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BROILER'S MARKETING STRATEGY 
USING SCORPIO ANALYSIS 

at VILLAGE UNIT COOPERATIVES “SARI BUMI”  
BULULAWANG , MALANG DISTRICT 

 
ABSTRACT 

 
This research conducted from October 1st until October 31st 2010 in Villages Unit 

Cooperatives (VUC) “Sari Bumi” Bululawang Malang district. The objectives of this research was 
to determine marketing strategy using SCORPIO analysis on the basis of business scales and in 
general. 
 Twenty broiler farmers were selected from plasma member with judgement sampling 
method. Because most of broiler farmers are employees work at Villages Unit Cooperatives “Sari 
Bumi”. Survey method was used to collect both primary and secondary data. Primary data were 
obtained from VUC “Sari Bumi” and from broiler farmers using observation, and interview the 
technique, while secondary data was gathered from related report. Data were analysed using 
SCORPIO method with variable are, S ( Segmentation And Targeting), C ( Customer), O ( 
Organization Process Culture and), R ( Retention Strategy), P ( Positioning And Branding), I ( 
Industry And Market), and O ( Offerings). The Result  showed that at First stratum (< 2000 birds) 
and Second stratum ( 2000 - 5000 birds) Segmentation Targeting and variable have highest value. 
While at Third strata (> 5000 broilers) Segmentation Targeting and variable and Retention Strategy 
have highest value. While variable have lowered value that is Industry Market. So farmers in all 
strata have marketed broiler directly to consumers with pay make attention to competitors therefore, 
this strategy could be suggested to VUC as consideration in implementation marketing strategy of 
broiler. 
  

Keywords : broilers, marketing strategy, SCORPIO analysis 
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STRATEGI PEMASARAN AYAM PEDAGING DENGAN  
MENGGUNAKAN ANALISIS SCORPIO 
 DI KUD “SARI BUMI” BULULAWANG  

KABUPATEN MALANG 
 
 

RINGKASAN 
 
 

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 
Oktober 2010 di KUD Sari Bumi Bululawang Kabupaten Malang. Masalah Penelitian adalah 
bagaimana menetapkan straregi pemasaran yang tepat dengan menggunakan analisis SCORPIO 
untuk pemasaran ayam pedaging di KUD Bumi Sari – Bululawang Kabupaten Malang, sehingga 
dapat meningkatkan jumlah pemasaran yang telah dicapai yang berakibat pada peningkatan 
keuntungan. Tujuan penelitian ini adalah Menentukan strategi pemasaran ayam pedaging 
berdasarkan skala usaha dan secara umum pada KUD Sari Bumi dengan menggunakan analisis 
SCORPIO. Kegunaan penelitian adalah Sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi 
KUD Sari Bumi mengenai  strategi pemasaran ayam broiler yang tepat untuk mengembangkan 
usahanya, sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi peternak ayam broiler mengenai strategi 
pemasaran yang tepat untuk mengembangkan usahanya. 
 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey digunakan untuk mengumpulkan 
data primer. Pengumpulan data primer diperoleh dari KUD Sari Bumi dan dari peternak plasma 
anggota kemitraan dengan menggunakan instrument observasi, wawancara dan kuisioner, alasan 
responden penelitian ditujukan kepada peternak plasma karena sebagian besar peternak plasma 
adalah pegawai yang bekerja di KUD Sari Bumi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi 
pustaka. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dianalisis 
secara deskriptif, sedangkan data kuantitatif dianalisis secara eksplanatif dengan menggunakan 
analisis SCORPIO. Teknik pemilihan sampel dilakukan secara judgemental sampling dengan 
jumlah responden sebanyak 20 orang. Variabel yang dianalisis dalam analisis SCORPIO 
diantaranya adalah, S (Segmentation and Targeting), C (Customer), O (Organization process and 
Culture), R (Retention Strategy), P (Positioning and Branding), I (Industry and Market), dan O 
(Offerings). 

 
KUD Sari Bumi pada awalnya merupakan gabungan tiga Koperasi Pertanian (Koperta) yang 

berbadan hukum dan berada di wilayah Kecamatan Bululawang. Unit unggas berdiri pada tahun 
1984 dan anggotanya adalah peternak unggas di wilayah kerja KUD Sari Bumi. Unit unggas 
merupakan unit inti yang memasok sarana produksi. Kerjasama antara Unit Unggas KUD Sari 
Bumi dan peternak plasma ini disebut dengan kemitraan, dimana KUD Sari Bumi juga bertugas 
untuk memasarkan hasil ternak ayam pedaging. Pada bagian unit unggas mempunyai 5 orang 
karyawan, dimana 1 orang sebagai manajer unit unggas dan 4 orang lainya sebagai stafnya. Staf 
meliputi bagian administrasi 2 orang dan bagian PPL serta penimbang pada saat panen masing-
masing 1 orang. 

 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada strata I (< 2000 ekor) dan strata II (2000 – 5000 

ekor)  variable Segmentation and Targeting memiliki nilai tertinggi karena peternak ini di KUD Sari 
Bumi sangat memahami target pembeli dan sangat bisa melakukan pendekatan serta 
memprioritaskan pembeli yang ada dipasar. Sedangkan pada strata III (> 5000 ekor) variable 
Segmentation and Targeting dan Retention Strategy memiliki nilai tertinggi karena peternak ini 
tidak hanya dapat memahami pembeli saja, tetapi peternak juga dapat mempertahankan pembeli 
sehingga mereka cukup banyak memiliki pelanggan tetap yang membeli hasil panen ayam pedaging 
nya. Sedangkan variable yang memiliki nilai terendah yaitu Industry and Market ini karena 



iii 
 

sebagian peternak di KUD Sari Bumi tidak memasarkan hasil panen ayam pedagingnya sendiri, 
melainkan KUD Sari Bumi yang memasarkan hasil panen ayam pedaging. Karena variable Industry 
and Market memiliki nilai terendah, maka strategi yang tepat untuk peternak strata I (<2000 
ekor),strata II (2000 – 5000 ekor), dan strata III (>5000 ekor) yaitu peternak bisa memperluas 
wilayah pemasaran ayam pedaging mereka dengan mencoba memasarkan ayam pedaging mereka 
sendiri dan lebih memperhatikan pesaing dalam usaha yang serupa, sehingga dapat menghasilkan 
inovasi baru dalam strategi pemasaranya yang dapat menjadi masukan bagi KUD “Sari Bumi”.  

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini diantaranya adalah KUD Sari Bumi dan 
peternak di Bululawang disarankan untuk terus melakukan pengembangan dan peningkatan 
terhadap kualitas ayam pedaging. KUD Sari Bumi sebaiknya memberikan kebebasan kepada 
peternak untuk memasarkan sendiri hasil ayam pedaging nya, sehingga KUD “Sari Bumi” bersama 
peternak dapat mengevaluasi kegiatan pemasaranya agar didapatkan inovasi – inovasi baru untuk 
menentukan strategi pemasaran yang berguna untuk perkembangan selanjutnya. 

 
 
 
 

 
 



iv 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia 
rahmad dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 
berjudul Strategi Pemasaran Ayam Pedaging Dengan Menggunakan Analisis 
“SCORPIO” di KUD Sari Bumi Bululawang Kabupaten Mal ang ini dengan baik dan 
lancar. 

Dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada : 

1. Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan Ketua Program Studi Sosial 
Ekonomi Peternakan. 

2. Bapak Dr. Ir. Bambang Ali Nugraha, MS. DAA selaku pembimbing utama yang telah 
memberikan bimbingan, arahan, masukan, semangat, nasehat dan saran untuk kesempurnaan 
isi skripsi. 

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Zaenal Fanani, MS selaku dosen pembimbing pendamping yang banyak 
memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. 

4. Ibu Ir. Hari Dwi Utami, MS., M.Appl.Sc., PhD selaku dosen penguji yang telah banyak 
memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan isi skripsi. 

5. Kepala KUD Sari Bumi Bululawang besrta stafnya, Manajer Unit Unggas beserta stafnya 
yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian. 

6. Keluargaku tercinta, ayahanda Sugeng Santosa dan Ibunda Nora ida Farina yang dengan sabar 
selalu mendoakan, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayangnya. Terima kasih 
atas kepercayaan  dan support-nya selalu, serta bantuan materiil maupun spiritual kepada 
penulis. 

7. Saudaraku Juwita Ayu Amalia serta Muhammad Rizal dengan kasih sayang nya yang 
selalu mendoakan, memberi semangat, dukungan dan bantuan kepada penulis dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu dosen besrta karyawan Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Peternakan, 
Universitas Brawijaya. 

9. Sosep 2004 Crew, (Saat-saat bersama kalian adalah waktu yang akan kurindukan). 
10. Sahabat-sahabatku yang telah memberi warna dan pelajaran dalam hidup, serta semua 

pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut membantu baik secara 
langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. 

Tiada yang sempurna di dunia ini, tersadar bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. 
Karenanya, segala kritik dan saran yang sifat nya membangun dari pembaca tentang isi 
skripsi ini akan diterima demi kesempurnaan. Harapan penulis semoga tulisan ini bermanfaat 
bagi semua pihak dan turut memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan Indonesia. 
 
