yang akan dituju. Swastha (1981), menyatakan 

bahwa salah satu konsep yang mendasari suatu strategi pemasaran adalah bauran 

pemasaran atau Marketing mix. 
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 Kotler (1997), menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah kelompok 

kecil pemasar yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasararan 

dalam pasar sasaran. Swastha dan Irawan (2000), menyatakan bahwa bauran 

pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel yang merupakan inti dari sistem 

pemasaran, yaitu : produksi, struktur harga, kegiatan promosi dan distribusi atau 

tempat. 

 Bauran pemasaran adalah suatu istilah yang menggambarkan seluruh 

unsur-unsur pemasaran dan faktor produksi yang diarahkan untuk mencapai 

tujuaan perusahaan, misalnya untuk mencapai laba, peningkatan target penjualan, 

menguasai pasar dan sebagainya. Unsur-unsur bauran pemasaran pemasaran 

meliputi : Produk (Product), Harga (Price), Promosi (Promotion), Tempat 

(Place).  

2.5.1 Produk (Product) 

 Kotler (1995), mendefinisikan produk sebagai apa saja yang ditawarkan ke 

pasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan atau dikonsumsi yang dapat 

memenuhi keinginan atau kebutuhan dan telah melewati proses pengolahan. 

Produk dapat digolongkan menjadi :  

1. Produk konsumsi (consumer goods) yaitu produk konvenien (yang 

dibutuhkan setiap waktu), produk shopping (berdasarkan pertimbangan 

mutu, harga, fisik barang), dan produk spesial (barang-barang istimewa). 

2. Produk industri (industrial goods) yaitu produk yang digunakan untuk 

proses lebih lanjut (Swastha, 1981). 

 Pengembangan produk baru sangat diperlukan oleh suatu perusahaan 

dalam usaha mengantisipasi perubahan yang terjadi pada kebutuhan atau selera 
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konsumen pada suatu produk. Perusahaan apabila dapat mengantisipasi hal 

tersebut maka volume penjualan akan meningkat dan keuntungan perusahaan akan 

meningkat pula (Prawiraatmidja, 1987). 

 Guiltiman dan Gordon (1994), menyatakan bahwa diversifikasi produk 

merupakan salah satu upaya pengembangan produk. Intinya, diversifikasi produk 

adalah pemecahan atau penganekaragaman produk yang sudah ada untuk 

melayani pasar dan pada akhirnya untuk menambah atau meningkatkan penjualan. 

Bovee (1995), menjelaskan bahwa terdapat beberapa elemen yang menyusun 

sebuah produk, terdiri dari cir-ciri (features), merek (branding), kemasan 

(packaging), dan label (labelling). 

2.5.2 Harga (price) 

 Tingkat peran serta dari setiap pelaku ekonomi sangat dipengaruhi oleh 

insentif terhadap korbannya. Tingkat harga adalah indikator dari tingkat insentif 

yang diterima oleh para pelaku ekonomi (Cyrilla, 1996). 

 Winardi (1992), mendefinisikan harga merupakan jumlah nilai yang 

dipertukarkan para konsumen untuk mencapai manfaat penggunaan barang dan 

jasa. Mubyarto (1987), berpendapat bahwa harga adalah tingkat kemampuan suatu 

komoditas untuk dipertukarkan dengan komoditas lain. Barang memiliki harga 

karena barang tersebut berguna dan tersedia dalam jumlah terbatas. 

 Sasaran penetapan harga merupakan tujuan secara menyeluruh yang 

menguraikan peranan harga dalam rencana jangka panjang. Sasaran penetapan 

harga diantaranya yaitu :  

1. Untuk kelangsungan usaha 

2. Memperoleh laba 
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3. Investasi perusahaan 

4. Meraih pangsa pasar (Winardi, 1992). 

 Kebijaksanaan harga umumnya bersifat terkontrol dan karena itu besar 

kecilnya harga dapat diatur oleh perusahaan. Kebijaksanaan harga dipengaruhi 

oleh usia produk, differensiasi produk, kemampuan membeli dari konsumen, 

saluran pemasaran, distribusi, strategi promosi, biaya yang dikeluarkan, iklim 

ekonomi dan peraturan pemerintah yang berlaku (Soekartawi, 1993). 

 Kebijaksanaan produk baru terdiri dari price skimming dan penetration 

skimming. Price skimming merupakan tindakan mengintroduksi sebuah produk 

dengan suatu harga yang dibuat tinggi, dengan maksud apabila sewaktu ada 

persaingan berkembang maka perusahaan akan dapat menurunkan harga produk 

tersebut. Penetration skimming merupakan tindakan suatu produk diintroduksi 

dipasaran dengan tujuan untuk mengurangi biaya produksi karena volume 

produksi lebih tinggi (Winardi, 1992). 

 Penetapan harga dasar untuk sebuah produk, Stanton, dkk (1991), 

menjelaskan bahwa manajemen harus mengidentifikasi tujuan penetapan harga,   

antara lain : 

1.  Mencapai target pengembalian dalam investasi atau penjualan bersih. 

Pengecer dan grosir banyak menggunakan target pengembalian dalam 

penjualan bersih sebagai tujuan penetapan harga untuk periode jangka pendek. 

Menaikkan harga (mark-up) pengecer dan grosir, dalam persentase tertentu yang 

cukup besar untuk menutup biaya operasi ditambah keuntungan yang diinginkan 

dalam periode tertentu. 
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2. Memaksimumkan keuntungan 

Tujuan penetapan harga untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin, 

diikuti oleh lebih banyak perusahaan daripada tujuan yang lain. Masalah  lain 

yang timbul dari tujuan ini adalah bahwa istilah maksimisasi keuntungan memiliki 

konotasi buruk. Istilah ini kadangkala dalam persepsi publik dihubungkan dengan 

pengambilan untung yang berlebih-lebihan, harga yang tinggi, dan monopoli. 

3.  Meningkatkan penjualan 

 Manajemen memutuskan untuk meningkatkan volume penjualan melalui 

potongan harga atau strategi penetapan harga yang agresif, walaupun mungkin 

mengakibatkan kerugian dalam jangka pendek. 

4. Mendapatkan atau mempertahankan pangsa pasar 

Perang harga biasanya dimulai ketika sebuah perusahaan memotong harga 

produknya dalam usaha untuk meningkatkan pangsa pasar. 

5.  Menstabilkan harga 

 Stabilisasi harga kerap kali menjadi tujuan dalam industri dimana produk 

telah terstandarisasi cukup tinggi dan sebuah perusahaan besar yang secara 

historis berperan sebagai pemimpin dalam penetapan harga. Perusahaan yang 

lebih kecil dalam industri tersebut mengikuti kebijaksanaan pemimpin dalam 

menetapkan harga untuk produknya sendiri. Stabilisasi harga adalah alasan utama 

untuk menghindari perang harga. 

2.5.3 Promosi (promotion) 

 Stanton (1991), menyatakan promosi merupakan usaha penyampaian 

informasi, pembujukan dan pengkomunikasian produk yang dipasarkan 

perusahaan. Promosi bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar membeli 
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produk yang ditawarkan, dan diharapkan juga dapat mempertahankan ketenaran 

merek serta citra perusahaan (Arifin, 1997). 

 Perusahaan selalu berusaha mencari metode yang paling efisien dan efektif 

diantara berbagai jenis promosi yang dikenal dengan bauran promosi (promotion 

mix). Kondisi ekonomi memungkinkan untuk mencapai tingkat penjualan tertentu 

perusahaan dapat menggunakan beberapa macam bauran promosi (Arifin, 1997). 

Kotler (1997) menyatakan bahwa bauran promosi mencakup hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Periklanan, misalnya pesan iklan yang disampaikan melalui suatu media 

dengan sejumlah biaya tertentu, baik media cetak, elektronik maupun 

media lainnya. 

2. Promosi penjualan, yakni komunikasi non media seperti demonstrasi, 

pameran dan kerjasama / sponsor kegiatan. 

3. Publikasi, yakni komunikasi suatu produk dalam suatu media tanpa 

melakukan pembayaran, misalnya pemberitaan dalam suatu media massa. 

4. Penjualan produksi, yakni interaksi langsung dengan satu atau lebih calon 

pembeli potensial dengan maksud untuk melakukan penjualan. 

 Foster (1985), menambahkan bahwa hubungan masyarakat merupakan 

salah satu kegiatan promosi. Hubungan masyarakat merupakan kegiatan 

promosional lainnya yang membantu perusahaan mempertahankan dan 

meningkatkan citra perusahaan dan produknya dihadapan masyarakat. Kegiatan 

ini termasuk didalamnya adalah membina hubungan baik dengan dunia 

persuratkabaran, selalu memberitahu mereka tentang kegiatan dan kemajuan yang 

dicapai perusahaan. 
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 Biaya promosi yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan 

pendapatan bagi perusahaan. Setiap perusahaan mengharapkan biaya promosi 

yang dikeluarkan besarnya akan dapat ditutupi dengan hasil yang diperoleh dari 

pelaksanaan promosi tersebut. Peningkatan biaya promosi diharapkan diikuti 

dengan peningkatan pendapatan dengan naiknya penjualan yang diperoleh (Arifin, 

1997). 

 Bovee (1995), menambahkan bahwa pemasar menggunakan promosi 

karena beberapa alasan, antara lain : menyajikan informasi, merangsang 

permintaan, membedakan suatu produk dengan yang lain, meningkatkan 

pelanggan, melawan pesaing, menanggapi pemberitaaan negatif, melancarkan 

fluktuasi permintaan, mempengaruhi pengambilan keputusan, dan mempengaruhi 

perilaku konsumen. 

2.5.4 Letak / Saluran Pemasaran (place) 

 Lokasi penjualan (place) yaitu tempat yang digunakan oleh perusahaan 

untuk menyampaikan barang yang dijual kepada konsumen (Wasis, 1997).  Wasis 

(1997), menyatakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tempat 

atau lokasi perusahaan yaitu : 

1. Keadaaan pasar hasil produksi 

2. Bahan-bahan untuk produksi 

3. Tenaga kerja yang diperlukan 

4. Transportasi dan sarana jalan 

5. Sumber tenaga air dan listrik 

6. Iklim, sikap masyarakat, peraturan pemerintah dan intensitas persaingan. 
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 Saluran Pemasaran kadang-kadang disebut juga saluran perdagangan atau 

saluran tataniaga dan dapat didefinisikan dalam beberapa cara. Definisi secara 

umum memberikan gambaran tentang saluran distribusi ini sebagai rute atau jalur. 

Kotler (1997) menjelaskan bahwa saluran pemasaran adalah serangkaian 

organisasi yang tergantung dan terlihat dalam proses untuk menjadikan suatu 

produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran pemasaran 

merupakan rangkaian lembaga tataniaga yang dilewati dalam proses      

penyaluran produk dari produsen sampai ke tangan konsumen                             

(Hanafiah dan Saefuddin, 1986).  

Saluran pemasaran didefinisikan oleh Swastha (1979) merupakan suatu 

jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan pada 

akhirnya sampai pada pemakainya, dimana menurut Hanafiah dan Saefuddin 

(1986), panjang pendeknya dipengaruhi oleh : 

a. Jarak produsen ke konsumen 

b. Cepat tidaknya produk rusak 

c. Skala produksi 

d. Posisi keuangan pengusaha 

Kotler (1989) menyebutkan beberapa macam tipe saluran pemasaran, tipe-

tipe tersebut adalah : 

1. Saluran dengan taraf nol (Zero level), sering disebut dengan saluran 

pemasaran langsung (Direct Marketing Level), yang terdiri atas pihak 

produsen yang langsung menjual kepada pihak konsumen. 
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2. Saluran bertaraf tunggal, mengandung satu badan perantara penjualan. 

Pemasaran barang industri perantara terdiri atas pihak agen penjualan atau 

pialang (broker).  

3. Saluran bertahap dua, mencakup dua pihak perantara, dalam pemasaran 

barang industri mencakup agen penjualan dan pedagang besar. 

4. Saluran bertahap tiga. Saluran bertahap tiga terdapat pihak  perantara yaitu  

pemborong (jobber), pedagang besar dan pedagang eceran, sebenarnya 

masih banyak saluran pemasaran yang lebih tinggi namun jarang sekali 

dijumpai. 

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan saluran 

distribusi, antara lain : jenis dan sifat produk, sifat konsumen potential, sifat 

persaingan yang ada dan saluran itu sendiri (Assauri, 1988). Pemilihan atas 

saluran-saluran pemasaran yang akan dipakai dalam suatu usaha tergantung pada 

peternak atau pengusaha itu sendiri dalam kaitanya untuk mencapai efisiensi 

pemasaran. Pemakaian saluran yang banyak akan menimbulkan jalur pemasaran 

terlalu panjang sehingga akan mengakibatkan biaya besar (Nitisemito, 1982). 

2.6 Analisis Lingkungan Usaha SWOT. 

 Analisis lingkungan adalah suatu proses yang digunakan dalam 

perencanaan strategi untuk menuntun sektor lingkungan dalam menentukan 

peluang dan ancaman terhadap perusahaan. Faktor-faktor ini meliputi faktor 

ekonomi demografi, sosial budaya, pemerintahan, pesaing, pemasok dan faktor 

tekhnologi (Glueck and Jauch, 1994) 

 Rangkuti (2003), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara 

stimulus untuk merumuskan strategi pemasaran pada perusahaan. Analisis ini 
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didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keputusan strategis selalu 

berkaitan dengan pengembangan bisnis, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. 

Perencanaan strategis (strategi plannes) harus menganalisis faktor-faktor strategi 

perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada 

pada saat ini. 

 Pearce dan Robinson (1997), SWOT adalah singkatan dari kekuatan 

(strength), kelemahan (weakness) interen perusahaan serta peluang (opportunity) 

dan ancaman (treaths) dalam lingkungan yang di hadapi oleh perusahaan. Analisis 

SWOT merupakan cara sistimatis untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini dan 

strategi yang menggambarkan kecocokan yang baik antara mereka. Analisis ini 

didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan 

kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman, bila 

diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang sangat 

besar terkait dengan suatu strategi yang berhasil. Dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

   Berbagai Peluang 

Berbagai Ancaman 

Kekuatan 
Internal 

Kelemahan 
Internal 

3. mendukung  strategi 
turn-around 

  

1. Mendukung 
strategi agresif 

2. Mendukung   
strategi 

diversifikasi 

4. Mendukung 
strategi devensif 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram analisis SWOT (Rangkuti, 2004) 
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 Dari diagram SWOT diatas dapat dijelaskan bahwa : 

Kuadran 1:  

 Merupakan situasi yang sangat menguntungkan, karena perusahaan       

mempunyai peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang 

ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung 

kebijakan pertumbuhan yang agresif. 

Kuadran  2 : 

 Perusahaan menghadapi berbagai ancaman tapi masih memiliki kekuatan 

dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan strategi diversifikasi. 

Kuadran 3 :  

Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain 

pihak ia menghadapi kendala atau kelemahan internal. Fokus strategi perusahaan 

ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat 

merebut peluang pasar yang lebih baik. 