 
 
 Malang, Desember 2010 
 
 
 
 
 Penulis  

 



v 

 

RIWAYAT  HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Kota Malang tanggal 28 Mei 1986 sebagai putri pertama dari 

pasangan Sugeng Santosa dan Nora Ida Farina. Penulis menyelesaikan Taman Kanak-kanak di 

TK Senaputra Malang  pada tahun 1992, kemudian menyelesaikan Sekolah Dasar di MIN 

Malang I pada tahun 1998, dan menyelesaikan Sekolah Lanjutan Pertama di SLTP Negeri 6 

Malang pada tahun 2001, serta menyelesaikan Sekolah Lanjutan Atas di SMA PGRI 5 Malang 

pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi 

Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

Semasa kuliah, penulis aktif dalam organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus. Di 

intra kampus diantaranya sebagai Anggota BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) fakultas 

Peternakan periode tahun 2005/2006. Sedangkan di ekstra kampus penulis juga aktif dalam 

beberapa organisasi diantaranya Pakandayu (Paguyuban Kakang dan Mbakyu) Kota Malang dan 

IAPI (Ikatan Asosiasi Putri Indonesia) Jawa Timur. Penulis juga meraih beberapa prestasi 

diantaranya Finalis Putri Lingkungan tahun 2004, Wakil 2 Mbakyu Malang tahun 2006, dan 

Putri Fotogenik Pemilihan Putri Indonesia regional Jawa Timur tahun 2008. 

 



vi 
 

DAFTAR  ISI 

 

ABSTRACT ...........................................................................................................................i 

RINGKASAN ........................................................................................................................ii 

KATA PENGANTAR ...........................................................................................................iv 

RIWAYAT HIDUP ...............................................................................................................v 

DAFTAR ISI ..........................................................................................................................vi 

DAFTAR TABEL ..................................................................................................................viii 

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................ix 

DAFTAR LAMPIRAN ..........................................................................................................x 

I  PENDAHULUAN ........................................................................................................1 

1.1 Latar Belakang ........................................................................................................1 

1.2 Rumusan Masalah ...................................................................................................5 

1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................................................5 

1.4 Kegunaan Penelitian ...............................................................................................6 

1.5 Kerangka Pikir ........................................................................................................6 

 
II  TINJAUAN PUSTAKA ...............................................................................................8 

2.1 Usaha Peternakan Ayam pedaging .........................................................................8 
2.2 Koperasi ..................................................................................................................9 

 2.2.1 Penggolongan Koperasi .................................................................................10 
 2.3 Gambaran Mengenai Pola Kemitraan Usaha ..........................................................11 
 2.4 Definisi dan Konsep Srategi ...................................................................................13 
 2.4.1 Definisi Strategi .............................................................................................13 

2.4.2 Konsep Strategi ..............................................................................................14 
2.5 Definisi dan Konsep Pemasaran .............................................................................14 

 2.5.1 Definisi Pemasaran ........................................................................................14 
 2.5.2Lembaga Pemasaran  ......................................................................................15 
 2.5.3 Fungsi Pemasaran ..........................................................................................16 
 2.5.4 Biaya Pemasaran ............................................................................................16 
 2.5.5 Pengertian Strategi Pemasaran (marketing strategy) .....................................17 
 2.6 Analisis SCORPIO..................................................................................................17 

 2.6.1 S (Segmentation and Targeting) ....................................................................18 
 2.6.2 C (Customer) ..................................................................................................19 
 2.6.3 O (Organization-process and Culture) ..........................................................20 
 2.6.4 R (Retention Strategy)....................................................................................20 
 2.6.5 P (Positioning and Branding) ........................................................................21 
  



vii 
 

 2.6.6 I  (Industry and Market) .................................................................................22 
 2.6.7 O (Offerings) ..................................................................................................22 
 

III  METODE PENELITIAN..............................................................................................24 
 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ..................................................................................24 
 3.2 Responden dan Metode Penelitian ..........................................................................24 
 3.2.1 Responden Penelitian .....................................................................................24 
 3.2.2 Metode Penelitian ..........................................................................................26 
 3.3 Analisis Data ...........................................................................................................27 
 3.3.1 Analisis SCORPIO.........................................................................................27 
 3.3.2 Matriks SCORPIO .........................................................................................27 
 3.4 Batasan Istilah .........................................................................................................28 
 
IV  HASIL DAN PEMBAHASAN.....................................................................................31 
 4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian .........................................................................31 
 4.2 Sejarah KUD Sari Bumi..........................................................................................32 
 4.3 Keadaan Umum Unit Unggas .................................................................................34 
 4.4 Mekanisme Kerjasama Kemitraan Unit Unggas KUD Sari Bumi ..........................38 
 4.5 Hak dan Kewajiban KUD dengan Peternak plasma ...............................................40 
 4.6 Analisis SCORPIO..................................................................................................43 
 4.6.1 Variabel Pengukuran Matriks SCORPIO KUD Sarii Bumi  
 untuk Strata I (<2000 ekor) ............................................................................43 
 4.6.2 Variabel Pengukuran Matriks SCORPIO KUD Sari Bumi 
  untuk Strata II (2000 – 5000 ekor) .................................................................47 
 4.6.3 Variabel Pengukuran Matriks SCORPIO KUD Sari Bumi 
  untuk Strata III (>5000 ekor) .........................................................................51 
 4.7 Penentuan Strategi Pemasaran dengan Analisis SCORPIO ....................................55 
  4.7.1 Menentukan Strategi Pemasaran berdasarkan Skala Usaha  
   untuk peternak ayam pedaging di Desa Bululawang .....................................55 
  4.7.2 Menentukan Strategi Pemasaran secara umum atau global  
   untuk KUD Sari Bumi ...................................................................................59 
 
V  KESIMPULAN DAN SARAN.....................................................................................61 
 5.1 Kesimpulan .............................................................................................................61 
 5.2 Saran .......................................................................................................................62 
 
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................63 
 
LAMPIRAN ...........................................................................................................................65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel   Halaman 
 

1. Distribusi Respondendan Penguasaan Ternak Menurut Wilayah Desa  
di Kecamatan Bululawang (kondisi bulan Oktober 2010) ............................................25 

2. Variabel Pengukuran Matriks SCORPIO .....................................................................28 
3. Tata Guna Lahan di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang ................................32 
4. Segmentation and Targeting (Strata I) ..........................................................................43 
5. Customer (Strata I) ........................................................................................................44 
6. Organization Process and Culture (Strata I) .................................................................44 
7. Retention Strategy (Strata I) .........................................................................................45 
8. Positioning and Branding (Strata I) ..............................................................................45 
9. Industry and Market (Strata I).......................................................................................46 
10. Offerings (Strata I) ........................................................................................................46 
11. Segmentation and Targeting (Strata II) .........................................................................47 
12. Customer (Strata II) ......................................................................................................48 
13. Organization Process and Culture (Strata II) ................................................................48 
14. Retention Strategy (Strata II) ........................................................................................49 
15. Positioning and Branding (Strata II) .............................................................................49 
16. Industry and Market (Strata II) .....................................................................................50 
17. Offerings (Strata II).......................................................................................................50 
18. Segmentation and Targeting (Strata III) .......................................................................51 
19. Customer (Strata III) .....................................................................................................52 
20. Organization Process and Culture (Strata III) ...............................................................52 
21. Retention Strategy (Strata III) .......................................................................................53 
22. Positioning and Branding (Strata III) ............................................................................53 
23. Industry and Market (Strata III) ....................................................................................54 
24. Offerings (Strata III) .....................................................................................................54 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar Halaman 

1. Alur Kerangka Pikir Penelitian ..................................................................................6 
2. Diagram Alir Input-Output Usaha Ternak Ayam Pedaging KUD .............................36 
3. Bentuk Kerjasama Kemitraan Unit Unggas KUD Sari Bumi Bululawang 

Kabupaten Malang .....................................................................................................38 
4. Grafik Strata I (< 2000 ekor) .....................................................................................55 
5. Grafik Strata II (2000 – 5000 ekor) ...........................................................................56 
6. Grafik Strata III (> 5000 ekor) ...................................................................................57 
7. Grafik SCORPIO KUD Sari Bumi ............................................................................59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran Halaman 

1. Peta Kecamatan Bululawang Tahun 2010 .................................................................65 
2. Struktur Organisasi KUD “Sari Bumi” Bululawang Kabupaten Malang ..................66 
3. Kuisioner Penelitian ...................................................................................................67 
4. Karakteristik Responden Penelitian ...........................................................................73 
5. Dokumentasi ..............................................................................................................74 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peternakan adalah bagian dari sub sektor pertanian yang merupakan sub 

sektor terpenting dalam menunjang perekonomian masyarakat pada daerah 

pedesaan. Kemampuan sub sektor peternakan memberikan nilai ekonomi tinggi 

dan menjadikannya sebagai tujuan terutama pada usaha pengembangan dan 

peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan. 

UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menempatkan pemerintah 

daerah (Kabupaten/Kota) sebagai pelaksana pembangunan di wilayahnya. 

Provinsi melakukan koordinasi sebagai 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-

sektor peternakan yang telah berubah peran yang semula sebagai provider 

(pemberi) menjadi enabler (pemampu), dengan bertindak sebagi 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. 
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Potensi pengembangan peternakan memiliki prospek yang cermat. 

Indonesia memiliki sumberdaya yang cukup besar. Dalam pengembangan nya, 

pemerinath senantiasa berusaha untuk mengkaitkan dengan usaha kecil dan 

menengah melaui program bantuan dengan berbagi 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 dalam negeri untuk penduduk lebih dari 200 juta jiwa, 

merupakan potensi besar 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 

memanfaatkan nya maka Indonesia akan menjadi pasar bagi 

produk-produk peternakan dari negara lain. 

3. Berkembang nya 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, meningkatnnya akses terhadap komunikasi dan 

informasi, akses terhadap teknologi yang menyebabkan antar negara seolah-olah 

tidal lagi mengnal batas (boundaryless countries). Akibat persaingan yang begitu 
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tajam dan terjadi dimana-mana, maka akan terjadi survival for the fittest, yang 

lemah akan tersisih dan yang menang akan menguasai. 

Berpijak dari konsep hubungan ketergantungan yang saling membutuhkan, 

berkembanglah berbagai kemitraan yang dilakukan pemerintah, koperasi maupun 

swasta seperti sistem gaduh, modal bergilir, hibah dan lain sebagainya. 

Pemerintah yang gencar menggalakkan program pengentasan kemiskinan, 

agaknya menganjurkan kemitraan dalam berbagai aktivitas, sehingga bukan suatu 

yang mengherankan jika khir-akhir ini kemitraan berkembang pesat hampir di 

seluruh tanah air, tak terkecuali di Kabupaten Malang. 

Penerapan pola kemitraan tersebut memiliki kontribusi besar ditinjau dari 

aspek perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Salah satu bentuk kemitraan 

usaha yang telah berjalan selama ini adalah antara KUD dengan peternak rakyat. 

Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai wadah bagi perekonomian di pedsaan, 

diharakan dapat membantu dalam pemenuhan berbagai macam kebutuhan 

peternak yang meliputi pengadaan sarana produksi peternakan (bibit, pakan dan 

obat-obatan), penampungan hasil dan pemasaran hasil produksi peternakan. 

Kemitraan usaha tersebut diharapkan dapat memberdayakan peternak di pedesaan, 

sehingga akan meningkatkan pendapat peternak. 

KUD Sari Bumi pada awalnya merupakan gabungan tiga Koperasi 

Pertanian (Koperta) yang berbadan hukum dan berada di wilayah Kecamatan 

Bululawang. Tiga Koperasi Pertanian tersebut adalah Koperta WARGA TANI 

Desa Bakalan, Koperta SINAU ANDANDANI EKONOMI (S.A.E) Desa Gading 

dan Koperta SRI RAHAYU Desa Sukonolo yang kemudian mengadakan 

amalgamasi membentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD) Kecamatan 

Bululawang dan disahkan Bupati KDH  Tk.II  Kabupaten Malang dengan nomor\; 
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D.1084/k72/Bm tanggal 20 September 1972. KUD Sari Bumi sebagai koperasi 

serba usaha mempunyai kegiatan usaha yang meliputi: (a) Aneka Niaga, yang 

termasuk didalamnya adalah Unit Pangan, Unit Saprotan, Unit Toserba, Unit 

Unggas dan Unit Sapi Perah, (b) Aneka Jasa yang termasuk didalamnya adalah 

Unit Tebu Rakyat (TR), Unit Simpan Pinjam (SP), Unit Angkutan dan Rice 

Milling Unit (RMU). 

Unit unggas berdiri pada tahun 1984 dan anggotanya adalah peternak 

unggas di wilayah kerja KUD Sari Bumi. Unit unggas merupakan unit inti yang 

memasok sarana produksi seperti bibit, pakan dan obat-obatan serta menyalurkan 

sapronak tersebut dalam siklus 36 – 45 hari kepada peternak plasma. Kerjasama 

antara Unit Unggas KUD Sari Bumi dan peternak plasma ini disebut dengan 

kemitraan, dimana KUD Sari Bumi juga bertugas untuk memasarkan hasil ternak 

ayam pedaging. 

KUD Sari Bumi yang bertugas untuk memasarkan hasil ternak ayam 

pedaging mempunyai kendala dalam mengembangkan usaha terutama dalam hal 

pemasaran. Menghadapi kondisi tersebut KUD Sari Bumi dan para peternak 

plasma harus mempunyai strategi usaha dengan lingkungan yang terus berubah, 

sehingga menuntut pihak KUD Sari Bumi dan peternak plasma untuk mempunyai 

berbagai alternatif strategi agar tetap bertahan dan terus berkembang. Strategi 

pemasaran  sendiri diartikan sebagai 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 pemasran (marketing mix) dan tingkat pemasaran 

(marketing level).  
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Untuk membantu menentukan strategi pemasaran ayam pedaging pada 

KUD Sari Bumi bisa menggunakan salah satu analisis pemasaran yaitu analisis 

SCORPIO. Analisis SCORPIO adalah model analisis untuk menentukan strategi 

pemasaran yang dikembangkan oleh Paul Fifield yaitu dengan mengidentifikasi 

berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Adapun 

variable pengukuran analisis SCORPIO diantaranya S (Segmentation and 

Targeting), C (Customer), O (Organization process and Culture), R (Retention 

Strategy), P (Positioning and Branding), I (Industry and Market), dan O 

(Offerings) 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yaitu bagaimana menetapkan 

straregi pemasaran yang tepat dengan menggunakan analisis SCORPIO untuk 

pemasaran ayam pedaging di KUD Bumi Sari – Bululawang Kabupaten Malang, 

sehingga dapat meningkatkan jumlah pemasaran yang telah dicapai yang 

berakibat pada peningkatan keuntungan. 

 

1.3. Tujuan 

Sesuai masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian adalah: 

1. Menentukan strategi pemasaran ayam pedaging berdasarkan skala usaha 

pada KUD Sari Bumi dengan menggunakan analisis SCORPIO. 

2. Menentukan strategi pemasaran ayam pedaging pada KUD Sari Bumi 

secara umum dengan menggunakan analisis SCORPIO. 
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1.4. Kegunaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi KUD Sari Bumi 

mengenai  strategi pemasaran ayam broiler yang tepat untuk 

mengembangkan usahanya. 

2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi peternak ayam broiler 

mengenai strategi pemasaran yang tepat untuk mengembangkan usahanya. 

1.5 Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Alur Kerangka Pikir  Penelitian 

KUD Sari Bumi 

Unit Unggas 
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Plasma 

Ayam Pedaging 

Analisis SCORPIO 

1. S (Segmentation and Targeting) 

2. C (Customer) 

3. O (Organization process and Culture) 

4. R (Retention Strategy) 

5. P (Positioning and Branding) 

6. I (Industry and Market) 

7. O (Offerings) 

Strategi Pemasaran 

Matriks SCORPIO 
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KUD Sari Bumi dan peternak ayam pedaging dihubungkan dengan 

kemitraan. Kemitraan yang dimaksud adalah suatu bentuk kerjasama di bidang 

usaha budidaya ayam pedaging antara peternak yang berlaku sebagai plasma dan 

KUD Sari Bumi sebagai inti. KUD Sari Bumi bertanggung jawab dalam 

pemasokan sarana produksi dan pemasaran hasil produksi berupa ayam hidup, 

sedangkan peternak bertanggung jawab dalam proses produksi untuk 

menghasilkan ayam pedaging. 

Setelah diketahui keadaan eksternal maupun internal dari peternak ayam 

pedaging yang berpengaruh pada nilai penjualan, maka dengan menerapkan 

analisis SCORPIO yang menggunakan matriks SCORPIO yang mempunyai 

komponen di dalam nya antara lain  S (Segmentation and Targeting), C 

(Customer), O (Organization process and Culture), R (Retention Strategy), P 

(Positioning and Branding), I (Industry and Market), dan O (Offerings). 

Diharapkan KUD Sari Bumi dan para peternak di Kabupaten Bululawang dapat 

menentukan alternatif / pilihan strategi pemasaran apa yang baik agar dapat 

meningkatkan keuntungan bagi peternak dan KUD Sari Bumi terutama untuk 

pemasaran ayam pedaging. Formulasi strategi pemasaran yang baik akan 

memperlancar proses pemasaran ayam pedaging sehingga dapat meningkatkan 

keuntungan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Usaha Peternakan Ayam pedaging 

Menurut Agus Bambang M. (2000) broiler adalah istilah untuk menyebut 

strain ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis, 

dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan irit, 

siap dipotong pada usia relative muda, serta mengjasilkan kualitas daging yang 

berserat lunak. Menurut Rasyaf (1996) broiler merupakan ayam ras pedaging 

jantan atau betina yang dipotong pada umur tujuh samapai delapan minggu, 

dengan bobot badan 1,8-2,0 kg bobot hidup per ekornya. Kepadatan kandang 

untuk ayam pedaging adalah 10-13/m2 untuk bobot badan sekitar 1,8 kg (Indarto, 

1990). 