Kuadran 4 : 

Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana perusahaan 

menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di perusahaan ternak milik Bapak H. Syamsudin 

desa Pinggirsari kabupaten Ponorogo. Penelitian  dilaksanakan selama 1 bulan 

yang dimulai pada 14 Juni sampai 15 Juli 2007. Pemilihan lokasi penelitian 

dilaksanakan secara purposive sampling (Singarimbun dan Effendi, 1989). Lokasi 

ditentukan secara sengaja yaitu di perusahaan ternak milik Bapak H. Syamsudin 

desa Pinggirsari kabupaten Ponorogo. Pertimbangan lokasi penelitian karena 

perusahaan ternak milik Bapak H. Syamsudin merupakan salah satu peternakan di 

Ponorogo yang cukup berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan pada 

akhirnya mampu berkembang secara kontinyu.  

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah peternakan sapi potong 

milik Bapak H. Syamsudin, dimana peternakan ini merupakan salah satu 

peternakan penggemukan sapi potong yang sedang berkembang sehingga sangat 

menarik untuk diteliti. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, 

dimana teknik pengumpulan datanya melalui : 

1. Observasi  

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang 

diteliti dengan cara mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang 

terkait dengan penelitian. 

2. Wawancara  

Singarimbun dan Effendi (1989), wawancara adalah suatu bentuk 

komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab langsung 

dengan responden dan pihak-pihak yang menguasai bidang yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

3. Dokumentasi 

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung 

digunakan sebagai subyek penelitian. Dokumentasi yang dikumpulkan berupa 

catatan atau dokumen yang tersedia. Data yang didapatkan dari metode 

dokumentasi ini berupa data sekunder yang diperoleh dari sumber sumber kedua 

yang dapat diusahakan sendiri dari instansi dan dokumen yang terkait dengan 

permasalahan yang akan dibahas dan berfungsi untuk mendukung data primer.  

3.4 Analisis Data  

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang mudah dicerna dan diinterprestasikan. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif kualitatif dimana menganalisis dengan cara menggambarkan 

31 
 



suatu objek penelitian yang sesungguhnya (fakta-fakta yang ada dilapang) 

sehingga diperoleh hasil seperti yang diharapkan. hal tersebut berpedoman pada 

pandangan Mattew B, Milles dan  Huberman (1982), yang menyatakan bahwa 

analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam 

teks yang diperluas. Metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :  

3.4.1 Analisis SWOT 

Analisis SWOT menggunakan penilaian atau pembobotan terhadap 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari faktor internal perusahaan dan 

faktor eksternal. Kriteria penilaian dan pembobotan yang digunakan untuk 

perhitungan nilai masing-masing aspek, baik internal maupun eksternal sangat 

relatif sifatnya. 

a.  Analisis Eksternal Faktor Evaluation (EFE) 

Analisa EFE matriks yang digunakan untuk menganalisa lingkungan 

eksternal perusahaan atau yang berpengaruh dan penting sehingga 

diidentifikasikan sejauh mana kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam 

menghadapi peluang serta ancaman yang akan dihadapi perusahaan. 

Cara menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kompetisi 

petrnakan milik Bapak H. Syamsudin dapat dilihat pada tabel 2 berikut : 

Tabel 1. Variabel Pengukur EFE Matriks Pada Peternakan Milik Bapak H. 
Syamsudin 

 
Faktor strategi eksternal Bobot (a) Rating(b) Skor (a x b) 

Peluang (Opportunities / O) 0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 4.0 Skor (a x b) 

Sub total    

Ancaman (Threats / T) 0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 4.0 Skor (a x b) 

Sub total    

Total 1.00   

(Sumber : Rangkuti, 2003). 
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b.  Analisis Internal Faktor Evaluation (IFE) 

Analisis IFE digunakan untuk menganalisis lingkungan internal suatu 

usaha melalui pendekatan fungsional, sehingga mengidentifikasikan sejauh mana 

kekuatan internal yang berpengaruh terhadap kesuksesan. Langkah dalam analisis 

IFE adalah dapat dilihat pada tabel 3  berikut : 

Tabel 2. Variabel Pengukuran IFE Matriks Pada Peternakan Milik Bapak H. 
Syamsudin 

 

Faktor strategi internal 
 

Bobot (a) Rating(b) Skor (a x b) 

Kekuatan (Strenghs / S) 
 

0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 4.0 Skor (a x b) 

Sub total    
Kelemahan (Weaknesses / W) 
 

0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 4.0 Skor (a x b) 

Sub total    
Total 1.00   

(Sumber : Rangkuti, 2003). 

Penentuan bobot (weight) pada faktor internal dan eksternal dilakukan 

dengan pemberian skala yang lebih tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan skala 

yang lebih rendah bagi yang berprestasi rendah. Pilihan bobot (weight) tingkat 

kepentingan faktor eksternal dan internal adalah sebagai berikut :  

0,20 atau 20 %  Tinggi atau kuat 

 0,15 atau 15 % Di atas rata-rata 

 0,10 atau 10 % Rata-rata 

 0,05 atau 5 %  Di bawah rata-rata 

 0,00 atau 0 %  Tidak terpengaruh 

Jumlah bobot masing-masing faktor eksternal dan internal harus 1,0 atau 100 % 

(Umar, 2003). 
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c. Matriks Internal - Eksternal 

Setelah menganalisis EFE dan IFE matriks, maka model yang 

dikembangkan adalah model internal-eksternal (IE model). Parameter yang 

digunakan meliputi peramalan kekuatan internal perusahaan dan pengaruh 

parameter eksternal perusahaan yang dihadapi. Analisis ini digunakan untuk 

melihat strategi yang tepat untuk diterapkan dalam perusahaan. 

Tabel 3. Matriks Internal-Eksternal (IE)      
   Skor total IFE 

 
                                                   Tinggi          Rata-rata              Lemah                       

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sk
or

 to
ta

l E
FE

 

4,0 3,0 2,0 1,0 

3,0 

2,0 

1,0 

 
 

                      
1 

GROWTH 
 

Konsentrasi melalui 
integrasi vertikal 

 
2 

GROWTH 
 

Konsentrasi melalui 
integrasi horisontal 

 
3 

RETRENCHMENT 
 

Turn around 
 

                    4 
             STABILITY 

 
Hati-hati 

                  5 
GROWTH 

 
Konsentrasi melalui 
integrasi horizontal 

 
STABILITY 

 
Tak ada perubahan 

profit strategi 

                    6 
RETRENCHMENT 

 
Captive company 

Atau 
Divesiment 

 
7 
 

GROWTH 
 

Diversifikasi 
konsentrik 

 
8 
 

GROWTH 
 

Diversifikasi 
konglomerat 

 
9 
  

RETRENCMENT 
 

Bangkrut 
Atau 

likuidasi 

        (Sumber : Rangkuti, 2003). 

Matrik Internal-Eksternal terdiri dari dua dimensi, yaitu skor total IFE 

(matrik pada sumbu x) dan skor total dari EFE (matrik pada sumbu y). Pada 

sumbu x dari matrik IE. Skor 1,0-1,99 menyatakan bahwa posisi internal adalah 

lemah, skor 2,0-2,99 adalah rata-rata, skor 3,0-4,0 adalah kuat. Dengan cara yang 
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sama pada sumbu x, untuk skor total EFE, skor 1.0-1,99 adalah rendah, 2,0-2,99 

adalah sedang dan 3,0-4,0 adalah tinggi. Diagram tersebut dapat 

mengidentifikasikan 9 sel strategi perusahaan, tetapi pada prinsipnya kesembilan 

sel itu dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, yaitu :                                                           

a. Growth Strategy yang merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri 

(sel 1, 2 dan 5) atau upaya diversifikasi (sel 7 dan 8). Strategi ini 

didesain untuk mencapai pertumbuhan, baik dalam penjualan, aset, profit 

atau kombinasi dari ketiganya.  

b. Stability Strategy adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah 

strategi yang telah ditetakan. 

c. Retrenchment Strategi (sel 3, 6 dan 9) adalah usaha memperkecil atau 

mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan. 

Matrik faktor strategi Eksternal dan matrik faktor strategi Internal yang 

telah dibuat (pada tahap pengumpulan data) maka selanjutnya dibuat Matrik 

Internal-Eksternal seperti diatas sehingga pada akhirnya akan ditemukan titik 

pertemuan antara skor internal dan skor eksternal yang merupakan alternatif 

pilihan strategi yang sebaiknya dilakukan perusahaan. 

d. Matriks SWOT 

Matrik SWOT adalah alat yang di pakai untuk menyusun faktor strategi 

pemasaran. Tabel matriks SWOT dapat dilihat  dalam tabel 4 pada halaman 

berikutnya : 
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Tabel 4. Matriks SWOT 

            IFE Strength (s)  Weakness (w) 
EFE 5-10 faktor-faktor 

kekuatan internal 
5-10 faktor-faktor 
kelemahan internal 

Opportunty (0) 
5-10 Faktor-faktor eksternal. 

Strategi (SO) 
Menciptakan strategi 
yang menggunakan 
kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang.  

Strategi (WO) 
Menciptakan strategi yang 
meminimalakn kelemahan 
untuk memanfaatkan 
peluang. 

Threats (T) 
5-10 Faktor-faktor ancaman 
eksternal. 

Strategi (ST) 
Menciptakan strategi 
yang menggunakan 
kekuatan untuk 
menganalisis ancaman. 

Strategi(WT) 
Menciptakan strategi yang 
meminimalkan ancaman 
untuk memanfaatkan 
peluang. 

 

A. Strategi  SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang 

sebesar-besarnya. 

B. Strategi ST 

Strategi ini diterapkan dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

C. Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

D. Strategi WT 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

menghindari ancaman (Rangkuti, F. 2004). 

Sedangkan untuk melihat posisi suatu lembaga dapat dilakukan dengan 

mengamati diagram analisis SWOT yang berbentuk empat kuadran besar dengan 

delapan sub kuadran, sebagai berikut :  
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Gambar 3. Diagram Analisis SWOT Empat kuadran 

Berdasarkan pada diagram analisis SWOT di atas maka dapat dijelaskan 

pengertian dari keberadaan butir-butir hasil identifikasi butir SWOT sebagai 

berikut : 

1. Posisi Pada Kuadran I 

 pada posisi ini faktor eksternal dan internal positif, yang berarti bahwa 

lingkungan yang dihadapi secara relatif berpeluang lebih besar dibanding 

ancamannya, sedangkan kekuatannya relatif lebih unggul dibanding dengan 

kelemahannya.  

 Oleh karena itu, suatu lembaga/institusi memiliki kemampuan untuk 

merubah potensi menjadi prestasi kinerja yang lebih baik. Sehingga arah 

kebijakan yang tepat untuk dilaksanakan adalah dengan meningkatkan dan 

memperbesar peranan suatu lembaga/institusi dalam berbagai kegiatan sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki sekaligus untuk memperluas peran serta 

memanfaatkan peluang yang ada. 

IIB 
Selective  

ance strategy Mainten

IIA 
Agresive 

Maintenance strategy 

IB 
Stable Growth 
Strategy 

IA 
Rapid Growth 

Strategy 

IVB 
Conglomerate 

Diversification Strategy 

IVA 
Concenric 

Diversification Strategy 

III B 
Guerilla 
Strategy 

III A 
Turn Arround  

Strategy 

S 

O 

W 

T 
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Arah kebijakan tersebut merupakan dasar dari kebijakan dalam kondisi 

Growth Strategy dan arah kebijakan itu sendiri dapat dibedakan dengan melihat 

posisi sub kuadrannya. Jika pada kuadran I A, berarti pertumbuhan peran yang 

dilaksanakan dapat dilakukan dengan cepat, dan jika pada kuadran I B maka 

pertumbuhan peran perlu dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas 

2. Posisi Pada Kuadran II 

 Pada posisi ini faktor eksternal positif tetapi faktor internal negatif, posisi 

ini menunjukkan bahwa peluang yang dihadapi masih lebih besar dibanding 

ancaman yang ada. Sedangkan di sisi internal, kekuatan atau keunggulan yang 

dimiliki relatif lebih kecil dibanding kelemahannya. 

 Arah kebijakan yang harus dipilih adalah mempertahankan peran yang 

telah ada dan berlangsung pada saat ini secara agresif atau selektif di dalam 

melaksanakan program kerja yang memang memungkinkan. Pada kondisi ini arah 

kebijakan dasar yang harus dilaksanakan adalah menjaga stabilitas terhadap 

kegiatan yang telah ada dan telah berlangsung. 

3. Posisi pada Kuadran III 

 Pada posisi ini faktor eksternal dan faktor internal negatif. Hal ini berarti 

bahwa posisi yang dihadapi dalam kondisi lemah, dimana kekuatan atau 

keunggulan internal cenderung lebih kecil dibanding banyaknya kelemahan dan 

ancaman dari luar yang cenderung lebih besar. 

 Arah kebijakan yang perlu ditempuh adalah bertahan untuk hidup 

(Survival Strategy) dalam arti bahwa pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan 

sesuai dengan aturan yang ada dan berusaha menghindari diri (turn around 

strategy) dari kebijakan-kebijakan yang tidak populer dimata masyarakat, sambil 
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melakukan pembenahan internal dan mencari peluang (Guerilla Strategy) yang 

memungkinkan untuk perbaikan atas kelemahan-kelemahan internal yang ada. 

4. Posisi pada Kuadran IV 

 Pada posisi ini faktor eksternal negatif tetapi faktor internal positif, kondisi 

ini memberikan arti bahwa peluang yang ada relatif lebih kecil dibanding 

besarnya ancaman. Namun di sisi internal kekuatan atau keunggulan yang dimiliki 

relatif masih lebih besar dibanding kelemahan, sehingga yang harus dipilih adalah 

melaksanakan kebijakan diversifikasi. 

 Dalam hal ini arah kebijakan tersebut diantaranya dapat dilaksanakan 

dengan diversifikasi yang terkonsentrasi kepada kebijakan populer dan merupakan 

prioritas, sambil melaksanakan perbaikan internal yang masih lemah. Arah 

kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk persiapan melakukan diversifikasi secara 

luas ke berbagai kegiatan yang memberikan peluang perbaikan peran suatu 

lembaga/institusi. 

 Dalam menentukan posisi suatu lembaga/institusi didasarkan pada 

kombinasi faktor-faktor SWOT yaitu : 

(a) Kombinasi Kekuatan (S) – Peluang (O) 

(b) Kombinasi Kelemahan (W) – Peluang (O) 

(c) Kombinasi Kekuatan (S) – Ancaman (T) 

(d) Kombinasi Kelemahan (W) – Ancaman (T) 

3.5 Konsep dan Definisi Operasional 

1. Strategi adalah respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang 

dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat 

mempengaruhi organisasi. 
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2. Strategi pemasaran adalah sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk 

mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing 

yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran 

yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. 

3. Pemasaran adalah suatu proses aktivitas penyampaian komoditi atau produk 

dari produsen ke konsumen melalui saluran pemasaran. 

4. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dan pasar sasaran. 

5. Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Treath): menjumlahkan 

nilai tertimbang (Weight score) masing-masing variabel kedalam kekuatan dan 

kelemahan. 

6. Peluang adalah situasi yang menguntungkan kedalam lingkaran bisnis dimana  

perusahaan ditentukan akan meraih keunggulan bersaing. 

7. Ancaman adalah situasi utama yang memperlihatkan tantangan yang 

diperlihatkan oleh suatu kecenderungan yang tidak menguntungkan 

perusahaan. 