Usaha broiler merupakan uasaha yang dilakukan oleh peternak baik 

sebagai usaha pokok maupun sambilan yang di dalam nya terdapat kegiatan-

kegiatan produksi, seperti tata laksana pemberian pakan, tata laksana kandang dan 

kegiatan-kegiatan lainya yang akan menghasilkan broiler sebagai produk 

utamanya (Rasyaf, 1996). Usaha ayam pedaging merupakan salah satu usaha yang 

banyak ditekuni oleh peternak. Soehadji (1992) menyatakan bahwa jumlah daging 

ayam mencapai 43,1% dari total produksi daging yang menyiratkan suatu potensi 

besar yang dimiliki oleh industri ayam untuk mencapai suatu pertumbuhan yang 

cepat, kontribusi penting nya terhadap konsumsi protein hewani per kapita dan 

kemampuan untuk membuka lapangan kerja. 

Suharjo dan Patong (1973) menyatakan bahwa usaha peternakan adalah 

suatu organisasi produksi dimana peternak yang mengorganisir alam (ternak), 
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tenaga kerja dan modal dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-

besarnya. Atmadilaga (1975) menambahkan bahwa usaha peternakan adalah suatu 

kegiatan usaha dalam meningkatkan manfaat ternak melalui organisasi 

operasional penerapan teknik tertentu yang secara ekonomis menguntungkan atau 

sekurang-kurang nya menjamin kelangsungan usaha. 

Mubyarto (1991) menyatakan bahwa usaha peternakan ditinjau dari jenis 

usahanya dibedakan menjadi 2 yaitu peternakan rakyat dan perusahaan 

peternakan. Peternakan rakyat adalah peternakan yang dilaksanakan oleh petani 

disamping usaha pertanianya, sedangkan perusahaan peternakan adalah 

peternakan yang diusahakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan 

(komersial).  

 

2.2 Koperasi  

Penjelasan dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 33 

menyatakanbahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan atas azas kekeluargaan dan koperasi merupakan bangun usaha yang 

sesuai dengan perekonomian Indonesia. 

 Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang 

memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang bertujuan untuk memperjuangkan 

peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Koperasi adalah suatu 

badan usaha bersama yang bergerak di dalam bidang perekonomian, yang 

beranggotakan orang-orang yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung 

secara sukarela atas dasar persamaan hak, kewajiban, melakukan suatu usaha yang 

bertujuan untuk kebutuhan para anggotanya. Pengertian koperasi menurut 

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah organisasi ekonomi rakyat yang 
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berwatak sosial, beranggotakan  orang-orang atau badan hukum koperasi yang 

merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas 

kekeluargaan. 

Koperasi Unit Desa adalah organisasi ekonomi yang merupakan wadah 

bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang 

diselenggarakan dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan 

pelayanan anggotanya dan masyarakat pedesaan. KUD adalah organisasi ekonomi 

dari satu unit desa yang terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang 

merupakan saru kesatuan potensi ekonomi dalam rangka meningkatkan produksi 

dan kehidupan di daerah pedesaan. 

Fungsi KUD sebagai pusat pelayanan berbagai perekonomian pedesaan 

seperti yang termuat dalam Inpres nomor 4 tahun 1984 adalah sebagai berikut :  

(1) Perkreditan, diperoleh bagi anggota dan warga desa dalam kegiatan produksi 

dan penyediaan kebutuhan modal kerjausaha investasi, (2) Penyediaan dan 

penyaluran sarana – sarana produksi dan barang – barang keperluan sehari – hari 

dan jasa lainya, (3) Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi dan ($) Kegiatan 

perekonomian lainya.   

 Azas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan, hal ini sesuai dengan 

penegasan ayat 1 pasal 33 UUd 1945 beserta penjelasannya dan sesuai dengan 

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila  

2.2.1 Penggolongan Koperasi 

 Pengelompokan koperasi berdasarkan kriteria dan karakteristik-

karakteristik yang tertentu pula. Koperasi menurut bidang usahanya 

dikelompokkan menjadi: 
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1. Koperasi Konsumsi, adalah koperasi yang berusaha dalam bidang 

penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh anggotanya. 

2. Koperasi Produksi, adalah koperasi yang kegiatan utamanya melakukan 

pemrosesan bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. 

3. Koperasi Pemasaran, adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk 

membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang 

dihasilkan. 

4. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam, adalah koperasi yang 

bergerak dalam bidang pemupukan simpanan para anggotanya untuk 

kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota-anggota yang 

memerlukan bantuan modal. 

Berdasarkan jenis komoditinya, koperasi digolongkan sebagai berikut: 

1. Koperasi Ekstraktif, adalah koperasi yang melakukan usaha dengan 

memanfaatkan sumber-sumber alam yang langsung tanpa atau dengan 

sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut. 

2. Koperasi Pertanian dan Peternakan, adalah koperasi yang melakukan 

usaha sehubungan dengan komoditi pertanian dan peternakan tertentu. 

3. Koperasi Industri dan Kerajinan, adalah jenis koperasi yang melakukan 

usahanya dalam bidang usaha industri atau kerajinan tertentu. 

4. Koperasi Jasa. 

 

2.3 Gambaran Mengenai Pola Kemitraan Usaha 

Menurut M. Tohar (2000) kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha 

kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan 

pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan 
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prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 

Bambang Suharno (1997) menyatakan bahwa kemitraan adalah sebuah kerjasama 

bisnis untuk tujuan tertentu dan pihak yang bermitra harus mempunyai 

kepentingan dan posisi yang sejajar. Menurut Anonimous (1997) kemitraan 

merupakan hubungan kerjasama yang ideal, pihak yang bermitra saling  mengisi 

dalam kesetaraan kedudukan. Dalam kemitraan ini kedua pihak mempunyai 

kepentingan yang sama untuk mendapatkan nilai tambah, yang dirumuskan dalam 

suatu kontrak. Kemitraan ini akan menguntungkan kedua belah pihak tanpa 

mengorbankan masing-masing pihak (Rochgiyanti, 1996). 

Kemitraan dalam bidang peternakan khususnya peternakan ayam pedaging 

mengacu kepada Keputusan Presiden No. 362 Tahun 1990, dimana keputusan 

tersebut antara lain mengatur mengenai tata cara kerjasama antara perusahaan 

(inti) dengan peternakan rakyat (plasma). Kerjasama saling menguntungkan 

antara usaha besar dengan usaha kecil / menengah di bidang perunggasan ini 

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan peternak kecil 

agar memperoleh peningkatan pendapatan (Anonimous, 1997). 

Tujuan diadakannya kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan 

usaha kecil di bidang manajemen, produk, pemasaran dan teknis, agar bias 

mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat 

ketergantungan (M. Tohar, 2000). 

Dasarnya dalam dunia bisnis terdapat dua jenis kemitraan, yaitu kemitraan 

vertical dan horizontal. Kemitraan yang berlangsung anatara usaha disektor hulu 

dan sector hilir, merupakan kemitraan vertical. Kemitraan yang berlangsung 

antara usaha sejenis disebut kemitraan horizontal. Jenis kemitraan ini dibentuk 

dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi bersama atau untuk menghindari 
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masalah yang merugikan semua pihak. Termasuk kemitraan vertical, antara lain: 

Perusahaan Inti Rakyat (PIR), Penghela, Pengelola, dan Langganan. Kemitraan 

horizontal pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk, yaitu ikatan 

untuk meningkatkan nilai komoditas, ikatan nasehat usaha atau bantuan teknis, 

dan ikatan competitor (Bambang Suharno, 1997). 

Untuk mengembangkan dan melaksanakan kemitraan bias dengan salah 

satu atau lebih dari pola-pola kemitraan yang ada. Menurut Bambang Suharno 

(1997 ; 2002) pola kemitraan merupakan suatu kerjasama antara pengusaha 

dengan peternak dalam upaya pengelolaan usaha peternakan. Beberapa pola 

kemitraan menurut M.Tohar (2000) yaitu pola inti-plasma, subkontrak, dagang 

umum, waralaba, saham, vendor, dan pembinaan. 

 

2.4 Definisi dan Konsep Srategi 

2.4.1 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 bias 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 Milner (1997), menyatakan bahwa strategi merupakan respon 

secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal 

serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. 

Setiap organisasi membutuhkan strategi manakal menghadapi situasi berikut : 

1. Sumber daya yang dimiliki terbatas. 

2. Ada ketidak pastian mengenai kekuatan bersaing organisasi. 
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3. Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi. 

4. Keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang 

waktu. 

5. Ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif. 

2.4.2 Konsep Strategi 

Konsep-konsep strategi menurut Rangkuti, F (2004) 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, F (2004) 

menyatakan bahwa ada tiga strategi yang dapat dilakukan perusahaan 

untuk memperoleh keunggulan bersaing, yaitu : Cost Leadership, 

Diferensiasi dan Fokus. 

 

2.5 Definisi dan Konsep Pemasaran 

2.5.1 Definisi Pemasaran 

Pemasaran menurut Kotler (1997) adalah aktivitas usaha bisnis per orang 

atau kelompok dari kerangka suatu bisnis yang meliputi perdagangan, koordinasi, 
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perbuatan keputusan yang merupakan bagian dari tujuan suatu lembaga yang 

terstruktur. 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. 

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 jalanya operasi agar sesuai dengan 

rencana. 

3) Tahap penilaian prestasi 

Arti penting dari peninjauan ke belakang dan kedepan sekaligus yaitu 

sebuah benang merah antara prestasi pada waktu silam dan perencanaan 

serta operasi agar sesuai rencana. 

2.5.2 Lembaga Pemasaran  

Stanton (1996) menyatakan lembaga pemasaran dibagi atas 2 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 
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konsumen rumah tangga untuk digunakan secara non bisnis, yang 

termasuk dalam kelompok ini berdasarkan volume penjualan adalah 

pengecer berskala kecil dan pengecer berskala besar. 

2.5.3 Fungsi Pemasaran 

Fungsi pemasaran merupakan suatu proses dari pada pertukaran yang 

mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memindahkan barang dan 

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

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. 

2.5.4 Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk tujuan pemasaran 

suatu produk dari produsen ke konsumen. Pembiayaan pemasaran harus 

dikeluarkan oleh para produsen yang menjual produk perusahaan, grosir atau 

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 

pemasran 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 : 
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a. Sarana transportasi. 

b. Resiko kerusakan. 

c. Tersebarnya tempat-tempat produksi. 

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

resmi diantara produsen dan konsumen. 

2.5.5 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 penciptaan, penawaran dan pertukaran produk-produk yang 

bernilai kepada pihak lain (Kotler, 1997). Guiltinan, J dan Gordon (1994) 

menyatakan pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi 

penetapan harga, promosi dan distribusi seta 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 pemasran (marketing mix) dan tingkat pemasaran 

(marketing level). 

 

2.6 Analisis SCORPIO 

Analisis SCORPIO adalah model analisis untuk menentukan strategi 

pemasaran yang dikembangkan oleh Paul Fifield (2007). Komponen – komponen 

yang ada di dalam SCORPIO ini diantaranya : 
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2.6.1 S (Segmentation and Targeting) 

Menurut Solomon dan Elnora (2003:221), segmentasi adalah “The process 

of dividing a larger market into smaller pieces based on one or more meaningful, 

shared characteristic”. Dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan 

pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien dalam rangka 

memberikan kepuasan bagi konsumen. Selain itu perusahaan dapat melakukan 

program – program pemasaran yang terpisah untuk memenuhi kebutuhan khas 

masing – masing segmen. 

Ada beberapa variable segmentasi yaitu : 

1. Demografis 

Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-

kelompok berdasarkan variabel demografis sepert: Usia, jenis kelamin, 

besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, pekerjaan, geografis. 

2. Psikografis 

Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-

kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, 

dan lain-lain. Informasi demografis sangat berguna, tetapi tidak selalu 

menyediakan informasi yang cukup untuk membagi konsumen ke dalam 

segmen-segmen, sehingga diperlukan segmen berdasarkan psychografis 

untuk lebih memahami karakteristik konsumen. 

3. Perilaku 

Segmentasi ini dilakukan dengan membagi konsumen ke dalam segmen-

segmen berdasarkan bagaimana tingkah laku, perasaan, dan cara 

konsumen menggunakan barang, dan loyalitas merek. Cara membuat 
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segmen ini yaitu dengan membagi pasar ke dalam pengguna dan non-

pengguna produk. 

Langkah dalam mengembangkan segmentasi yaitu: 

a) Mensegmen pasar menggunakan variabel-variabel permintaan, seperti 

kebutuhan konsumen, manfaat yang dicari, dan situasi pemakaian. 

b) Mendeskripsikan segmen pasar yang diidentifikasikan dengan 

menggunakan variabel-variabel yang dapat membantu perusahaan 

memahami cara melayani kebutuhan konsumen tersebut dan cara 

berkomunikasi dengan konsumen. 

Targeting pemasaran, setelah perusahan mengidentifikasi peluang-peluang 

segmen pasarnya, ia harus mengevaluasi beragam segmen dan memutuskan 

berapa banyak dan segmen mana yang akan menjadi target pemasarannya. Global 

targeting merupakan proses mengevaluasi dan membandingkan berbagai segmen 

pasar global, serta memilih satu atau lebih diantaranya sebagai pasar sasaran yang 

dinilai berpotensi paling besar untuk dilayani secara efektif dan efisien. Setelah 

pasar dibagi-bagi dalam segmen-segmen, maka perusahaan harus memutuskan 

suatu strategi target market. 

2.6.2 C (Customer) 

Pelanggan merupakan salah satu sasaran suatu perusahaan yang dapat 

menghasilkan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan atau organisasi 

tersebut. Dan juga pelanggan merupakan salah satu alasan akan keberadaan 

sebuah organisasi atau perusahaan tetap eksis atau berjalan. Dengan kata lain 

setidaknya merekalah yang menjadi tumpuan untuk kelangsungan hidup sebuah 

organisasi atau perusahaan. Dan sebuah organisasi atau perusahaan harus tahu 
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dulu tentang “siapakah sasaran yang pantas menjadi pelanggan dan apa yang 

mereka inginkan”. 

2.6.3 O (Organization-process and Culture) 

Organisasi ternyata memiliki sistem nilai dan norma dalam budaya 

organisasi atau dengan kata lain sesuai gagasan paradigma yang berkembang dan 

menjadi acuan bagi tugas-tugas yang dijalankan. Hal ini sudah menjadi istilah 

umum pada organisasi. Setiap orang akan mengangguk jika seseorang berkata, di 

dalam organisasi kami segala sesuatu harus mengarah kepada pelanggan atau di 

organisasi ini, orang-orangnya tidak pernah melupakan satu pun kesalahan. Pada 

konteks yang lebih luas, organisasi akan selalu memiliki dan memikul tanggung 

jawab sosial. Setiap organisasi harus bertanggung jawab penuh atas dampak yang 

ditimbulkannya kepada para pekerja, lingkungan, pelanggan, dan siapa pun, serta 

apa pun yang bersentuhan dengannya. Oleh karena itu budaya organisasi harus 

melampaui batas-batas sebuah komunitas (Drucker, 1995). Jika tidak maka suatu 

organisasi dan nilai serta norma dalam komunitas akan berbenturan, organisasi 

tersebut harus menang. Jika tidak maka ia tidak akan memberikan sumbangan 

sosial dalam konteks organisasi dipahami sebagai sebuah sistem terbuka. 

2.6.4 R (Retention Strategy) 

Salah satu strategi bisnis yang dilakukan adalah bagaimana 

mempertahankan pelanggan yang ada. Mempertahankan pelanggan yang ada 

tersebut dapat dibagi menjadi: 

1) Pelanggan yang sangat loyal sehingga dapat dikategorikan fanatik 

2) Pelanggan loyal yang sedang transisi dari pelanggan yang terpuaskan 

3) Pelanggan terpuaskan (bisa berawal hanya dari 1 transaksi) 



 21

4) Pelanggan yang sedang berpikir untuk menentukan reaksi/persepsi 

terhadap perusahaan. 

2.6.5 P (Positioning and Branding) 

Posisi produk (positioning) adalah cara produk itu didefinisikan oleh 

konsumen berdasarkan sejumlah atribut atau tempat produk tertentu dipikiran 

konsumen secara relatif terhadap konsumen yang bersaing. Positioning berusaha 

menempatkan produk dalam benak pelanggan sasaran sedemikian rupa, sehingga 

memeperoleh posisi yang unik dan unggul ini didapatkan dari berbagai 

diferensiasi. 

Menurut Solomon, dan Elnora (2003) Pendekatan ini digunakan untuk 

menunjukkan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan memiliki 

positioning untuk dapat memecahkan masalah. Langkah dalam mengembangkan 

strategi positioning yaitu: 

1) Mengidentifikasi Keunggulan Kompetitif. Jika perusahaan dapat 

menentukan posisinya sendiri sebagai yang memberikan nilai superior 

kepada sasaran terpilih, maka ia memperoleh keunggulan komparatif. 

2) Dalam menawarkan produk dengan suatu competitive advantage, 

perusahaan harus meyediakan suatu alasan mengapa pelanggan akan 

merasa bahwa produk dari perusahaan yang bersangkutan lebih baik 

daripada para pesaingnya. 

3) Perusahaan harus mengevaluasi respon dari target market sehingga dapat 

memodifikasi strategi bila dibutuhkan.  

American Marketing Association (AMA), dalam Keller (2003), 

menyatakan bahwa merek atau brand merupakan nama, istilah, tanda, simbol, 
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atau rancangan atau kombinasi semuanya, untuk mengidentifikasi barang atau jasa 

penjual atau kelompok penjual untuk mendifferensiasikannya dari barang atau 

jasa pesaing. Merek digunakan untuk menyederhanakan penelusuran produk, 

mengorganisasikan catatan inventori, perlindungan hukum, menandakan mutu, 

mengamankan keuntungan bersaing, serta hambatan bagi pesaing. 

2.6.6 I  (Industry and Market) 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah , bahan 

baku, bahan setengah jadi , dan/atau barang jadi menjadi barang nilai yang lebih 

tinggi untuk penggunaannya, teremasuk kegiatan rancang bangun dan 

perekayasaan industri. 

Secara sederhana, definisi pasar selalu dibatasi oleh anggapan yang 

menyatakan antara oembeli dan pejual harus bertemu secara langsung untuk 

mengadakan interaksi jual beli. Namun, pengertian tersebut tidaklah sepenuhnya 

benar karena seiring kemajuan teknologi, internet, atau malah hanya dengan surat. 

Pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, mereka dapat saja berada di 

tempat yang berbeda atau berjauhan. Artinya, dalam proses pembentukan pasar, 

hanya dibutuhkan adanya penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan 

serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. 

2.6.7 O ( Offerings) 

Penawaran dapat berupa produk atau jasa. Kita harus benar-benar 

memahami target pelanggan yaitu kebutuhan yang mereka inginkan dan 

bagaimana cara untuk mengubah dan memodifikasi di masa mendatang.  

Tidak ada yang statis dan nilai di pasar akan berubah - ubah dari waktu ke 

waktu. Jika kita tidak mengikuti perubahan nilai di pasar tersebut maka kita akan 
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kehilangan penjualan dan akhirnya diambil alih oleh persaingan. Proposisi Nilai 

adalah menciptakan sesuatu penawaran yang konsisten untuk memenuhi 

kebutuhan pasar. Nilai Proposisi juga memiliki sifat unik dan menawarkan 

keuntungan dalam jangka panjang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di KUD Sari Bumi di desa Bakalan Kecamatan 

Bululawang Kabupaten Malang. Pengumpulan data dilaksanakan selama satu 

bulan yaitu pada tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober 2010. Lokasi ditentukan 

secara sengaja yaitu di KUD Sari Bumi di desa Bakalan Kecamatan Bululawang 

Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi penelitian dilaksanakan secara purposive 

sampling (Singarimbun dan Effendi, 1989). Pertimbangan lokasi penelitian karena 

KUD Sari Bumi merupakan salah satu KUD di Kabupaten Malang yang cukup 

berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. 

 

3.2 Responden dan Metode Penelitian 

3.2.1 Responden Penelitian 

Populasi penelitian adalah seluruh anggota unit unggas KUD Sari Bumi-

Bululawang Kabupaten Malang yang berada di wilayah kerja KUD. Sampel 

penelitian adalah peternak ayam pedaging yang berada di wilayah kerja KUD  

Sari Bumi-Bululawang yang masih aktif menjadi anggota KUD sebanyak 40 

peternak plasma, artinya sampel penelitian tersebut masih tercatat dan aktif 

sebagai anggota unit unggas KUD Sari Bumi. Alasan memilih peternak plasma 

sebagai responden penelitian karena sebagian besar anggota peternak plasma 

masuk dalam struktur organisai KUD Sari Bumi yang artinya sebagian besar 

peternak plasma menjadi pegawai atau pengurus KUD Sari Bumi. Seperti bisa 

dilihat karakteristik responden penelitiam dalam Lampiran 4. Dimana jumlah 
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responden penelitian yang dikumpulkan datanya sebanyak 20 peternak plasma 

dari 40 peternak plasma yang ada. Peneliti hanya mengambil 20 peternak plasma 

sebagi responden karena itu sudah cukup mewakili dari 40 peternak plasma yang 

ada dan tercatat dalam anggota Unit Unggas KUD Sari Bumi. 

Sampel yang diambil kemudian dilakukan stratifikasi (pengelompokan). 

Pengambilan sampel dilakukan dengan rekomendasi dari pihak inti yaitu Unit 

Unggas KUD Sari Bumi. Didapatkan skala usaha untuk strata I adalah kurang dari 

2000 ekor, strata II antara  2000 ekor sampai dengan 5000 ekor, untuk strata III 

adalah lebih dari 5000 ekor. Jumlah responden di wilayah sasaran dapat dilihat 

pada Tabel 1.  

Tabel 1. Distribusi Responden dan Penguasaan Ternak Menurut Wilayah 

 Desa di Kecamatan Bululawang (kondisi bulan Oktober 2010) 

Desa Peternak (orang) Jumlah Ternak (ekor) Rata – rata (ekor) 

Bululawang 2 5000 2500 

Pringu 2 18500 9250 

Lumbangsari 2 4500 2250 

Gading 2 4000 2000 

Kasembon 2 3500 1750 

Sukonolo 2 4000 2000 

Tanggung 1 1000 1000 

Bakalan 5 21500 4300 

Kedok Turen 1 3500 3500 

Wajak 1 1500 1500 

Jumlah 20 67000  

Sumber : Data Primer diolah, 2010 
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3.2.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Singarimbun dan 

Effendi (1995) menyatakan bahwa metode survey adalah metode penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat 

pengumpul data yang pokok. Metode survey tersebut digunakan untuk 

mengumpulkan data primer. Menurut Sumarjono (1996) pengumpulan data 

primer dalam metode survey lebih tepat menggunakan teknik observasi lapang, 

wawancara mendalam dan kuisioner. Sedangkan bila yang dikumpulkan data 

sekunder maka dapat dilakukan studi pustaka. 

Data primer diperoleh dari KUD Sari Bumi dan dari peternak plasma 

anggota kemitraan KUD Sari Bumi-Bululawang Kabupaten Malang, sedangkan 

data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Hal ini sesuai pendapat Nasir (1999) 

bahwa data sekunder diperoleh dari beberapa instansi yang mempunyai 

keterkaitan dengan penelitian tersebut. Sasaran dalam penelitian ini dalah KUD 

Sari Bumi-Bululawang Kabupaten Malang sebagi pihak inti dan sebagai 

respondennya adalah peternak-peternak yang tergabung dalam plasma dari KUD 

Sari Bumi tersebut. Pengumpulan data pada peternak plasma  dilakukan dengan 

wawancara mendalam yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan terlebih dahulu yang sering disebut dengan kuisioner. Alasan 

wawancara ditujukan kepada peternak plasma ini karena sebagian besar peternak 

plasma menjadi anggota atau pegawai KUD Sari Bumi, sehingga dapat 

mengetahui secara garis besar strategi pemasaran ayam pedaging yang dilakukan 

oleh KUD Sari Bumi. Selain itu juga dapat mengetahui strategi pemasaran yang 

diinginkan oleh peternak plasma yang tidak tergabung dalam struktur organisasi 

atau pegawai KUD Sari Bumi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
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atau masukan bagi KUD Sari Bumi untuk menentukan strategi pemasaran 

kedepannya agar nilai-nilai penjualan ayam pedaging peternak plasma dapat 

ditingkatkan. 

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data primer maupun data 

sekunder, 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 yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden 

yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 

terlebih dahulu (kuisioner) 

3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak secara 

langsung sebagai subyek penelitian. Dokumentasi dikumpulkan berupa 

catatan atau dokumen yang tersedia. Data yang didapatkan dari metode 

dokumentasi ini berupa data sekunder yang diperoleh dari sumber 

kedua dari instansi dan dokumen yang terkait dengan permasalahan 

yang akan dibahas dan berfungsi untuk mendukung data primer. 

 

3.3 Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang mudah dicerna dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif dimana menganalisis dengan cara menggambarkan suatu objek 

penelitian yang sesungguhnya, sehingga diperoleh hasil seperti yang diharapkan. 

Metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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3.3.1 Analisis SCORPIO 

Analisis SCORPIO adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis 

untuk merumuskan strategi perusahaan. 

3.3.2 Matriks SCORPIO 

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan 

adalah matriks SCORPIO. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas 

bagaimana keadaan umum baik kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

perusahaan dengan variable pengukuran yang dimiliki analisis SCORPIO, 

diantaranya yaitu S (Segmentation and Targeting), C (Customer), O 

(Organization process and Culture), R (Retention Strategy), P (Positioning and 

Branding), I (Industry and Market), dan O (Offerings). 

 

Tabel 2. Variabel Pengukuran Matriks SCORPIO 

Variabel Pertanyaan Bobot(a) Rating(b) Skor(axb) 

Segmentation & Targeting  0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 3.0 Skor (a x b) 

Customer  0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 3.0 Skor (a x b) 

Organization process & Culture  0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 3.0 Skor (a x b) 

Retention Strategy  0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 3.0 Skor (a x b) 

Positioning & Branding  0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 3.0 Skor (a x b) 

Industry and Market  0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 3.0 Skor (a x b) 

Offerings  0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 3.0 Skor (a x b) 

Total  1.00   
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Penentuan bobot (weight) dilakukan dengan pemberian skala yang lebih 

tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan skala yang lebih rendah bagi yang 

berprestasi rendah. Jumlah bobot masing-masing kriteria harus 1, atau 100% 

(Umar, 2003) 

 

3.4 Batasan Istilah 

1. Kemitraan adalah hubungan kerjasama dibidang usaha budidaya ayam 

pedaging antara KUD Sari Bumi sebagai inti penyedia sapronak dan 

pemasaran hasil dengan peternak ayam pedaging selaku plasma yang 

mana bentuk kerjasama yang terjalin tidak tertuang dalam bentuk kontrak. 

2. Unit Unggas adalah salah satu jenis usaha dari KUD Sari Bumi yang 

khusus melayani peternak unggas (ayam pedaging). 

3. Strategi adalah respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap 

peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal 

yang dapat mempengaruhi organisasi KUD Sari Bumi. 

4. Strategi pemasaran adalah sebagai alat fundamental yang direncanakan 

untuk mencapai tujuan KUD Sari Bumi dengan mengembangkan 

keunggulan bersaing dan berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki 

dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran 

konsumen. 