8. Kekuatan adalah suatu keunggulan sumber daya, ketrampilan atau 

kemampuan lainnya yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan dari pesaing 

yang dihadapi atau kehendak di tangani perusahaan. 

9. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan sumber daya, ketrampilan 

dan kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja perusahaan.   

10. Harga adalah nilai suatu produk yang dinilai dengan uang. 

11. Promosi adalah kegiatan pengenalan produk dari suatu perusahaan guna 

memperkenalkan, menjaring konsumen baru dan mempertahankan langganan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Awal mula usaha bapak H. Syamsudin adalah sebagai pemilik dan 

penyedia RPH di Kabupaten Ponorogo, RPH ini didirikan pada tahun1992 dan 

merupakan RPH satu-satunya yang ada di Ponorogo saat itu. Pertama kali 

dibangun RPH ini sangat sederhana sekali dan masih jauh dari standar RPH 

namun setelah dilakukan survei ke daerah lain dan bertanya ke beberapa sumber 

akhirnya pada akhir tahun 1993 maka Bapak H. Syamsudin menyempurnakan 

RPH tersebut dengan menyesuaikan standar RPH dan memperluas bangunannya. 

RPH ini benar-benar dimanfaatkan oleh beliau, selain digunakan sendiri beliau 

juga menyewakan RPH tersebut kepada para penjagal yang berada di Kabupaten 

Ponorogo. Penyewaan RPH ini disambut baik oleh para peternak sapi karena 

selain menjual sapi hidup kini mereka dapat menjual daging sapi juga, selain itu 

juga masyarakat banyak merasa terbantu karena setelah RPH ini dibangun 

masyarakat mendapat lapangan kerja baru yang saat itu masih sangat dibutuhkan 

yaitu sebagai tukang jagal. Keberadaan RPH membawa untung besar bagi 

responden dan keuntungan ini akhirnya digunakan untuk membangun sebuah 

kandang dan areal penanaman rumput gajah pada tahun 1995. Kandang ini 

dibangun untuk pengembangbiakkan dan penggemukkan sapi potong sehingga 

kebutuhan daging sapi dapat terpenuhi sewaktu-waktu, dengan harapan tidak 

perlu lagi membeli sapi untuk dipotong melainkan mengambil sapi yang siap 

potong dari kandang sendiri.  
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Peternakan milik responden terletak di kelurahan Tambakbayan kecamatan 

Ponorogo kabupaten Ponorogo yang merupakan daerah dataran rendah dengan 

curah hujan 2000 sampai 3000 mm/tahun dengan keadaan suhu rata-rata harian 

kurang lebih 29,120 C, sedangkan kelembaban rata-rata mencapai kurang lebih 70 

sampai 80 persen. Keadaan agroklimat kawasan kelurahan Tambakbayan 

merupakan daerah ladang hijauan, karena tanaman ladang bisa tumbuh subur 

khususnya rumput gajah. Sapi potong mampu bertahan dan beradaptasi pada 

daerah bersuhu 260C sampai 380C (Sosromidjojo, 1985). Lokasi peternakan sapi 

potong milik responden berjarak 500 meter dari pemukiman penduduk. Ditinjau 

dari aspek sosial keberadaan peternakan sapi potong milik responden tidak 

mengganggu masyarakat sekitarnya. Kotoran padat diambil tiap hari oleh pekerja 

kandang kemudian diangkut ke tempat penimbunan atau pembuangan kotoran 

yang ada di belakang kandang serta dialirkan langsung ke lahan hijauan disekitar 

kandang sebagai pupuk rumput gajah. Ditinjau dari aspek ekonomi 

memungkinkan adanya pengembangan usaha disamping faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi, karena masih banyak lahan kosong disekitar lokasi yang sebagian 

besar ditanami oleh hijauan berupa rumput gajah dan rumput king grass. Lokasi 

kandang dekat jalan raya, sehingga memudahkan transportasi pengangkutan bahan 

pakan serta meminimalkan biaya transportasi pengiriman bahan pakan ataupun 

penjualan ternak.  

Sistem kandang yang digunakan adalah sistem double stall yang tersusun 

atas two row plan dengan konstruksi head to head yaitu ternak ditempatkan saling 

berhadap-hadapan. Penggunaan sistem two row plan ini dirasakan lebih efisien 

karena memberikan kemudahan dalam pemberian pakan, pembersihan dan 
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kemudahan dalam penanganan ternak. selain itu ada juga bentuk umbaran, yaitu 

sapi yang ditempatkan dapat bebas bergerak, kandang ini dikhususkan bagi betina 

siap kawin, betina bunting dan pejantan yang lulus seleksi. Kandang terdiri atas 4 

stall, setiap stallnya diisi 32 ekor sapi. Untuk penataannya setiap petaknya diisi 2 

ekor sapi dengan jarak 3 m per petaknya. Hal tersebut sudah baik dengan diisinya 

setiap petak 2 ekor sapi karena selain suhu di Nganjuk yang cukup panas, 

penataan kandang tersebut dimaksudkan memberikan tempat yang luas agar sapi 

mempunyai ruang gerak lebih leluasa tinggal dikandang (Siregar, 1996).  

Atap kandang pada peternakan milik responden mempunyai dua tipe atap 

kandang, yaitu tipe atap kandang gable untuk kandang individu dan tipe atap 

kandang shade untuk kandang umbaran. Bahan atap yang digunakan untuk 

kandang indukan adalah genteng terbuat dari tanah liat, sedangkan untuk kandang 

umbaran menggunakan asbes bergelombang. Tiang penyangga kandang indukan 

menggunakan kayu balok, sedangkan kandang umbaran terbuat dari semen. Atap 

kandang terbuat dari genteng dan asbes, yang merupakan bahan yang sangat 

cocok untuk daerah dataran rendah karena kuat dan tahan panas (Siregar, 1996).  

Lantai kandang terbuat dari semen dan permukaannya mempunyai derajat 

kemiringan 2 % dibuat agak kasar supaya tidak licin yang dialasi dengan karpet 

yang berasal dari bahan karet. Kontruksi semacam ini dimaksudkan agar sapi 

tidak mudah terpeleset (jatuh), serta mampu mengalirkan kotoran dan air dengan 

lancar kearah selokan. Menurut Siregar (1996), bahwa lantai kandang yang 

mempunyai derajat kemiringan 2 % dimaksudkan agar air dan kotoran dapat 

dengan mudah dialirkan kebelakang kandang sehingga air tidak tergenang dilantai 

yang dapat menyebabkan ternak terpeleset dan menyebabkan sumber penyakit.  
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Setiap kandang dilengkapi dengan tempat pakan dan minum terbuat dari 

semen. Tempat pakan konsentrat dan minum ternak mempunyai bentuk bersusun 

terbuat dari semen berukuran (0,56 x 0,31) m2 dengan kedalaman 0,31 meter 

Selain itu setiap kandang juga dilengkapi dengan saluran pembuangan kotoran 

yang berada di belakang ternak memanjang dari ujung satu ke ujung lainnya 

dengan kedalaman 10 cm dan lebar 40 cm. Saluran pembuangan ini berakhir 

ditempat penampungan feses dan dialirkan ke lahan hijauan. Terdapat beberapa 

ruang dalam areal kandang, antara lain : tempat menyimpan gamblong berukuran 

(5 x 5) m2 serta ruangan tempat menyimpan obat-obatan sekaligus sebagai kantor 

berukuran (5 x 5) m2. Penyediaan pakan dan minum secara ad libitum, hal ini 

dimaksudkan agar tidak menimbulkan persaingan dalam mengkonsumsi pakan 

serta mempermudah pemberian pakan baik pakan hijauan maupun yang lainnya. 

Pembersihan kandang terbagi menjadi dua, yaitu bagian dalam dan bagian luar. 

Bagian dalam meliputi tempat pakan, tempat minum, tempat menyimpan pakan 

dan kandang sapi potong, yang dilakukan satu kali sehari, yaitu pagi pukul 06.00 

WIB. Pembersihan kandang dilakukan tiap hari sekali secara bersamaan dengan 

tujuan efisiensi waktu tetapi tidak efisien kerja. Pembersihan bagian luar kandang 

dilakukan tiap satu bulan sekali dan ini cukup lama waktunya, sehingga dapat 

menyebabkan kondisi kandang bagian luar terkesan kotor.  

Jenis sapi potong yang dipelihara berasal dari jenis Peranakan Limousin, 

Peranakan Simmental, Peranakan Brahman dan Peranakan Ongole (PO). 

Responden membeli peranakan brahman hanya untuk digemukkan lalu dipotong 

tetapi untuk jenis sapi yang lain dikembangbiakkan dengan sesekali melakukan 

parkawinan silang terhadap induk pilihan untuk mendapatkan pedet berpotensi 
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tinggi dan juga digemukkan untuk dipotong. Pemilihan bangsa sapi potong ini 

cukup tepat karena sapi potong jenis diatas mudah beradaptasi ditempat baru. 

Santoso, U (2003) menyatakan bahwa sapi jenis Limousin, Brahman dan 

Simmental termasuk baik untuk dikembangkan karena sapi ini mudah beradaptasi 

dengan baik didaerah tropis maupun subtropis.  

Masalah utama pada penggemukan sapi adalah tidak tersedianya bakalan 

yang memenuhi kriteria dan tersedia secara kontinyu. Sumber bakalan yang 

diperoleh kebanyakan masih berasal dari peternakan rakyat terutama untuk jenis 

peranakan brahman. Sapi-sapi tersebut kebanyakan masih dipelihara secara 

tradisional dan ketika dipotong bobotnya belum maksimal, prosentase karkasnya 

belum mencapai 50 %. Sapi potong yang berbobot hidup 350-500 kg jika 

digemukkan terlebih dahulu selama 4 bulan, prosentase karkasnya dapat 

meningkat menjadi 65 % kalau bobot hidupnya mencapai 600 kg.  

Keberhasilan penggemukan sapi potong sangat tergantung pada pemilihan 

bibit yang baik dan kecermatan selama pemeliharaan. Sapi bakalan berasal dari 

pembelian dari pasar hewan tepatnya dari pasar hewan Jetis-Ponorogo, 

Purwantoro, Wonogiri, Pacitan, Trenggalek dan  Tulungagung. Pemilihan pasar 

tersebut dikarenakan sudah ada jaringan khusus yang menyediakan bakalan-

bakalan dalam jumlah banyak, tanpa harus mencari satu persatu calon bakalan 

yang ada dipasar tersebut. Jaringan tersebut terdiri dari gabungan para blantik 

yang ada dipasar hewan tersebut yang khusus menyediakan bakalan dalam jumlah 

besar. Mengingat dipasar hewan banyak sekali macam dan jenisnya sehingga 

bebas memilih bakalan yang bagus dengan sistem pembeliannya menggunakan 
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penafsiran berdasarkan penampilan fisik sapi tanpa menggunakan ukuran bobot 

badan. 

Bakalan yang dipilih sebaiknya memiliki potensi dapat tumbuh optimal 

setelah digemukkan. Prioritas utama sapi bakalan yang dipilih adalah kurus, 

berusia dara, dan sepasang gigi serinya telah tanggal. Walaupun semua bangsa 

dan tipe sapi bisa digemukkan namun agar diperoleh hasil yang baik diperlukan 

bangsa dan tipe sapi tertentu yang laju pertumbuhannya sangat cepat, hasil, 

dagingnya cukup, dan mutunya pun bagus. Kriteria-kriteria sapi bakalan yang 

akan digemukkan dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Kriteria Sapi Bakalan  
 
 
No. Kriteria Sapi Bakalan 

 
1 Sapi bakalan berjenis Peranakan Limousin, Peranakan Simmental, 

Peranakan Brahman dan Peranakan Ongole (PO) karena prosentase hasil 

karkas sapi-sapi tersebut lebih dari 60 %. Memiliki bobot badan antara 

350-500 kg 

 

2 Bakalan yang yang dipilih untuk digemukkan umumnya berjenis kelamin 

jantan, berumur antara 2 s/d 2,5 tahun, atau dua pasang gigi susu telah 

tanggal (memiliki gigi tetap 2 pasang). Karena sapi bakalan dibawah 

umur satu tahun kurang efektif digemukakan. Pada umur tersebut, 

pertumbuhan bakalan yang pesat hanya tulang dan gigi, serta 

pertumbuhan fisik cenderung meninggi. Setelah bakalan berumur 2 tahun 

baru akan membentuk jaringan daging. Pada umur tersebut pertumbuhan 

badan sapi bakalan berlangsung secara horizontal dan otot (daging) mulai 

mengembang dan memadat. 
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3 Pengamatan fisik meliputi ukuran badan panjang dan dalam. Rusuk 

tumbuh panjang yang memungkinkan sapi mampu menampung jumlah 

makanan yang banyak. Bentuk tubuh segi empat, pertumbuhan tubuh 

bagian depan, tengah dan belakang serasi, garis badan atas dan bawah 

sejajar, garis punggung lurus dan meniggi ke arah belakang. Paha sampai 

pergelangan penuh berisi daging. Dada lebar dan dalam serta menonjol 

kedepan. Kaki besar, pendek dan kokoh. Posisi kaki dan badan saat 

berdiri tegap. 

4 Sapi yang sehat keadaan tubuhnya tampak bulat berisi dengan kulit 

lemas, mudah dilipat yang bila dilepas lipatannya cepat merata kembali. 

Bulunya licin dan mengkilap. Selaput lendir mulut dan gusi berwarna 

merah muda, lidah mudah bergerak secara bebas. Ujung hidung bersih, 

basah dan dingin. Hidung sapi yang kering menunjukkan bahwa sapi itu 

menderita panas tubuh akibat suatu infeksi. 
Sumber : Data Primer Diolah (2007) 
 

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa tidak semua sapi dapat 

dijadikan bakalan untuk peternakan milik Bapak H. Syamsudin. Banyak sekali 

kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar bisa di gemukkan. Standarisasi ini 

dilakukan karena dengan adanya calon bakalan yang bagus maka hal ini akan 

berdampak pada prosentase hasil pemotongan yang bagus, yakni sapi yang 

memiliki ukuran atau porsi isi perut, tulang dan lemak sedikit tetapi memiliki 

daging yang tebal dan halus. Oleh karena itu apabila menginginkan usahanya 

berhasil harus bisa memilih atau melakukan seleksi terhadap sapi-sapi bakalan 

yang akan digemukkan.  

Pemilihan jenis sapi yang masuk ke Peternakan Bapak H. Syamsudin 

dikarenakan saat ini konsumen lebih memilih daging dari jenis sapi tersebut, 

mengingat kualitas karkasnya lebih bagus dan lebih banyak. Berdasarkan 

pernyataan responden bahwa bulan Agustus, September dan Desember jumlah 
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sapi bakalan yang masuk lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Hal ini 

dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan daging sapi akibat adanya 

hari raya keagamaan. Sedangkan pada bulan April dan Mei terjadi penurunan 

jumlah sapi bakalan yang masuk, dikarenakan pada bulan tersebut musim panen 

petani belum tiba sehingga bakalan sulit dicari. 

Pada saat ini perkembangan jumlah populasi sapi potong dari tahun 

ketahun mengalami peningkatan, peningkatan ini dimungkinkan dengan semakin 

banyaknya masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi daging sapi dan 

mendukungnya kondisi lingkungan sekitar untuk pengembangan usaha. Hingga 

desember 2006 tercatat sebanyak 117 ekor dengan bobot rata-rata 550 kg – 750 

kg. Gambaran mengenai jumlah populasi sapi seperti pada gambar 4 berikut : 

 

 Gambar 4. Populasi sapi potong  

Pada gambar 4, terlihat bahwa populasi sapi potong dari tahun 2003 

ketahun 2006 mengalami peningkatan walaupun peningkatannya tidak begitu 

drastis dimana pada tahun 2003 ternak yang dimiliki hanya 62 ekor sampai 

dengan akhir tahun 2006 ternaknya meningkat menjadi 117 ekor. Peningkatan 
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populasi ini tidak dilakukan secara besar-besaran mengingat kapasitas kandang 

yang dimiliki juga hanya berkapasitas maksimal 300 ekor, sehingga tidak 

memungkinkan untuk penambahan populasi lebih dari itu. Dengan pemeliharaan 

yang intensif dan bobot rata-rata 550 kg-750 kg bahkan pejantan yang digunakan 

untuk kawin bobotnya mencapai 897 kg,  diharapkan pada saat dipotong sapi hasil 

penggemukan memperoleh hasil karkas 60 % dari bobot hidup.  

Santoso, U. (2003) menyatakan bahwa sapi potong yang berbobot hidup 

450-600 kg jika digemukkan secara intensif selama 4 bulan, maka prosentase 

karkasnya dapat meningkat menjadi 60 % dari bobot hidupnya. Sehingga jika 

dibandingkan dengan literatur maka prosentase karkas pada peternakan responden 

masih kurang. Hal ini karena rata-rata berat karkas (tidak termasuk ginjal, lemak 

dan jerohan) sangat tergantung dari jenis bangsa sapi dan pemberian pakan. 

Jenis sapi yang bentuk luarnya memenuhi persyaratan atau kriteria yang 

bagus tidak akan berarti jika tidak sehat. Untuk mengetahui kesehatan sapi secara 

umum, dapat memperhatikan keadaan tubuh, sikap dan tingkah laku, pernapasan, 

denyut jantung, pencernaan dan pandangan sapi. Sapi sehat bernapas dengan 

tenang dan teratur berbeda dengan sapi yang sakit pernapasannya menjadi lebih 

cepat. Selain itu pandangan mata sapi yang sehat cerah dan tajam, sebaliknya 

pandangan mata sapi yang kurang sehat sayu. 

Jika dilihat dari kesehatan ternak penyakit yang sering berjangkit pada 

sapi-sapi di peternakan responden adalah penyakit mulut, kuku, mencret dan 

kurang nafsu makan. Untuk pencegahan penyakit mencret adalah dengan 

pemberian Vet Oxysb dan Oxytetraciclin dan untuk kurang nafsu makan 

disuntikkan pada pantat berupa Vitamin B complek, sedangkan penyakit mulut 
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dan kuku pencegahannya dilakukan dengan vaksinasi terhadap sapi-sapi yang 

dilakukan secara teratur. Pencegahan penyakit juga dilakukan dengan tindakan 

higienis meliputi pembersihan ternak, pakan, kandang, peralatan dan pemotongan 

kuku. Namun secara keseluruhan manajemen pemeliharaan sapi potong pada 

peternakan milik Bapak H. Syamsudin sangat baik hal ini dapat dilihat dari 

kecilnya sapi yang terjangkit penyakit. 

Perbaikkan mutu kesehatan salah satunya adalah melalui program 

vaksinasi. Program ini dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan 

kemungkinan adanya penyakit dari sapi yang dipelihara. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sarwono dan Hario (2005) bahwa untuk menjaga ternak dalam kondisi 

sehat dapat dilakukan dengan penyuntikan (vaksinasi) terhadap penyakit-penyakit 

tertentu secara teratur agar sapi memperoleh kekebalan terhadap penyakit menular 

baik yang berasal dari bakteri maupun virus. 

Pakan yang diberikan pada sapi potong berupa pakan hijauan, jerami dan 

konsentrat. Hijauan yang diberikan berupa rumput gajah (Pennisetum 

purpureum), rumput gajah diperoleh dari lahan hijauan yang ada disekitar 

kandang dan di areal persawahan milik responden Jerami di berikan pada pagi dan 

malam hari. Jerami yang diberikan sebelumnya telah dicampur dengan starbio dan 

telah disimpan sekitar 30 hari. Sebelum diberikan rumput gajah dicopper terlebih 

dahulu agar mudah di dalam mencerna. Frekuensi pemberian 2 kali sehari yaitu 

pagi dan siang hari. Jumlah hijauan yang diberikan sebanyak 20 kg/hari/ekor.  

Pakan konsentrat yang diberikan berupa bekatul, dan onggok,  yang 

kemudian dicampur dengan garam, sedikit kapur dan urea. Selain itu juga 

ditambahkan suplemen berupa vitamin, starbio, urea, garam dan mineral. Fungsi 
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dari starbio untuk mengurangi bau kotoran sapi, meningkatkan nafsu makan 

ternak dan meningkatkan daya cerna ternak terhadap pakan. Fungsi dari 

pemberian bekatul, dan onggo adalah bahan makanan ternak sebagai sumber 

energi dan sumber protein.  

Jumlah konsentrat yang diberikan sebanyak 7 kg/hari/ekor. Pemberian 

konsentrat dilakukan pagi dan siang hari ditempatkan terpisah dari pakan dan 

minum ternak. Sedangkan pemberian pakan hijauan yakni rumput gajah 

(Pennisetum purpureum) dilakukan dengan cara di jemur terlebih dahulu sekitar 

0,5 jam dengan harapan mampu menurunkan kadar air dalam pakan hijauan lalu 

dichop dengan panjang 10-15 cm. Selama penjemuran hijauan sapi akan diberikan 

pakan berupa konsentrat dan jerami. Setelah itu hasil penchoperan diletakkan 

ditempat pakan. Pemberian konsentrat tidak dicombor dengan harapan ternak 

akan mendapatkan kenyang dari pakan dan bukan kenyang karena terlalu banyak 

mengkonsumsi air. Teknik pemberian pakan seperti ini merupakan salah satu 

strategi atau untuk mendapatkan hasil daging yang lebih padat karena kebanyakan 

ternak langsung dipotong di RPH dan sedikit sekali yang dijual. Bobot badan akan 

meningkat dengan semakin banyaknya kandungan air dalam badan, berdasarkan 

teori metode ini salah karena akan berdampak pada daging yang dihasilkan akan 

lembek. Pemberian minum diberikan secara ad libitum karena air mutlak 

dibutuhkan dalam usaha penggemukan sapi potong. 

Bahan dasar untuk pakan ternak yang cukup merupakan faktor penting 

guna menjamin kelancaran proses produksi penggemukan. Konsentrat merupakan 

pakan penguat yang diberikan pada ternak sapi potong sebagai pelengkap, karena 

tidak semua zat makanan dapat dipenuhi dari pakan hijauan. Pakan sapi potong 
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tersebut tediri dari beberapa bahan pakan penyusun. Dalam pembuatannya harus 

memperhatikan segi protein dan energi yang terkandung dalam bahan pakan. 

Bahan makanan ternak sumber energi adalah bahan makanan yang digunakan 

ternak sebagai sumber tenaga atau energi, bahan makanan sumber energi dapat 

dikelompokkan kedalam makanan penguat atau konsentrat yang terdiri dari 

carboneceous feeds dan netrogeneous feeds, yang sebagian besar merupakan hasil 

limbah penggilingan pertanian (Santoso, U. 2003).  

Dalam hal pengadaan bahan pakan, Bapak H. Syamsudin memperolehnya 

dengan cara memesan terlebih dulu dari beberapa supplier bahan baku yang ada di 

wilayah Kabupaten Ponorogo. Frekuensi pemesanan bahan pakan tidak bisa 

dipastikan beberapa hari sekali melainkan tergantung kebutuhan dan persediaan 

yang tersisa. Berikut alur tentang jalannya proses pengadaan bahan pakan 

konsentrat :  

 Rencana pengadaan Perencanaan  produksi  

 

 
Pemesanan  Kontrol kualitas  

 

Gambar 5. Diagram alir proses pengadaan bahan pakan ternak 

Proses produksi  Supplier  Penyimpanan  

Gambar 5 diatas menerangkan alur proses produksi bahan pakan 

konsentrat yang dimulai dari perencanaan produksi, rencana pengadaan, 

pemesanan kepada pihak suplier, penyimpanan, proses produksi dan kontrol 

kualitas. Handoko (1999) menyatakan bahwa perencanaan yang baik dapat 

dicapai dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dimana 

perencanaan dan kegiatan akan dilaksanakan serta periode sekarang pada saat 

rencana dibuat.  
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Data tentang jenis bahan pakan yang digunakan, daerah asal suplier dan 

harga masing-masing bahan pakan dapat dilihat pada tabel 6 : 

Tabel 6. Data Jenis Bahan Pakan Yang Digunakan, Daerah Asal Supplier  
    Dan Harga Masing-Masing Bahan Pakan 

No Jenis Bahan Pakan 
 

Asal Suplier Harga  
(Rp/10kg) 

1 Bekatul  Ponorogo 1.200 
2 Onggok PT. Surya Putra Tani 

Ponorogo  
1.100 

4 Jerami Ponorogo 150 
     Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Bapak H. Syamsudin melakukan pemesanan setiap jenis bahan pakan 

berdasarkan pada lead time setiap jenis bahan pakan dan dalam menentukan 

reader point perusahaan juga memperhatikan adanya pergantian musim dan 

fluktuasi harga sehingga jarang terjadi kehabisan bahan pakan ataupun kelebihan 

stok bahan pakan. Jika akan terjadi fluktuasi harga, perusahaan akan menambah 

intensitas pengiriman bahan pakan agar dapat mengurangi biaya produksi. Hal ini 

dilakukan karena dengan adanya fluktuasi harga menyebabkan harga bahan pakan 

menjadi mahal sehingga untuk menekan biaya sebelum harga naik perusahaan 

akan menambah intensitas pengiriman bahan pakan.  

Sukanto dan Indriyo (1996) menyatakan bahwa jika jumlah persediaan 

bahan pakan yang dibeli terlalu besar maka menyebabkan bertumpuknya bahan 

pakan didalam gudang sehingga mengakibatkan penurunan kualitas juga 

menyebabkan biaya penyimpanan yang dikeluarkan akan menjadi lebih besar. 

Berikut adalah grafik fluktuasi harga pakan yang terjadi selama tahun 2006 : 
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 Gambar 6. Grafik Fluktuasi Harga Bahan Pakan 

 Pada gambar 6, dapat dilihat bahwa diantara ketiga bahan pakan tersebut 

harga tertinggi ditempati bekatul dengan kisaran harga antara : Rp. 10.500/10kg 

sampai dengan Rp. 15.000,-/10kg (Rp 1.050-Rp 1.500/kg) dimana harganya terus 

mengalami kenaikan hal ini terkait dengan peningkatan harga bekatul yang beralih 

fungsi menjadi bahan untuk komoditas yang lain dan ketersediaan bekatul 

sendiripun tidak bisa diprediksikan secara pasti, karena produksi bekatul sangat 

tergantung kepada musim. 

Harga terendah terjadi pada jerami yang harganya relatif konstan dan 

stabil pada level harga Rp. 100,- Rp 150/10kg. Harga onggok relatif konstan hal 

ini disebabkan adanya persediaan onggok yang sangat melimpah dikabupaten 

Ponorogo, sehingga hal ini berdampak pada harganya yang relatif murah dan 

jarang berfluktuasi.  
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4.2 Formulasi strategi 

4.2.1 Analisis Lingkungan 

 Setiap perusahaan atau lingkungan usaha (dalam hal ini perusahaan) selalu 

dihadapkan pada dua macam kekuatan yang saling berhubungan, yaitu lingkungan 

internal dan eksternal. Keadaan lingkungan yang dihadapi ini dapat membawa 

pengaruh positif atau negatif bagi perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu 

menganalisa faktor-faktor lingkungan tersebut sehingga dapat memaksimalkan 

dampak positif yang ada dan mengarahkan dampak negatif yang timbul dari 

lingkungan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan. 

4.2.2.1 Analisis Lingkungan Internal 

 Analisis lingkungan internal berkaitan dengan faktor internal perusahaan 

yang mempengaruhi perusahaan dari dalam, meliputi keunggulan dan kelemahan 

yang dimiliki perusahaan. Secara garis besar ada beberapa faktor yang 

diperhatikan dalam analisis lingkungan internal, meliputi : faktor finansial, 

sumber daya manusia dan perekrutan pekerja, pelayanan dan harga produk.  

1. Finansial 

Kondisi finansial atau pendanaan yang ada sangat baik artinya bahwa 

keadaan finansial cukup memberi ruang gerak yang luas bagi pengadaan sapi 

bakalan dan proses produksi. Kerena selain mempunyai usaha penggemukan sapi 

potong, pemilik peternakan juga memiliki RPH dan toko penyedia daging sapi, 

beliau juga mempunyai usaha lain diluar bidang peternakan sehingga hal ini yang 

menyebabkan masalah modal bukanlah masalah yang sulit. Dengan kondisi 

finansial yang lebih memberikan nilai plus bagi pengembangan usaha seperti 

adanya pembayaran tunai dalam pembelian sapi bakalan dan pembayaran bahan 
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pakan tepat waktu sehingga menyebabkan hubungan dan kerjasama dengan 

supplier berjalan harmonis.  

Walaupun dengan kondisi finansial yang cukup baik, tetapi sebagai 

pengusaha penggemukan sapi potong tetap mempunyai kendala dalam 

mengembangkan usahanya. Pengembangan kualitas produk sangat diperlukan 

dalam usaha mengantisipasi perubahan yang terjadi pada kebutuhan atau selera 

konsumen pada suatu produk. Akan tetapi apabila mampu mengantisipasi hal 

tersebut maka volume penjualan akan meningkat dan keuntungan perusahaan akan 

meningkat pula. 

2. Sumber Daya Manusia dan Reqruitment 

Peternakan milik responden merupakan salah satu peternakan 

penggemukan sapi potong dimana didalamnya juga terdapat struktur organisasi 

yang menunjukan fungsi-fungsi personal, hubungan wewenang dan tanggung 

jawab dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menunjukkan wadah bagi 

pencapaian tujuan bersama agar terbina kerjasama yang baik. Adanya 

pembentukan struktur organisasi dapat memberikan kejelasan dan keterangan 

mengenai tugas dari para karyawan sehingga karyawan mampu menjalankan 

tugasnya masing-masing dan mampu bekerja sama dengan baik Penggambaran 

struktur organisasi disajikan dalam gambar 7 berikut : 
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PENGURUS RPH 
H. HERU 

PENGAWAS 
PEMELIHARAAN 

Ir. PRAHASTO 

KEUANGAN 
H.SYAMSUDIN 

PEKERJA 

PEMILIK PETERNAKAN 
H. SYAMSUDIN 

Gambar 7. Struktur Organisasi peternakan milik Bapak H. Syamsudin 

Bapak H. Syamsudin merekrut 7 karyawan yang terdiri 3 orang pada 

bagian kandang dan pemberian pakan, 2 orang pada bagian pengangkutan bahan 

pakan, 1 orang sebagai pengawas sekaligus mantri hewan di kandang tersebut, 1 

orang sebagai pengatur pembelian dan penjualan juga pengurus RPH dan beliau 

(H. Syamsudin) sendiri yang mengurusi keuangan pada peternakan tersebut. 