5. Pemasaran adalah suatu proses aktivitas yang dilakukan oleh KUD Sari 

Bumi untuk menyampaikan komoditi atau produk dari peternak plasma 

kepada konsumen. 

6. Analisis SCORPIO analisis untuk menentukan strategi pemasaran dengan 

berpedoman pada ketujuh variable nya, diantaranya S (Segmentation and 
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targeting), C (Customer), O (Organization-processes and culture), R 

(Retention strategies), P (Positioning and branding), I (Industri and 

market), dan O (Offerings) dengan cara menjumlahkan nilai tertimbang 

(Weight Score) masing-masing variabel kedalam kekuatan dan kelemahan. 

7. Peluang adalah situasi yang menguntungkan kedalam lingkaran bisnis 

dimana KUD Sari Bumi ditentukan akan meraih keunggulan bersaing 

8. Ancaman adalah situasi utama yang memperlihatkan tantangan yang 

diperlihatkan oleh suatu kecenderungan yang tidak menguntungkan bagi 

KUD Sari Bumi. 

9. Kekuatan adalah suatu keunggulan sumber daya, ketrampilan atau 

kemampuan lainya yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan dari 

pesaing yang dihadapi atau kehendak ditangani perusahaan. 

10. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan sumber daya, 

keterampilan dan kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja 

KUD Sari Bumi khususnya pada proses pemasaranya. 

11. Promosi adalah kegiatan pengenalan produk dari KUD Sari Bumi guna 

memperkenalkan, menjaring konsumen baru dan mempertahankan 

langganan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian 

Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Bumi terletak di Desa Bakalan 

Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dan berada pada ketinggian 300 – 600 

meter diatas permukaan laut dengan suhu antara 21oC – 39oC serta curah hujan 

rata – rata 2077 mm per tahun. Hal tersebut sesuai dengan kebutuhan suhu ideal 

bagi unggas untuk berproduksi secara optimal yaitu pada suhu 13oC – 26oC, 

karena lokasi peternakan milik peternak plasma KUD Sari Bumi berada di area 

Kecamatan Bululawang. Dari data Monografi Kecamatan Bululawang (2010) 

bahwa luas wilayah kecamatan Bululawang adalah 7.240 hektar degan batas – 

batas wilayah sebagai berikut : 

• Sebelah Utara : Kecamatan Tajinan 

• Sebelah Timur : Kecamatan Turen 

• Sebelah Selatan : Kecamatan Gondanglegi 

• Sebelah Barat : Kecamatan Pakisaji. 

Wilayah Kecamatan Bululawang terbagi menjadi 14 desa yaitu Desa 

Sempalwadak,Wandanpuro,Bululawang, Krebet senggorong, Kasembon,Kuwolu, 

Pringu, Kasri, Sudimoro, Bakalan, Krebet, Gading, Sukonolo dan Lumbangsari. 

Jumlah penduduk 61.106 orang, jumlah penduduk dewasa 37.128 orang dan 

jumlah kepala keluarga 14.082 orang. Mata pencaharian penduduk terbanyak 

adalah di sektor pertanian yakni sebanyak 9.155 orang sebagai petani, 8.849 orang 

sebagai buruh tani, 4.683 orang sebagai pedagang dan 869 sebagai karyawan atau 

pegawai. Penggunaan lahan di Kecamatan Bululawang dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Tata Guna Lahan di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang 

Jenis Lahan Luas (Ha) Prosentase 

Luas Sawah 1.634 22,55 

Luas Tegal 755 10,42 

Luas Pemukiman 2.462 34 

Tanaman Polowijo 374 5,2 

Tanaman Tebu 2.015 27,83 

Jumlah 7240 100 

Sumber: Monografi Kecamatan Bululawang 2010 

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kecamatan 

Bululawang berupa pemukiman yaitu seluas 2462 hektar dengan komposisi 

penggunaan lahan 34 persen dari seluruh wilayah kecamatan. Lahan yang 

digunakan untuk sawah seluas 1634 hektar dan menempati 22,5 persen dari luas 

kecamatan, penggunaan untuk tanaman polowijo seluas 374 hektar atau sekitar 

5,2 persen dari luas kecamatan dan penggunaan untuk tanaman tebu seluas 2015 

hektar atau sekitar 27,83 persen dari luas kecamatan. 

 

4.2 Sejarah KUD “Sari Bumi” 

KUD Sari Bumi pada awalnya merupakan gabungan tiga Koperasi 

Pertanian (Koperta) yang berbadan hukumdan berada di wilayah Kecamatan 

Bululawang. Tiga Koperasi Pertanian  (Koperta) tersebut adalah Koperta 

WARGA TANI Desa Bakalan, Koperta SINAU ANDANDANI EKONOMI 

(S.A.E) Desa Gading dan Koperta SRI RAHAYU Desa Sukonolo yang kemudian 

mengadakan amalgamasi membentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD) 

Kecamatan Bululawang da disahkan Bupati KDH  Tk.II  Kabupaten Malang 
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dengan nomor\; D.1084/k72/Bm tanggal 20 September 1972. 

Pengurus BUUD pada tanggal 3 Maret 1979 mengajukan Badan Hukum 

untuk menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) dengan nama KUD “Sari Bumi” 

Bululawang, kemudian pada tanggal 10 Oktober 1979 memperoleh status Badan 

hukum Nomor: 4321/BH/II/1979. Sesuai dengan Instruksi Kepala Kantor 

Departemen Koperasi Kabupaten atau Kotamadya Malang Nomor: 

608A/DK.13.17/D2/IV/1979, pada tanggal 11 Maret 1980 di dalam Rapat 

Anggota Tahunan KUD “Sari Bumi” menampung anggota Koperasi 

“PETERMAS” dan Koperasi Pertanian Tebu Rakyat (KPTR). Pertengahan tahun 

2010 ini jumlah anggota KUD Sari Bumi adalah 9.455 orang. 

Prestasi yang pernah dicapau oleh KUD Sari Bumi adalah: 

1. Tanggal 23 Agustus 1982 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor 

Departemen Koperasi Kabupaten atauKotamadya Malang Nomor: 

956/Kop/Km/VIII/1982, ditunjuk sebagai KUDModel. 

2. Tanggal 18 Juli 1985 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I 

Jawa Timur Nomor: 206 Tahun 1985 menjadi juara HARAPAN I dalam 

lomba Koperasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun1985. 

3. Tanggal 15 Juli 1986 sesuai dengan surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I 

Jawa Timur Nomor: 239 tahun 1986 tentang kejuaraan lomba Koperasi 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, KUD Sari Bumi sebagai KUD 

Terbaik I dalam lomba koperasi tahun 1986. 

4. Tanggal 7 Juli 1987 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi 

Nomor: 325/Kpts/M/VII/1987 menjadi juara II KUD TERBAIK Tingkat 

Nasional. 

5. Tanggal 7 Maret 1990 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi 
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Nomor: 184/Kpts/M/VIII/1990 di tetapkan sebagai KUD MANDIRI. 

6. Tanggal 24 Juni 1993 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi 

dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 1389/Kpts/M/VI/1993, KUD 

Sari Bumi ditetapkan sebagai KUD MANDIRI TELADAN UTAMA 

Tingkat Nasional. 

7. Tanggal 12 Juli 2005 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I 

Jawa Timur Nomor: 251 tahun 1995 tentang kejuaraan  Lomba Kelompok 

Koperasi Aneka Usaha Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, KUD Sari 

Bumi sebagai koperasi berprestasi III dalam lombakoperasi tahun 2005. 

KUD Sari Bumi sebagai koperasi serba usaha mempunyai kegiatan usaha 

yang meliputi: (a) Aneka Niaga, yang termasuk didalamnya adalah Unit Pangan, 

Unit Saprotan, Unit Toserba, Unit Unggas dan Unit Sapi Perah, (b) Aneka Jasa 

yang termasuk didalamnya adalah Unit Tebu Rakyat (TR), Unit Simpan Pinjam 

(SP), Unit Angkutan dan Rice Milling Unit (RMU). 

 

4.3 Keadaan Umum Unit Unggas 

Unit unggas merupakan salah satu unit usaha KUD Sari Bumi yang 

bersifat otonom, artinya semua kegiatan operasional usaha secara keseluruhan 

dikelola langsung oleh unit yang bersangkutan, dengan modal kerja sebesar 60 

persen dari modal anggota dan 40 persen dari modal KUD Sari Bumi. Anggota 

unit unggas adalah para peternak unggas (strata I, II dan III) yang menyisihkan 

simpanan khusus (bonus) sebagai tambahan modal kerja serta didukung oleh 

kumulasi modal cadangan 20 persen dari SHU untuk mendukung modal saham. 

Unit unggas berdiri pada tahun 1984 dan anggotanya adalah peternak unggas di 

wilayah kerja KUD Sari Bumi. Unit unggas merupakan unit inti yang memasok 
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sarana produksi seperti bibit, pakan dan obat-obatan serta menyalurkan sapronak 

tersebut dalam siklus 36 – 45 hari kepada peternak plasma. Unit unggas dalam 

menjalankan usahanya bekerjasama dengan perusahaan besar, diantaranya PT. 

Anwar Shierad Produce sebagai penyuplai pakan dan bibit (DOC) sedangkan PT. 