Perekrutan karyawan merupakan hal penting untuk kelangsungan usaha. Selama 

ini Bapak H. Syamsudin tidak terlalu mempermasalahkan tingkat pendidikan 

hanya menuntut mampu bekerja sesuai jadwal dan tugas yang diberikan. Selama 

Usaha Neliau Berjalan terjadi beberapa kali perekrutan yang disebabkan beberapa 

karyawan merasa tidak cocok terhadap kebijakan beliau. Keadaan ini membuat 

perkembangan usaha beliau menjadi terhambat. Mengatasi hal tersebut beliau 

lebih berhati-hati dalam merekrut karyawan dan hingga kini masih bartahan. 

Perekrutan karyawan seperi yang telah digambarkan diatas menunjukkan 

bahwa produktivitas usaha mampu memenuhi target yang diharapkan. Pemenuhan 

target produksi dapat terjadi bila dalam perekrutan menghasilkan karyawan yang 

mampu bekerja secara professional sesuai dengan profesinya. Tuntutan ini harus 
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dipenuhi karena para karyawanlah yang berperan aktif untuk melangsungkan 

proses produksi usaha tersebut.  

Karasteristik karyawan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan rata-

rata merupakan lulusan SLTP dan umur rata-rata karyawan  antara 25-60 tahun. 

Menurut Santosa, Soehadi, Kusnadi dan Sitoru (1979) bahwa umur 30-50 tahun 

adalah tergolong umur produktif, yaitu umur yang mampu bekerja dalam rangka 

mencari penghasilan. Pada umur produktif manusia cenderung berpikir lebih 

matang dan mampu mengendalikan emosi yang ada dalam dirinya, mengingat 

hampir seluruh karyawan tersebut sudah berumah tangga sehingga mereka akan 

bekerja dengan serius untuk menghidupi keluarganya.  

Dengan tingkat pendidikan yang pas-pasan menyebabkan tingkat 

ketrampilan yang dimiliki oleh  karyawan juga masih kurang sehingga masih 

perlu adanya peningkatan kualitas SDM dengan berbagai macam pelatihan, kursus 

atau diklat tambahan. Selain itu para karyawan tersebut sudah bekerja cukup lama. 

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian rata-rata karyawan tersebut 

sudah bekerja di perusahaan lebih dari 3 tahun bahkan ada yang sudah bekerja 

selama 15 tahun, hal ini mungkin disebabkan karyawan tersebut merasa cocok dan 

senang dengan keberadaan dan perlakuan dari Bapak H. Syamsudin  terhadap 

kesejahteraan karyawannya. 

Rogers dan Shoemaker (1971) menyatakan bahwa proses pengambilan 

keputusan terhadap suatu inovasi dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan 

pendidikan, semakin banyak ilmu yang dimiliki maka semakin tinggi pula 

kreatifitas dan penalaran. Tingkat pendidikan yang rata-rata rendah ini salah 

satunya disebabkan karena dalam proses penggemukan, perawatan pedet dan 

58 
 



pencoperan tidak diperlukan keahlian khusus maupun tingkat pendidikan yang 

tinggi. Kegiatan penggemukan, perawatan pedet dan pencoperan hanya 

mengandalkan kemampuan tenaga fisik saja dan tidak membutukan pendidikan 

formal. 

Berbeda dengan kegiatan pada bagian pakan dan bagian keuangan 

membutuhkan pendidikan yang cukup tinggi, karena kegiatan yang dilakukan 

mempunyai tanggung jawab yang besar dan berhubungan dengan ketelitian dan 

kesempurnaan. Maka membutuhkan karyawan yang pendidikan formalnya tinggi. 

Distribusi tingkat pendidikan dan umur para karyawan dapat dilihat pada tabel 7 

berikut : 

Tabel 7. Distribusi Tingkat Pendidikan Dan Umur Para Karyawan 
Peternakan  

  Milik Bapak H. Syamsudin 
Tingkat 

Pendidikan 
Jumlah 
(Orang)

Prosentase
(%) 

Umur 
(tahun) 

Jumlah 
(Orang) 

Prosentase
(%) 

SD 2 28,57 20 – 29 1 14,28 
SMP 1 14,28 30 – 39 3 42,85 
SMU 3 42,85 40 – 49 2 28,57 
PT 1 14,28 50 – 59 1 14,28 
Total 7 100 Total 7 100 

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar karyawan 

rata-rata pendidikan terakhirnya adalah SMU yakni sebanyak 3 orang, SD 

sebanyak 2 orang sedangkan lulusan perguruan tinggi dan SMP jumlahnya sama 

yakni sebanyak 1 orang. Jika dilihat dari segi umur karyawan sebagian besar antar 

30 s/d 49 tahun yakni sebanyak 5 orang, umur 20 s/d 29 tahun sebanyak 1 orang 

dan umur 50 s/d 59 tahun sebanyak 1 orang, pada usia-usia tersebut orang 

cenderung sedang giat-giatnya untuk bekerja sehingga dari sini ada nilai tambah 

tersendiri.  
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Untuk jam kerja yang diberlakukan dimulai pukul 06.30 WIB – 11.30 

WIB kemudian istirahat lalu dilanjutkan lagi pukul 14.00 WIB – 16.30 WIB. 

Sedangkan pelayanan dan fasilitas yang diberikan terhadap para karyawannya 

berupa gaji pokok,dan tunjangan hari raya. Disamping itu jika dilihat dari 

komunikasi dan hubungan kerjasama antar karyawan berjalan dengan baik dan 

lancar, dimana suasana kerja ditempat tersebut cukup kondusif, nyaman, dan sifat 

kekeluargaannya sangat erat sekali. 

3. Servis/Pelayanan 

 Salah satu kunci kesuksesan suatu usaha adalah dalam mendatangkan 

konsumen dengan pelayanan, baik pelayanan langsung maupun tidak langsung. 

Pelayanan penjualan barang merupakan fungsi dasar dari proses pemasaran. 

Unsur service (pelayanan) juga termasuk yang diperlukan dalam pemasaran 

modern. Pelayanan yang diberikan oleh Bapak H. Syamsudin kepada 

konsumennya cukup baik, yaitu dalam hal pendistribusian sapi potong yang 

langsung diantar kerumah potong hewan tanpa menunggu berlama-lama setelah 

keuangan dan administrasi selesai barang kemudian langsung dikirim.

 Handoko (1999), menyatakan bahwa service perusahaan terhadap 

konsumennya dapat meliputi bantuan kepada pelanggan sebelum melakukan 

pembelian, pinjaman pembayaran hutang dan jasa pengiriman. Pelayanan 

terhadap konsumen dirasa baik apabila konsumen merasa puas dan tidak terjadi 

complain. Dalam pelayanan pendistribusian barang kepada konsumen harus 

menggunakan jalur atau saluran pemasaran yang pas karena pemakaian jalur yang 

terlalu panjang akan menyebabkan biaya yang besar. Berikut ini adalah jalur 

pemasaran sapi potong di peternakan milik responden : 
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Sapi Bakalan Peternakan Milik 
Bapak H. 

Syamsudin

Konsumen 
(Jagal) Industi RPH 

Daging Segar 
dan Limbahnya 

Toko Penjualan Daging 
Sapi 

Industri Pengolahan  
Non Makanan 

Konsumen Daging 
Sapi 

Hiasan Dinding, 
Bahan Pakan, dll 

Gambar 8. Jalur Pemasaran Sapi Potong 

 Berdasarkan gambar 8 diatas dapat diketahui bahwa bakalan yang akan 

masuk harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Bakalan tersebut 

rata-rata berasal dari pasar hewan yang ada didaerah Ponorogo dan sekitarnya. 

Setelah melalui proses penggemukan, dimana pihak perusahaan menetapkan batas 

maksimal lama penggemukan bakalan adalah empat bulan. Apabila melampaui 

batas tersebut sapi harus segera dijual karena akan rugi bila terus dipelihara sebab 

pertumbuhan bobot badannya sudah maksimal. 

 Rata-rata bobot badan sapi 600-700 kg sehingga dari sini konsumennya 

kebanyakan adalah jagal. Kemudian dari jagal sapi-sapi dimasukkan kedalam 

rumah potong hewan (RPH) untuk dipotong. Setelah melalui proses pemotongan 

didapatkan daging segar yang siap untuk dipasarkan. Daging segar ini kemudian 

dikirim ke toko untuk kemudian dijual kepada konsumen baik untuk rumah 

tangga ataupun untuk diperdagangkan kembali sebagai makanan hasil olahan 

seperti bakso dan berbagai jenis makanan di rumah makan. Sedangkan hasil 

sampingan seperti kulit, tulang dan tanduknya masuk kedalan industri pengolahan 

non makanan untuk dijadikan hiasan dinding dan sebagai bahan pakan khususnya 

tulang. 
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 Tjiptono (1997), menjelaskan bahwa penggunaan dari distribusi langsung 

memiliki beberapa manfaat diantaranya perusahaan dapat mengetahui perubahan 

sikap pelanggan sehingga dapat menyesuaikan bauran pemasarannya, perusahaan 

juga dapat memiliki tingkat pengendalian distribusi yang besar. Manfaat dari 

penggunaan distribusi tidak langsung adalah perusahaan dapat memanfaatkan 

kontak hubungan, pengalaman dan mengoptimalkan peran perantara, sehingga 

perusahaan dapat menghemat pengeluarannya. Berikut adalah bentuk tipikal 

hubungan kerja sama : 

 

 

 Lingkungan Eksternal 

 
 
 
 

Lingkungan Internal 
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Sapi Bakalan 

Supplier 
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Keterangan : 
 Aliran input     : 
 Aliran output  : 

 

Gambar 9. Bentuk Tipikal Hubungan Kerja Sama  

Peternakan milik Bapak  
H. Syamsudin  

Jagal Sapi 
 

Peternak  

 
Sapi Hasil Penggemukan  

Industri RPH  

Konsumen 
Daging Sapi  
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 Berdasarkan gambar 9 diatas dapat diketahui bahwa aliran input dari 

peternakan milik Bapak H. Syamsudin merupakan lingkungan eksternal yang 

saling berhubungan dengan faktor internal. Aliran input ini menyokong segala 

faktor yang berkaitan dengan faktor produksi yang ada di perusahaan. Aliran input 

ini terdiri dari sapi bakalan, supplier pakan hijauan, jerami dan konsentrat. Setelah 

melalui proses produksi di dalam perusahaan, dihasilkan produk yakni sapi hasil 

penggemukan yang siap dipasarkan kekonsumen.  

 Melalui aliran output inilah ditentukan apakah produk dari perusahaan 

tersebut diterima oleh konsumen atau tidak mengingat aliran output ini adalah 

pemakai hasil perusahaan yang menentukan perusahaan akan untung atau rugi. 

Sehingga dari sini antara aliran input dan aliran output sama-sama sangat 

dibutuhkan oleh pihak perusahaan untuk mendukung kelancaran proses produksi 

dalam menghasilkan sapi penggemukan yang bagus. 

4. Harga 

 Harga merupakan salah satu komponen dalam marketing mix yang sangat 

menentukan keberhasilan program pemasaran. Produsen harus benar-benar 

mempunyai startegi yang tepat dalam penentuan harga atas barang yang 

ditawarkan. Kesalahan dalam penetapan harga dapat berakibat fatal, yang 

berimbas pada tidak lakunya produk dipasaran. Strategi harga merupakan 

kerangka dasar serta konsistensi ysng diperlukan oleh suatu perusahaan untuk 

mengambil keputusan kebijakan harga yang praktis dan efektif. Ketepatan strategi 

harga tergantung dari sejumlah variabel seperti kondisi persaingan, sasaran 

pemasaran dan penetapan harga pada perusahaan. 
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 Rangkuti, F. (2004) mengemukakan bahwa penetapan harga untuk produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan salah satu pengemabilan keputusan 

bisnis yang sangat penting. Perusahaan menawarkan produk dengan harga yang 

sesuai sehingga konsumen mampu dan ingin membeli produk yang dihasilkan. 

Perusahaan selain itu dapat memperoleh total revenue dan mungkin laba sesuai 

dengan yang diharapkan. Penetuan harga berkaitan dengan biaya yang 

dikeluarkan (baik biaya tetap maupun biaya variabel) untuk membuat suatu 

produk, berikut jasa yang diberikan, pengaruh persaingan dan pembentukan 

persepsi pelanggan tentang nilai produk yang dihasilkan. 

 Penetapan harga cukup komplek dan sulit, penetapan harga merupakan 

kebijakan perusahaan mengenai harga yang dibuat sefleksibel mungkin sehingga 

dapat menyesuaiakan dengan kebijakan-kebijakan perusahaan dalam aktifitasnya 

dimasa yang akan datang dengan tetap memberikan keuntungan bagi perusahaan 

dalam memberikan kepuasan bagi konsumen dan tetap mampu bersaing di 

pasaran. Penetapan harga tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan baik 

dalam jangka panjang maupun jangka pendek. 

 Penentuan harga jual produk merupakan permasalahan yang tidak bisa 

diabaikan oleh pihak produsen. Mubyarto (1978) menyatakan bahwa penetapan 

harga produk selain berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan dan besarnya 

laba yang diinginkan, seasonality (musim), juga dipengaruhi tingkat pendapatan 

dan kemampuan/daya beli konsumen. Harga yang ditetapkan merupakan 

kebijakan produsen untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan pilihan bagi 

konsumen dalam membeli produk.  
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 Penentuan harga penjualan pada peternakan milik Bapak H. Syamsudin 

menggunakan metode Cost Plus Pricing Method, yaitu metode penetapan harga 

dimana produsen dalam menentukan harga berdasarkan biaya total produksi 

ditambah dengan persentase laba yang diinginkan. Perusahaan dapat memberikan 

harga pada produknya dengan menambahkan suatu persentase keuntungan 

tertentu (profit margin) pada biaya rata-rata barang/cost plus (Swastha, 2002). 

Penentuan harga penjualan produk dari barang-barang sangat tergantung dari 

permintaan konsumen. Fluktuasi harga daging sapi di beberapa kota di Indonesia 

dapat dilihat pada gambar 10 berikut : 
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FLUKTUASI HARGA DAGING SAPI TAHUN 2006 DI BEBERAPA KOTA DI 
INDONESIA

Jakarta Bandung Semarang
Yogyakarta Surabaya Denpasar

Sumber : Anonymous, (2007) 
Gambar 10. Fluktuasi Harga Daging Sapi Tahun 2006 Di Beberapa Kota Di Indonesia  

 Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2006 harga 

daging sapi di beberapa kota di Indonesia dari bulan kebulan selalu mengalami 

kenaikan. Dari keenam kota yang menjadi sampel, Jakarta menempati posisi 

pertama dengan harga daging sapi yang paling tinggi/mahal. Bulan Januari harga 

daging sapi di Jakarta Rp. 35.500,- /Kg, harga ini terus naik hingga mencapai 

harga yang paling tinggi yakni bulan Desember sebesar Rp. 44.400,- /Kg. 

Mahalnya harga daging sapi di Jakarta di sebabkan karena tingginya minat dan 
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daya beli masyarakat yang mengkonsumsi daging sapi, tetapi sedikit sekali 

populasi sapi potong yang ada. Dengan kondisi seperti itu membuat pemerintah 

daerah Jakarta mendatangkan sapi-sapi dari luar daerah Jakarta untuk mencukupi 

kebutuhan daging sapi. 

 Posisi kedua mengenai tingkatan harga daging sapi ditempati oleh 

Bandung, dimana harga tertinggi dikota ini pada bulan Desember sebesar Rp. 

40.800,- /Kg. Kemudian diikuti oleh Semarang dengan harga sebesar Rp. 37.600,- 

/Kg, Yogyakarta dengan harga daging sapi Rp. 35.800,- /Kg, dilanjutkan oleh 

Surabaya dengan harga daging sapi sebesar Rp. 35.200,- /Kg dan posisi paling 

bawah adalah Denpasar dengan harga daging sapi sebesar Rp. 33.700,- /Kg. 

Rendahnya harga daging sapi di Denpasar daripada daerah lain ini dikarenakan 

kurangnya minat masyarakatnya untuk menkonsumsi daging sapi. Rendahnya 

minat menkonsumsi daging sapi dikarenakan masyarakat Denpasar sebagian besar 

beragama hindu, yang mengangap bahwa sapi adalah binatang yang keramat 

sehingga dilarang untuk dimakan. 

4.2.2.2 Analisis Lingkungan Eksternal 

 Faktor-faktor lingkungan yang dianalisis dalam analisis lingkungan 

eksternal ini meliputi : lingkungan fisik, pesaing, konsumen, sosial budaya dan 

peran pemerintah. 

1. Lingkungan Fisik 

Lingkugan fisik disini berkaitan dengan keadaan lokasi perusahaan dan 

peralatan yang dimiliki. 
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a) Lokasi 

Pada dasarnya pemilihan lokasi berarti menghindarkan seluruh atau 

semaksimal mungkin faktor-faktor negatif dan mendapatkan lokasi dengan paling 

banyak faktor-faktor positif. Penentuan lokasi yang tetap akan meminimumkan 

beban biaya jangka pendek maupun jangka panjang (Handoko, 1999). 

Peternakan milik Bapak H. Syamsudin mempunyai letak lokasi yang 

berdekatan dengan pemukiman penduduk dan cukup strategis yakni sekitar 6 km 

dari pusat kota dan berada + 500 meter dari jalan raya yang mudah dijangkau 

karena dilewati banyak kendaraan umum serta merupakan jalur lalu lintas antar 

kabupaten yang padat, sehingga memudahkan dalam proses transportasi dan 

pemasaran sapi potong, disamping itu proses pengiriman pakan dapat terpenuhi 

dengan mudah karena letak peternakan dekat dengan pusat kota. Berdasarkan SK 

Dirjen Peternakan No. 776/Kpts/DJP/Deptan/1982, bahwa perusahaan peternakan 

sapi potong diharuskan memenuhi persyaratan lokasi tidak berada di pusat kota 

atau sekurang–kurangnya 250 meter dari permukiman penduduk.  

Berdasarkan SK Dirjen Peternakan tersebut, maka peternakan tersebut 

tidak memenuhi persyaratan, tetapi ada ketentuan dari SK tersebut yang dapat 

mempertahankan keberadaan perusahaan tersebut, yaitu tidak bertentangan 

dengan ketertiban dan kepentingan penduduk setempat. Penduduk sekitar 

peternakan selama ini tidak ada yang mengeluh mengenai keberadaan peternakan 

tersebut, misalnya mengenai masalah pengolahan kotoran dan limbah ternak, 

bahkan banyak penduduk sekitar perusahaan yang menjadi petani yang 

menyediakan jerami bagi peternakan sehingga terjadi hubungan timbal balik 

antara peternakan dan penduduk setempat. Keuntungan lainnya daerah tersebut 
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merupakan daerah pertanian sehingga hijauan mudah diperoleh dan jaraknya juga 

sangat dekat sehingga dapat menekan biaya transportasi pengangkutan pakan.    

b) b. Peralatan 

 Kondisi peralatan maupun fasilitas yang dimiliki oleh peternakan dilihat 

berdasarkan klasifikasi sebagai suatu perusahaan penggemukan sapi masih 

kurang, peralatan dan fasilitas yang ada dibagian pakan ternak sangat terbatas dan 

kurang, terutama dalam pengujian PK bahan baku maupun kualitas pakan 

konsentrat masih belum ada, karena selain mahalnya biaya pengadaan peralatan 

uji laboratorium/analisa proksimat, pihak peternakan juga belum memiliki ahli 

khusus dibidang tersebut. 

Disamping itu belum tersedianya mesin/alat untuk mengolah feses dan 

urine, selama ini di peternakan feses dan urine ditangani dengan sistem manual. 

Feses dan urine diserok ke dalam selokan menuju selokan yang berujung di lahan 

rumput gajah dengan menggunakan alat pengorek dari kayu dan air. Feses dan 

urine yang berada diluar kandang ini mengalir kearah lahan padang rumput 

hijauan yang berada di sebelah barat kandang tanpa mengalami pengolahan 

terlebih dahulu. Padahal bila perusahaan tersebut mempunyai mesin/alat untuk 

mengolah limbah kotoran maka limbah kotoran tadi mampu mendatangkan nilai 

guna dan manfaat yang banyak. 

2. Pesaing  

 Peternakan sapi potong di Indonesia secara garis besar digolongkan 

menjadi dua bentuk usaha yaitu peternakan rakyat dan perusahaan peternakan 

komersial. Peternakan milik Bapak H. Syamsudin merupakan salah satu 

peternakan rakyat dengan skala besar dan produktifitasnya tinggi. Untuk menjaga 
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agar usaha peternakannya tetap eksis maka harus mampu membuat konsumennya 

menjadi puas dengan menerima sapi potong yang dihasilkan. Usaha peternakan, 

seperti juga usaha-usaha yang lain mempunyai banyak persaingan, dimana 

persaingan terjadi tidak hanya di tingkat lokal, nasional dan regional tetapi terjadi 

pula di tingkat global. Akibat persaingan yang begitu tajam dan terjadi di mana-

mana, maka akan terjadi survival for the fittest, yang lemah akan tersisih 

sedangkan yang kuat akan menang  dan menguasai. 

 Faktor ancaman pendatang atau pesaing baru dilingkungan wilayah 

kabupaten Ponorogo tidak begitu diperhitungkan atau cenderung diabaikan karena 

petrnakan milik Bapak H. Syamsudin merupakan satu-satunya peternakan 

penggemukan sapi potong terbesar dikabupaten Ponorogo yang sudah mempunyai 

segmen konsumen sendiri. Untuk konsumennya berdasarkan pengamatan selama 

penelitian kebanyakan konsumen berasal dari jagal-jagal yang ada didaerah kota 

Ponorogo dan luar daerah kota, mengingat rata-rata berat badan sapi potong 

sebesar 600 kg – 700 kg sehingga para jagal tersebut senang dan cocok dengan 

keberadaan sapi disana baik ukuran dan harga yang ditawarkan, disamping itu 

juga sistem pembayarannya juga dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua 

belah pihak.  

Dari keadaan seperti diatas secara tidak langsung membuat adanya suatu 

keterikatan dan ketergantungan antara konsumen dengan perusahaan, sehingga 

dapat memperkecil kemungkinan membeli sapi dari tempat lain. Selain itu, 

bertolak dari tujuan perusahaan dimana perusahaan ini adalah perusahaan 

penggemukan sapi potong tentunya sapi yang dipelihara adalah kebanyakan 

berjenis kelamin jantan, sehingga sapi-sapi disini lebih cocok untuk dipotong 
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diambil dagingnya. Oleh karena itu sangat jarang para peternak kecil yang 

mencari sapi diperusahaan ini mengingat kebanyakan para peternak kecil yang 

hanya memelihara 2-4 ekor, memelihara sapi untuk diternakkan agar bekembang 

lebih banyak dan biasanya sapi yang dicari berjenis kelamin betina yang sedang 

bunting karena bila dipelihara sebentar aja sudah menghasilkan keturunan. 

Untuk konsumen peternak kecil kebanyakan dalam membeli sapi potong 

langsung menuju kepasar hewan Jetis yang ada didaerah Ponorogo. Dari pasar 

tersebut para peternak bisa bebas memilih sapi sesuai dengan yang mereka 

inginkan baik bentuk, jenis dan warna yang kesemuanya itu juga disesuaikan 

dengan kemampuan uang yang dimiliki oleh para peternak. Selain dari pasar 

hewan para peternak dalam membeli sapi bisa melalui blantik, tetapi jika melalui 

blantik harga yang ditawarkan biasanya lebih mahal karena blantik tentunya juga 

ingin mengambil untung dari penjualan sapi tersebut. 

Dalam suatu usaha penggemukan sapi potong untuk menjaga 

kelangsungan dalam proses penggemukan sapi sangat berhubungan erat dengan 

pemasok sapi bakalan. Dimana dari pemasok tersebut didapatkan sapi-sapi yang 

bagus dan cocok untuk digemukkan lebih lanjut. Pemasok memegang peranan 

yang cukup penting dalam kelangsungan proses pengadaan sapi bakalan dan 

kemajuan perusahaan karena mampu menyediakan faktor-faktor produksi sebagai 

pelengkap dari fasilitas penunjang yang ditawarkan.  

Pemasok dapat memanfatkan kekuatan tawar-menawarnya terhadap 

perusahaan dengan menaikkan harga atau menurunkan kualitas dari sapi yang 

dijualnya. Para pemasok cenderung akan menjadi kuat dan memiliki daya tawar 

yang tinggi ketika beberapa jenis sapi yang yang dibutuhkan oleh perusahaan 
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penggemukan cenderung langka atau sulit untuk didapat, sehingga harga menjadi 

relatif mahal. Oleh karena itu, perusahaan harus mempunyai hubungan yang baik 

dengan pemasok agar tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan 

sapi bakalan, disamping itu juga untuk memposisikan perusahaan pada daya 

tawar-menawar yang baik dan mudah memperoleh kesepakatan harga. 

 Selama ini hubungan dan kerjasama antara pihak peternakan milik Bapak 

H. Syamsudin dengan pemasok sudah terjalin cukup lama dan berjalan baik, 

terutama karena pemasok rata-rata merupakan pemasok sapi tetap dimana tingkat 

kepercayaan antara kedua belah pihak telah terjalin cukup baik. Disamping itu 

pihak internal perusahaan sendiri tidak mengalami kendala finansial sehingga sapi 

bakalan yang dibutuhkan tidak pernah mengalami kesulitan atau keterlambatan. 

Selain itu, jumlah pemasok di peternakan Bapak H. Syamsudin cukup banyak dan 

didukung oleh reputasi peternakan sendiri sebagai satu-satunya peternakan 

penggemukan sapi potong terbesar di Ponorogo, menjadikan pihak peternakan 

mempunyai kebebasan lebih untuk memilih pemasok sapi bakalan yang 

diinginkan dan yang sesuai dengan persyaratan yang mereka butuhkan. 

3. Konsumen 

 Konsumen merupakan pihak yang memanfaatkan produk dari peternakan 

Bapak H. Syamsudin yaitu sapi hasil penggemukan. Konsumen dalam hal ini ada 

dua, yaitu konsumen yang membeli sapi potong untuk di potong di rumah potong 

hewan (jagal) dan konsumen yang membeli sapi potong untuk dikembangbiakkan 

atau diternakkan lagi, tetapi konsumen yang kedua ini sekarang sudah jarang 

sekali mengingat sapi yang dihasilkan disini kebanyakan berjenis kelamin jantan 

dan sudah melalui proses penggemukan dengan bobot tubuhnya rata-rata 600 kg-
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700 kg sehingga akan rugi bila dikembangbiakan lagi. Apabila ingin mencari sapi 

bakalan lebih baik mencari di pasar hewan mengingat disana banyak pilihan yang 

bisa disesuaikan dengan kemampuan uang yang dimiliki.  

Foster (1985), menyatakan bahwa daya beli konsumen juga dipengaruhi 

oleh penghasilan yang didapatkan, namun selain penghasilan masih banyak faktor 

yang mempengaruhi seseorang untuk menkonsumsi suatu produk diantaranya 

faktor demografis, sosiologis dan psikologis. Ditambahkan Kotler (1997) bahwa 

pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. Keadaan 

ekonomi tersebut terlihat dari penghasilan yang dapat dibelanjakan (tingkat, 

kestabilan dan pola waktu), tabungan, hutang, kemampuan untuk meminjam dan 

sikap atas belanja. Jika indikator ekonomi menandakan resesi, produsen harus 

mengambil langkah-langkah tertentu untuk merancang ulang dan menetapkan 

kembali harga produk sehingga dapat terus menawarkan nilai kepada pelanggan 

sasaran. 

Konsumen peternakan Bapak H. Syamsudin rata-rata kebanyakan berasal 

dari Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan perlu mengeluarkan 

biaya transportasi dan mencari pasar baru di luar daerah Ponorogo. Kebanyakan 

konsumennya yakni jagal berasal dari daerah Trenggalek, Pacitan dan 

Purwantoro.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh selama penelitian bahwa trend 

permintaan sapi potong di peternakan Bapak H. Syamsudin meningkat apabila 

adanya hari-hari besar keagamaan dan adanya panen raya dari suatu daerah. 

Gambaran relatif rata-rata permintaan daging sapi dapat dilihat pada tabel 8 

berikut. 
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Tabel 8. Gambaran Relatif Rata-Rata Kondisi Permintaan Daging Sapi 
Jul Ags Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr May Jun Bulan  
[7] [8] [9] [10] [11] [12] [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

             
 

Tinggi             
Sedang             

Kondisi 
relatif  
demand Rendah             
Sumber : Data Primer Diolah (2007) 
Keterangan : 
Padanan kisaran bulan Masehi dalam penanggalan Jawa : Besar / Sura : Januari-Pebruari; Sapar / 
Mulud : Maret; Mulud / Bakda Mulud : April; Bakda Mulud / Jumadil Awal : Mei; Jumadil Awal 
/ Jumadil Akir : Juni; Jumadil Akir / Rejeb : Juli; Rejeb / Ruwah : Agustus; Ruwah / Pasa : 
September; Pasa / Sawal : Oktober; Sawal / Dulkangidah : Nopember; Dulkangidah / Besar : 
Desember. 

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa pada bulan Desember, 

Januari, sampai dengan Februari jumlah permintaan daging sapi berada pada 

kategori sedang. Kondisi sedang dalam hal permintaan daging sapi ini terulang 

kembali sekitar bulan Juni, Juli dan Agustus. Pada bulan Maret, April, dan Mei 

jumlah permintaan berada pada kategori rendah, hal ini dikarenakan pada bulan-

bulan tersebut rata-rata petani masih belum panen atau paceklik sehingga 

menyebabkan perekonomian menjadi sulit. Mulai awal bulan September, Oktober, 

sampai dengan pertengahan Desember permintaan berada pada level tinggi. 

Fluktuasi permintaan tersebut erat hubungannya dengan banyaknya permintaan 

terhadap daging sapi untuk acara-acara seremonial sehubungan dengan kebiasaan-

tradisi masyarakat Jawa umumnya, atau event yang berhubungan dengan hari raya 

keagamaan. 

4. Sosial Budaya 

Mata pencaharian penduduk dikabupaten Ponorogo yang sebagian besar 

sebagai petani lebih di utamakan daripada pekerjaan sampingan sebagai peternak 

sapi potong. Melihat dari rata-rata mata pencaharian yang beragam, maka dapat 

dikatakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat kabupaten Ponorogo sudah 

cukup bagus walaupun bukan dari sektor peternakan, hal ini tampak dari arus 
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perekonomian yang berjalan lancar di kabupaten Ponorogo, meskipun dilihat dari 

tingkat pendidikan masih rendah, dimana banyak anak-anak usia sekolah tidak 

melanjutkan sekolah dikarenakan mereka lebih suka membantu orang tua 

disawah.  

Kondisi sosial budaya para peternak sapi potong dikabupaten Ponorogo 

berkaitan dengan tingkat kepercayaan peternak dan konsumen dengan keberadaan 

peternakan Bapak H. Syamsudin pada saat ini mulai meningkat. Hal ini diikuti 

dengan semakin meningkatnya permintaan kebutuhan akan sapi potong seiring 

dengan perkembangan ekonomi yang membaik dari konsumen, disamping itu 

tingkat ketergantungan peternak terhadap peternakan Bapak H. Syamsudin yang 

juga tinggi karena sapi-sapi hasil penggemukan yang dihasilkan dari sini 

mempunyai kualitas yang cukup bagus dan juga sistem pembeliannya 

menggunakan penimbangan bobot badan tidak menggunakan sistem 

tafsiran/perkiraan sehingga kedua belah pihak sama-sama untung. 

Foster (1985), menyatakan bahwa di dalam suatu kelompok (perkumpulan 

antar tetangga, perkumpulan usaha, sosial dan kebudayaan, dan sebagainya) akan 

terjadi berbagai macam hubungan interaksi, termasuk pengaruh dari anggota yang 

dominan terhadap anggota yang lain atas sikap-sikap tertentu. Hubungan interaksi 

seperti ini akan mempengaruhi sikap penerimaan orang terhadap barang/jasa yang 

akan dikonsumsi, sehingga produsen yang bersangkutan perlu menyelidiki ciri 

dan derajad pengaruhnya.  

Kotler (1997) menjelaskan budaya adalah penentu keinginan dan perilaku 

yang mendasar. Setiap budaya memiliki sub budaya misal agama, etnik dan 

daerah geografis. Banyaknya sub budaya yang  membentuk segmen pasar cukup 
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penting dalam pemasaran, sehingga produsen dapat merancang produk dan 

program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. 

5. Pemerintah  

Pemerintah di negara yang sedang berkembang pada umumnya turut aktif 

dalam upaya pembangunan peternakan, dimana pembangunan peternakan 

merupakan bagian dari pembangunan sektor pertanian yang memiliki nilai 

strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani asal ternak. Mengingat 

kebutuhan tersebut semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk dan meningkatnya taraf hidup masyarakat. UU No 22 tahun 1999 

tentang otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah (kabupaten/Kota) 

sebagai pelaksana pembangunan di wilayahnya. Provinsi melakukan koordinasi 

berbagai kegiatan pembangunan lintas kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah 

pusat memiliki kewenangan dalam hal perumusan kebijakan, penyusunan standar, 

kriteria, norma, prosedur, bimbingan serta evaluasi pada aspek kebijakan teknis 

maupun fungsional. 

 Seiring dengan adanya perubahan yang terjadi, maka departemen 

pertanian sejak tahun 2003 telah merubah paradigma pembangunan sektor 

pertanian, demikian pula dengan sub-sektor peternakan yang telah berubah peran 

yang semula sebagai provider (pemberi) menjadi enabler (pemampu), dengan 

bertindak sebagai fasilitator, akselerator dan regulator. Melalui peran baru ini 

maka pembangunan peternakan diarahkan untuk menumbuhkan pemberdayaan 

masyarakat sehingga terjadi suatu kondisi yang memungkinkan berkembangnya 

proses berfikir dan bertindak kreatif pada kelompok sasaran pembangunan 

khususnya kelompok tani ternak mandiri. 
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Intervensi pemerintah ini antara lain didorong oleh terbatasnya 

kemampuan perusahaan peternakan di negara berkembang untuk membangun 

dirinya sendiri, sehingga dengan kekuasaan yang dimilikinya pemerintah 

diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan usaha 

peternakan secara sehat. Bisnis peternakan, seperti juga bisnis yang lain 

mempunyai banyak persaingan dengan para pelaku-pelaku yang bergerak dalam 

bidang yang sama. Persaingan ini, selain memiliki arti yang positif dapat pula 

memiliki arti yang negatif bagi perkembangan dunia peternakan. Hal itu sangat 

tergantung pada iklim usaha tempat berlangsungnya proses persaingan tersebut. 

Sehubungan dengan hal itu, maka pemerintah diharapkan dapat menjamin 

berlangsungnya proses persaingan itu secara sehat dan nyaman. 

Peran pemerintah dalam dunia peternakan diperlukan untuk 

menyelenggarakan pembinaan dalam rangka mengembangkan prakarsa dan 

kreativitas masyarakat. Pemerintah melakukan pembinaan-pembinaan terhadap 

kelompok tani ternak sesuai dengan tingkat kemajuan dan kemampuan dari 

kelompok tani ternak tersebut sehingga nantinya dapat diarahkan pada pembinaan 

usaha peternakan mandiri yang mempunyai nilai jual. Dengan demikian pola 

pembinaannya lebih bersifat kondisional dan situasional. Lingkup pembinaan 

tersebut selain pemberian bimbingan, pelatihan dan penyuluhan, juga pemberian 

bantuan berupa upaya pengembangan peluang usaha dan permodalan. Dalam hal 

ini pemerintah dapat membatasi bahkan melarang masuknya pendatang baru 

kedalam industri peternakan melalui tindakan-tindakan seperti keharusan adanya 

ijin dan pembatasan akses keluar.  
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Pemerintah juga dapat memainkan peran tak langsung dengan 

mempengaruhi hambatan masuk melalui pengawasan tentang polusi udara dan air 

dan peraturan mengenai legalitas keamanan produk. Berbagai peraturan 

perundangan yang mengatur tentang perusahaan peternakan telah dikeluarkan 

dengan maksud memberikan arah bagi pengembangan usaha peternakan. 

4.3 Analisis SWOT 

 Berdasarkan kondisi yang ada di lingkungan wilayah kerja peternakan 

Bapak H. Syamsudin saat ini, masih ada beberapa kendala atau permasalahan baik 

dalam faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam hal ini faktor internal 

merupakan faktor-faktor yang ada di dalam tubuh peternakan Bapak H. 

Syamsudin itu sendiri berupa kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal 

merupakan faktor yang berasal dari luar peternakan Bapak H. Syamsudin meliputi 

peluang dan ancaman. 

4.3.1 Rumusan Variabel Peternakan Bapak H. Syamsudin 

Kekuatan : 

 Kondisi keuangan yang cukup baik, berjalan lancar dan memberi ruang 

gerak yang cukup untuk pengembangan usaha 

 Servis atau pelayanan kepada konsumen yang cukup baik 

 Lokasi perusahaan yang strategis yaitu berada ditepi jalan raya, dekat 

dengan kota, ketersediaan tenaga kerja dan bahan pakan yang memadai 

 Kesejahteraan karyawan diperhatikan 

 Mempunyai jaringan pemasaran di Ponorogo yang tetap dan kontinue  

 Pengalaman berusaha yang lebih dari 10 tahun 
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Kelemahan : 

 Fasilitas-fasilitas produksi yang kurang lengkap 

 Unsur promosi kurang maksimal 

 Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki 

 Kurangnya tenaga marketing 

Peluang  

 Meningkatnya permintaan dan daya beli masyarakat terhadap daging sapi 

seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian 

 Tidak ada ancaman pendatang atau pesaing baru 

 Hubungan dan kerja sama dengan para supplier dan konsumen yang 

berjalan baik, terpercaya dan harmonis 

 Wilayah pemasaran produk masih cukup luas 

 Harga jual yang terjangkau 

Ancaman  

 Kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak), tarif listrik dan telepon 

 Selera konsumen yang berubah-ubah 

 Adanya fluktuasi harga sapi bakalan 

 Kurs mata uang asing 

4.3.2  Matriks Faktor Strategi Internal 

 Berdasarkan analisis lingkungan internal yang meliputi beberapa faktor 

strategis internal diatas, maka dapat dibuat tabel IFAS peternakan Bapak H. 

Syamsudin sebagai berikut: 
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Tabel  9.  Internal  Strategic  Factor  Analysis  Summary  (IFAS)  pada 
peternakan Milik  

    Bapak H. Syamsudin 
 

Faktor-Faktor Strategi Internal 
 

Bobot Rating Skor 

Kekuatan (strengths) : 
 Kondisi keuangan yang cukup baik, berjalan 

lancar dan memberi ruang gerak yang cukup 
untuk pengembangan usaha 

 Servis atau pelayanan kepada konsumen 
yang cukup baik 

 Lokasi perusahaan yang strategis yaitu 
berada ditepi jalan raya, dekat dengan kota, 
ketersediaan tenaga kerja dan bahan pakan 
yang memadai 

 Kesejahteraan karyawan diperhatikan 
 Mempunyai jaringan pemasaran yang tetap 

dan kontinue (luas) 
 Pengalaman berusaha yang lebih dari 10 

tahun 

 
0,18

0,08

0,16

0,15
0,05

0.12
 

 
3 
 
 

3 
 

4 
 
 
 

3 
3 
 

2 
 

0,54

0,24

0,64

0,45
0,15

0,24

Sub Total  2,26
Kelemahan (weakness) : 

 Fasilitas-fasilitas produksi yang kurang 
lengkap 

 Unsur promosi kurang maksimal 
 Rendahnya kualitas sumber daya manusia 

yang dimiliki 
 Kurangnya tenaga marketing 

0,10

0,05
0,15

0,08

 
2 
 

3 
1 
 

2 
 

0,20

0,15
0,15

0,16

Sub Total  0,66
Total 1,00  2.92

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Berdasarkan hasil pembobotan, pemberian rating dan skoring diatas, 

diperoleh hasil total skor sebesar 2,92 dimana skor sub total kekuatan (2,26) lebih 

besar dibanding dengan skor sub total kelemahan (0,66). Hal ini berarti bahwa 

kekuatan atau keunggulan yang dimiliki peternakan Bapak H. Syamsudin 

melebihi kelemahan yang ada, sehingga kondisi tersebut merupakan satu 

keuntungan yang harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan sebaik mungkin. 
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4.3.3 Matriks Faktor Strategis Eksternal 

Berdasarkan analisis lingkungan eksternal yang meliputi beberapa faktor 

strategis eksternal diatas, maka dapat dibuat tabel EFAS peternakan Bapak H. 

Syamsudin sebagai berikut: 

Tabel 10. Eksternal Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) pada 
                 Peternakan Milik Bapak H. Syamsudin 
 

Faktor-Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating Skor
Peluang (oppourtunity): 

 Meningkatnya permintaan dan daya beli 
masyarakat terhadap daging sapi seiring 
membaiknya kondisi perekonomian 

 Tidak ada ancaman pendatang atau pesaing 
baru 

 Hubungan dan kerja sama dengan para 
supplier dan konsumen yang berjalan baik, 
terpercaya dan harmonis 

 Wilayah pemasaran produk masih cukup luas 
 Harga jual yang terjangkau 

 
0,12

0,18

0,15

0,10
0,08

 
4 
 
 

4 
 

2 
 
 

3 
2 

0,48

0,72

0,30

0,30
0,16

Sub Total  1,96
Ancaman (treaths) : 

 Kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak), tarif 
listrik dan telfon 

 Selera konsumen yang berubah-ubah 
 Adanya fluktuasi harga sapi bakalan 

0,12

0,10
0,15

 
2 
 

2 
2 
 

0,24

0,20
0,30

Sub Total  0,74
Total 1,00  2,70

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Berdasarkan hasil pembobotan, pemberian rating dan skoring diatas 

diketahui bahwa total skor faktor peluang dan ancaman adalah sebesar 2,70 

dimana skor sub total peluang (1,96) lebih besar dari pada skor sub total ancaman 

(0,74). Hal ini berarti bahwa kondisi yang ada pada saat ini cukup memberi 

dukungan dan kesempatan bagi peternakan Bapak H. Syamsudin untuk 

mengembangkan usahanya, dengan memanfaatkan peluang yang ada semaksimal 

mungkin serta meminimalkan ancaman yang timbul.  
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Setelah memperoleh nilai skor dari Faktor Strengths (S), Weaknesses (W), 

Opportunities (O) dan Threats (T) maka dapat disusun tabel matrik IFAS dan 

EFAS peternakan Bapak H. Syamsudin sebagai berikut : 

Tabel 11. Matrik IFAS dan EFAS Peternakan Milik Bapak H. Syamsudin 

SO 
Skor (S) + Skor (O) 
2,26 + 1,96 = 4,22 

WO 
Skor (W) + Skor (O) 
0,66 + 1,96 = 2,62 

ST 
Skor (S) + Skor (T) 
2,26 + 0,74 = 3,00 

WT 
Skor (W) + Skor (T) 
0,66 + 0,74 = 1,40 

   Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Berdasarkan hasil perhitungan pada matrik IFAS dan EFAS nilai skor 

yang tertinggi terdapat pada skor SO, yaitu dengan jumlah sebesar 4,22 sehingga 

strategi yang akan dipilih adalah strategi yang mengoptimalkan S (Strengths atau 

kekuatan), dengan memanfaatkan O (Opportunities atau Peluang) yang ada dalam 

perusahaan. 

             O   Growth IA 
       
        
 
         1,96 
 

      

 
    W                          S 

       

        2,26 
 
 
 
 
               

            T

 

 

 

                     Gambar 11. Diagram analisis SWOT peternakan milik Bapak H. Syamsudin 

Hasil analisis SWOT melalui faktor internal (IFAS) dan faktor eksternal 

(EFAS) strategi yang akan diambil berada pada posisi pada kuadran I dengan 

subkuadran IA yang berarti bahwa faktor internal dan eksternal bernilai positif, 

hal ini berarti bahwa lingkungan yang dihadapi secara relatif berpeluang lebih 
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besar dibanding ancaman, begitu juga kekuatannya relatif lebih unggul dibanding 

dengan kelemahannya. Arah kebijakan yang tepat dilaksanakan untuk kondisi ini 

adalah “Growth Strategy” atau strategi pertumbuhan.  

4.3.4 Matriks Internal-Eksternal (IE)  

 Setelah membuat Matriks IFAS dan EFAS, maka dapat disusun tabel 

model internal-eksternal (IE model) sebagai berikut : 

Tabel  12. Matriks  Internal‐Eksternal  (IE)  peternakan Milik  Bapak H. 
Syamsudin  

 Total Skor Faktor Strategi Internal 
                                        KUAT            RATA-RATA     LEMAH 
            4,0                                                 2,92                            2,0                        
1,0               

 
 

                  TINGGI 
 
 

      3,0 
 

          MENENGAH 
2,70 

 
 
 

2,0 
 
               
 

   RENDAH 
1,0 

I 
Growth 

Pertumbuhan 
 

II 
Growth 

III 
Retrenchment  

Total Skor 
Faktor Strategi 
Eksternal IV 

Stability 
 

 

V 
Growth 
Stability 

(posisi peternakan 
Bapak H. Syamsudin) 

VI 
Divestment 

 
VII 

Growth 
 

VIII 
Growth 

IX 
Likuidasi 

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

 Hasil di atas dari penjumlahan faktor strategis internal dan eksternal yang 

dipadukan dalam matriks Internal Eksternal (IE), maka dapat dilihat posisi 

perusahaan ada pada sel 5. Kondisi pada sel 5 ini menurut Rangkuti, F (2004), 

strategi yang diterapkan adalah stability and growth strategy yaitu tanpa merubah 

strategi yang telah ada dan berusaha mencapai pertumbuhan baik dalam penjualan 

dan profit. Tekanan strategi ini lebih pada perluasan pasar untuk meningkatkan 
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penjualan dan keuntungan,  dalam kondisi seperti ini hal yang perlu dilakukan 

diantaranya pengembangan produk dan pasar serta promosi agar perusahaan dapat 

menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. 

4.3.5 Penentuan Alternatif Strategi 

 Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun 4 strategi utama yaitu strategi 

SO, WO, ST dan WT. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri sehingga 

dalam implementasi strategi hendaknya dilaksanakan secara bersama-sama dan 

saling mendukung satu dengan lainnya. 

 Strategi SO dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu melakukan ekspansi pasar 

seluas-luasnya. Strategi ST dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman, dapat dilakukan dengan melakukan 

difersivikasi produk atau menghasilkan produk yang berbeda. Strategi WO 

ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara 

meminimalkan kelemahan yang ada, keadaan ini mengharuskan perusahaan untuk 

melakukan pembenahan internal perusahaan tersebut. Strategi WT didasarkan 

pada kegiatan yang bersifat defensif artinya berusaha meminimalkan kelemahan 

yang ada serta menghindari ancaman. Jalan yang paling tepat untuk strategi ini 

adalah tetap mempertahankan konsumen yang telah dimiliki dan focus padanya. 

 Berdasarkan rumusan variabel-variabel kekuatan (strengths), kelemahan 

(weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (trheats) diatas, maka dapat 

dibuat Matriks SWOT serta dapat disusun 4 strategi utama SO, WO, ST dan WT 

pada tabel 13 sebagai berikut : 
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Tabel 13. Matrik SWOT Peternakan Milik Bapak H. Syamsudin 

                                      IFAS 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

EFAS 

Strengths (S) 
 

 Kondisi keuangan yang cukup 
baik, berjalan lancar dan 
memberi ruang gerak yang 
cukup untuk pengembangan 
usaha 

 Servis atau pelayanan kepada 
konsumen yang cukup baik 

 Lokasi perusahaan yang 
strategis yaitu berada ditepi 
jalan raya, dekat dengan kota, 
ketersediaan tenaga kerja dan 
bahan pakan yang memadai 

 Kesejahteraan karyawan 
diperhatikan 

 Mempunyai jaringan pemasaran 
yang tetap dan kontinue (luas) 

 Pengalaman berusaha yang 
lebih dari 10 tahun 

Weaknesses (W) 
 

 Fasilitas-fasilitas produksi 
yang kurang lengkap 

 Unsur promosi kurang 
maksimal 

 Rendahnya kualitas sumber 
daya manusia yang dimiliki 

 Kurangnya tenaga 
marketing 

 

Opportunities (O) 
 

 Meningkatnya permintaan dan 
daya beli masyarakat terhadap 
daging sapi seiring membaiknya 
kondisi perekonomian 

 Tidak ada ancaman pendatang 
atau pesaing baru 

 Hubungan dan kerja sama 
dengan para supplier dan 
konsumen yang berjalan baik, 
terpercaya dan harmonis 

 Wilayah pemasaran produk 
masih cukup luas 

 Harga jual yang terjangkau 

Strategi SO 
 

 Meningkatkan pelayanan 
terhadap konsumen 

 Membina dan menjaga 
hubungan baik dengan 
konsumen 

 Memanfaatkan nama baik PT 
Tunas Jaya Raya Abadi dan 
meningkatkan kepercayaan 
terhadap konsumen 

 Memanfaatkan modal untuk 
memperluas daerah pemasaran 

 

Strategi WO 
 

 Meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia 

 Melakukan promosi dengan 
gencar-gencaran 

 Mengadakan pelatihan 
marketing yang bisa 
dilakukan melalui kerja 
sama dengan suatu instansi 

 
 
 
 
 

Threats (T) 
 
 Kenaikan BBM (Bahan Bakar 

Minyak), tarif listrik dan telfon 
 Selera konsumen yang berubah-

ubah 
 Adanya fluktuasi harga sapi 

bakalan 

Strategi ST 
 

 Meningkatkan kualitas produk 
 Memperketat biaya pemasaran 
 Menjaga ketersediaan sapi 
bakalan untuk mengantisipasi 
kelangkaan 

 

Strategi WT 
 

 Melakukan diversifikasi usaha 
 Penambahan fasilitas-fasilitas 

produksi 

 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diatas, menunjukkan bahwa secara 

umum kondisi lingkungan yang ada di peternakan milik Bapak H. Syamsudin 

adalah cukup baik, hal ini berdasarkan pada matriks faktor strategi internal yang 

menunjukkan nilai positif (+), dimana nilai  kekuatan/strengths lebih besar 
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daripada kelemahannya/weakness (S = 2,26 > W = 0,66). sedangkan berdasarkan 

matriks faktor stategi eksternal juga menunjukkan nilai positif dimana nilai 

peluang/opportunity lebih besar daripada nilai ancaman/trheats (O = 1,96> T = 

0,74). Dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang positif maka arah 

kebijakan yang tepat dilaksanakan pada kondisi ini adalah ‘Growth Strategy’. 

Untuk lebih memfokuskan strategi maka growth strategy dibagi lagi 

menjadi dua yakni selective strategy dan rapid stategy. Selective strategy 

merupakan stategi yang nilai faktor kekuatan/strengths lebih kecil daripada 

peluang/opportunity. Pada strategi ini tidak semua peluang bisa ditangkap 

sehingga dalam pengembangan usaha harus diprioritaskan mana yang terlebih 

dahulu dan pada akhirnya bisa lebih focus, sedangkan rapid stategy adalah 

strategi yang nilai faktor kekuatan/strengths lebih besar daripada 

peluang/oppourtunity sehingga perkembangan usaha dapat dijalankan dengan 

cepat. Pada strategi ini semua peluang bisa ditangkap oleh perusahaan mengingat 

faktor kekuatan yang lebih unggul.  

Dengan nilai faktor kekuatan/strengths lebih besar daripada 

peluang/opportunity maka peternakan Bapak H. Syamsudin dapat menerapkan 

rapid stategy yaitu dengan menangkap semua peluang yang dimiliki, seperti : 

 Meningkatnya permintaan dan daya beli masyarakat terhadap daging sapi 

seiring membaiknya kondisi perekonomian maka dapat dimanfaatkan 

dengan pemberian servis atau pelayanan kepada konsumen yang baik. 

 Tidak adanya ancaman pendatang atau pesaing baru dan wilayah pemasaran 

produk masih cukup luas hal ini dapat ditindaklanjuti dengan adanya 
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pembukaan cabang baru mengingat kondisi keuangan yang cukup baik 

mampu memberi ruang gerak untuk pengembangan usaha. 

 Dengan harga jual yang terjangkau oleh konsumen dapat mendatangkan 

profit yang maksimal sehingga berdampak juga pada kesejahteraan 

karyawan juga meningkat. 

 Hubungan dan kerja sama dengan para supplier dan konsumen yang berjalan 

baik dan harmonis dapat dimanfaatkan untuk memperluas jaringan 

pemasaran dan memperbanyak konsumen. 

Selain penerapan strategi diatas, untuk mendukung agar usaha peternakan 

Bapak H. Syamsudin dapat lebih berkembang maka peternakan dapat 

melengkapinya dengan strategi operasional. Strategi ini dilakukan di dalam 

internal perusahaan guna meningkatkan efisiensi dari sumber-sumber yang berasal 

dari dalam perusahaan. Strategi ini adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Pertambahan Bobot Badan  

Pertambahan bobot badan dapat dilakukan dengan pemberian starbio. 

Starbio adalah pakan tambahan yang berfungsi meningkatkan daya cerna pakan 

dalam pencernaan ternak dan untuk mengurangi bau kotoran ternak. Starbio 

digunakan untuk memfermentasikan jerami padi sebelum diberikan sebagai bahan 

pakan sapi. Dalam proses fermentasi ini, enzim yang dihasikan olek mikroba yang 

terkadung dalam starbio akan menguraikan serat kasar jerami menjadi bahan-

bahan sederhana yang mudah diserap pencernaan sapi. Penggunaan starbio untuk 

fermentasi jerami sangat berguna untuk meningkatkan palatabilitas terhadap 

jerami tersebut. Setelah difermentasi dengan starbio akan dihasilkan jerami yang 
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beraroma dan mudah dicerna sehingga sangat disukai sapi yang pada akhirnya 

mampu meningkatkan bobot badan. 

2. Efisiensi Pengolahan Limbah Padat Menjadi Kompos 

 Kotoran sapi merupakan limbah kandang yang sangat baik untuk 

pembuatan kompos bermutu karena tidak mengandung logam berat dan anti 

biotik. Kotoran sapi memiliki kandungan fosfor rendah sehingga harus disuplai 

dari sumber lain. Proses pengomposan pada dasarnya adalah merombak senyawa-

senyawa organik yang komplek menjadi senyawa sederhana dengan bantuan 

mikroba. Pada prinsipnya proses pengomposan harus dalam keadaan aerob 

sehingga suplai oksigen pada timbunan kompos harus cukup. Kecukupan oksigen 

itu dapat dilakukan dengan pembalikan timbunan kompos yang dilakukan 

beberapa kali. Suhu ideal untuk proses pengomposan berkisar antara 60-70°C. 

Dengan suhu sebesar itu, proses pengomposan dapat berlangsung sekitar 3 

minggu. 

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

 Peran sumber daya manusia dalam mengembangkan suatu usaha sangatlah 

vital, SDM sangat menentukan dalam kelancaran dari suatu usaha. Kebanyakan 

karyawan peternakan Bapak H. Syamsudin adalah lulusan SMU. Untuk 

mendukung agar kemampuan dan skill dari karyawan tersebut dapat meningkat, 

perlu diadakannya pelatihan-pelatihan, pembekalan, penambahan wawasan dan 

kursus mengenai manajemen pemeliharaan sapi potong. Agar kemampuan dari 

karyawan dapat meningkat yang akhirnya juga akan berdampak baik pada 

perusahaan. 
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4. Efisiensi Penggunaan Pakan Hijauan  

 Pakan hijauan khususnya rumput gajah biasa diberikan dalam keadaan 

segar dengan kualitas yang memadai. Sebelum diberikan rumput gajah di chop 

terlebih dahulu dengan panjang 10-15 cm hal ini dilakukan agar memudahkan 

dalam pencernaan, selain itu kandungan gizinya akan banyak yang terserap sebab 

bila tidak di copper, banyak mikroba yang tidak bisa dicerna. 

5. Peningkatan Peralatan Serta Fasilitas dalam Peternakan 

 Fasilitas dan peralatan operasional yang tersedia di peternakan Bapak H. 

Syamsudin sangatlah minim sehingga dalam usaha penggemukan sapi potong 

tidak mampu memberikan hasil yang optimal seperti yang diharapkan. 

Pemenuhan fasilitas dan perlengkapan merupakan hal yang harus sangat 

diperhatikan karena sangat mendukung bagi perkembangan peternakan tersebut. 

6. Peningkatan Level Peternakan Rakyat Menjadi Perusahaan Ternak 

Berdasar hasil analisa SWOT bahwa peternakan Bapak H. Syamsudin 

memiliki kelebihan yaitu kekuatan internal peternakan berada pada posisi (+) dan 

besarnya peluang usaha di Ponorogo. Apabila peternakan Bapak H. Syamsudin 

mampu menangkap semua peluang yang ada maka usahanya akan semakin 

berkembang. Saat ini peternakan beliau merupakan yang terbesar di Ponorogo dan 

belum ada persaingan dari pihak lain sehingga beliau mampu merebut pasar. 

Keadaan ini dapat dimanfaatkan dengan lebih baik yaitu dengan mengembangkan 

usaha peternakannya menjadi sebuah perusahaan ternak agar beliau mampu 

memenuhi segala kebutuhan konsumen, dengan begitu pasar tetap dikuasai dan 

pesaing yang masuk ke Ponorogo hanya memiliki peluang sangat kecil, sehingga 

dalam pengembangan usahanya pihak peternakan tidak harus memprioritaskan 
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dalam satu usaha saja, tetapi dapat mengembangkan bahkan ekspansi ke usaha 

yang lain selain bidang peternakan 

7. Memperluas Jaringan Pasar 

 Pasar merupakan tempat transaksi dimana produsen dapat menawarkan 

produknya kepada konsumen. Peternakan milik Bapak H. Syamsudin selama ini 

hanya memasarkan daging sapinya disekitar Kota Ponorogo saja sehingga 

pandapatan yang diterima juga berasal dari konsumen disekitar Kota Ponorogo 

saja. Keuntungan yang diperoleh Bapak H. Syamsudin dapat meningkat apabila 

beliau berani untuk memperluas jaringan pasar ke luar Kabupaten Ponorogo 

seperti ke Trenggalek, Purwantoro dan Pacitan namun tetap menjaga kualitas 

daging yang akan dipasarkan sehingga mampu menarik konsumen.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang dilakukan di 

peternakan Bapak H. Syamsudin menunjukkan hasil yang baik dan memberi 

prospek yang bagus untuk kemajuan usaha tersebut dimasa mendatang. Hal 

ini berdasarkan dengan total skor faktor kekuatan dan peluang (SO = 4,22). 

Sedangkan dari hasil analisis SWOT strategi yang akan diambil berada pada 

posisi pada kuadran I yang berarti faktor internal dan eksternal bernilai 

positif, hal ini berarti bahwa lingkungan yang dihadapi secara relatif 

berpeluang lebih besar dibanding ancaman, begitu juga kekuatannya relatif 

lebih unggul dibanding dengan kelemahannya. 

2. Penentuan strategi yang tepat untuk peternakan Bapak H. Syamsudin yaitu 

dengan menerapkan rapid stategy yaitu strategi untuk mengembangkan 

usaha dengan cepat. Pada strategi ini semua peluang bisa ditangkap oleh 

perusahaan mengingat faktor kekuatan lebih unggul daripada faktor peluang. 

Selain itu juga menerapkan stategi SO yaitu dengan meningkatkan 

pelayanan terhadap konsumen, membina dan menjaga hubungan baik 

dengan konsumen dan memanfaatkan modal untuk melakukan ekspansi 

pasar atau memperluas daerah pemasaran. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, disarankan bagi peternakan 

Bapak H. Syamsudin untuk terus melakukan pengembangan dan peningkatan 

terhadap kualitas sapi hasil penggemukan, memperluas daerah pemasaran, 

mengevaluasi kegiatan pemasarannya dan mempertahankan hubungan baik 

dengan konsumen dan pemasok sapi bakalan. Selain itu diharapkan pihak 

peternakan Bapak H. Syamsudin untuk melakukan analisis lingkungan internal 

dan eksternal agar dapat mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi disaat ini 

maupun dimasa mendatang. 
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