Medion, PT. Viridam, PT. Sanbe dan PT. Vaxindo sebagai penyuplai obat-obatan. 

DOC ayam pedaging yang diproduksi oleh PT. Anwar Shierad Produce berstrain 

ISA veddet. Kerjasama yang terjalin antara unit unggas KUD denganperusahaan 

tersebut memberikan segi positif, yaitu dapat terpenuhinya kebutuhan sarana 

produksi ternak yang diperlukan oleh semua peternak plasma (strata I, II dan III) 

anggota unit unggas. Kelemahan kerjasama tersebut adalah peternak lemah dalam 

bergaining position artinya peternak kurang mempunyai kekuatan dalam tawar – 

menawar penentuan kualitas sarana produksi karena sarana produksi yang 

diberikan ke peternak kualitas nya ditentukan oleh pihak KUD (selaku inti) yang 

bekerjasama dengan perusahaan industri. Sedangkan peternak (strata I, II dan III) 

selaku plasma hanya berhak menerima sarana produksi tersebut. Interaksi antara 

unit unggas KUD dengan perusahaan industri pakan, bibit dan obat-obatan terjadi 

pada saat: 

1. Peternak plasma mengajukan permohonan pengisian kandang kepada 

pihak KUD dengan jumlah bibit sesuai dengan pemesanan yang 

disesuaikan dengan kapasitas kandang. 

2. Peternak plasma mengajukan permohonan pengiriman pakan kepada pihak 

KUD sesuai dengan kebutuhan ayam yang dipelihara. 

3. Peternak plasma mengajukan permohonanpengiriman obat-obat kepada 

pihak KUD sesuai dengan petunjuk teknis KUD, kondisi dan umur ayam 

yang dipelihara. 
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4. Peternak plasma mengajukan permohonan kunjungan dari pihak KUD 

karena ayamnya bermasalah, misalnya sakit. 

5. Perhitungan hasil usaha kerjasama kemitraan antara KUD dan peternak. 

Peternak plasma tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan 

perusahaan-perusahaan industri tersebut, melainkan kepada KUD.Transaksi 

pembelian bibit (DOC) dari perusahaan industri sapronak dilakukan secara kredit 

selama satu minggu, artinyasetelah satu minggu KUD membayar kepada 

perusahaan sesuai dengan jumlah sapronak yang dikirim, sedangkan pakan ternak 

dan obat-obatan pembayarannya dilakukan secara kredit selama 1 bulan. Diagram 

penyaluran input-output ternak di KUD Sari Bumi adalah sebagaimana terlihat 

pada Gambar 2. 

   

   

  

 

  

 

 
Gambar 2. Diagram Alir Input-Output Usaha Ternak Ay am Pedaging KUD 

Gambar 2 diatas menunjukan bahwa pelaku utama yang terlibat dalam 

kerjasama usaha ternak ayam pedaging adalah perusahaan industri pakan ternak 

dan bibit ayam pedaging (PT. Anwar Shierad), KUD Sari Bumi, peternak, 

perusahaan industri obat ternak dan pedagang lokal besar ayam pedaging hidup. 

KUD menyediakan sarana produksi yang berupa DOC, pakan dan obat-obatan 

kepada ternak sebagai pinjaman yang akan dibayarsetelah panen. Petrnak selaku 
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plasma berkewajiban menyediakan lahan, kandang dan tenaga kerja. Besarnya 

harga sarana produksi (DOC,pakan,obat-obatan dan perlengkapan kandang) 

mengikuti harga pasar yaitu tidak ditetapkan terlebih dahulu, artinya setiap hari 

harga bisa berubah naik dan turun (fluktuatif). KUD tidak memberikan harga 

garansi terhadap sarana produksi dan harga jual output. Peternak selaku plasma 

berkewajiban melakukan pemeliharaan sampai ayam pedaging berumur antara 36-

45 hari. Produk yang berupa ayam pedaging hidup diharuskan dijual kembali 

kepada KUD, kemudian KUD bertanggung jawab memasarkan kepada pedagang 

besar dan diteruskan dengan menjual ke pasar. Pasar yang dimaksud adalah 

pedagang pengecer maupun konsumen langsung. Peternak tidak diperkenankan 

untuk menjual ayam pedaging selain ke KUD, apabila peternak melakukan nya 

maka KUD akan memberikan  sanksi. Bentuk sanksinya yaitu peternak 

diwajibkan membayar Rp. 100,00 per kilogram ayam hidup yang telah dijual ke 

pedagang lain pada berbagai semua tingkat harga pasar. Kerjasama antara pihak 

KUD dalam teknis produksi, penyaluran sarana produksi dan bertanggung jawab 

terhadap pemasaran hasil yang berupa ayam hidup dengan pihak peternak plasma 

adalah suatu bentuk kemitraan usaha di bidang budidaya ayam pedaging. 

KUD Sari Bumi mempunyai 5 orang karyawan yang bekerja pada bagian 

unit unggas, dimana 1 orang sebagai manajer unit unggas dan 4 orang lainya 

sebagai stafnya. Staf meliputi bagian administrasi 2 orang dan bagian PPL serta 

penimbang pada saat panen masing-masing 1 orang. Unit unggas dalam 

memenuhi permintaan pasar akan daging ayam, mampu menghasilkan ayam 

hidup kurang lebih 87.000 Kilogram per bulan dengan populasi mencapai 45.000 

ekor per bulan yang kesemuanya itu diambil oleh pedagang untuk dipasarkan 

pada pasar lokal saja. 
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4.4 Mekanisme Kerjasama Kemitraan Unit Unggas KUD Sari Bumi 

Kemitraan yang dimaksud adalah suatu bentuk kerjasama di bidang usaha 

budidaya ayam pedaging antara peternak strata I, II dan III sebagai plasma dan 

KUD Sari Bumi sebagai inti. KUD Sari Bumi bertanggung jawab dalam 

pemasokan sarana produksi, pengarahan manajemen dan pemasaran hasil 

produksi berupa ayam hidup, sedangkan peternak strata I, II dan III bertanggung 

jawab dalam proses produksi untuk menghasilkan ayam pedaging.  

Pola kemitraan yang dilakukan pada KUD Sari Bumi adalah pola 

kemitraan inti plasma. Hal ini sesuai dengan pendapat Hafsah (2000) bahwa salah 

satu contoh pola kemitraan inti-plasma adalah Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), 

dimana perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis 

manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi, sedangkan 

kelompok mitra usaha memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan 

kesepakatan yang telah disepakati sehingga hasil yang dicapai harus memenuhi 

daya kompetitif dan nilai jual yang tinggi. 

Bentuk kerjasam kemitraan unit unggas yang dijalankan KUD Sari Bumi dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Bentuk Kerjasama Kemitraan Unit Unggas KUD Sari Bumi                         

Bululawang Kabupaten Malang. 
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Gambar 3 diatas menerangkan bentuk kerjasama kemitraan unit unggas 

KUD Sari Bumi Bululawang yaitu: 

1. Modal Unggas diperoleh dari anggota lewat saham/simpanan khusus. 

Hal inisesuai denganpendapat Hafsah (2000) bahwa salah satu aturan yang 

mamihak pada plasma adalah diberlakukanya option dalam bentuk saham 

kepemilikan dari perusahaan inti, 

2. Peternak menghubungi KUD untuk ikut program unit unggas dengan 

syarat peternak sudah menyediakan tempatnya atau kandangnya serta 

menyetujui kerjasama yang diajukan oleh KUD, 

3. Jika sudah tersediatempat/kandang, KUD mengirim DOC ke peternak 

sesuai dengan permintaanya. Adapun untuk ransumnya/pakan dan obat-

obatan serta vaksin bisa pesan sesuai dengan kebutuhan yang mana nanti 

pembayaranya diperhitungkan setelah panen, 

4. Harga sarana produksi dan hasil produksi ditentukan berdasarkan harga 

pasar yang setiap harinya bisa berubah, 

5. Setelah ayam berumur 36 – 45 hari (potong), petugas KUD mengambil ke 

peternak dan langsung ditimbang di tempat untuk menentukan beratnya 

yang kemudian oleh KUD dibuatkan buku timbang dimana peternak 

mendapat tembusanya. Fakta di lapang, bahwa KUD memanen ayam rata-

rata berumur 40 hari, 

6. KUD memasarkanayam potong tersebut langsung ke pedagang besar, 

7. Dalam jangka waktu 1 minggu setelah jual, untuk ayam potong peternak 

strata I, II dan III bisa totalan ke KUDdengan diperhitungkan hutang-

hutangnya pada KUD, 

8. KUD dalam menjalankan usahanya bekerjasama dengan PT. Anwar 
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Shierad Produce sebagai penyuplai pakan dan bibit (DOC), sedangkan PT. 

Medion, PT. Viridam, PT. Sanbe dan PT. Vaxindo Satwa 

Nusantarasebagai penyuplai obat – obatan, vaksin, vitamin dan peralatan 

kandang (tempat pakan, minum, dan pemanas). 

9. Dalam pemasaran ayam, KUD bekerjasama dengan beberapa pedagang 

besar ayam pedaging di daerah Malang. 

 

4.5 Hak dan Kewajiban KUD dengan Peternak Plasma 

Pelaksanaan hak dan kewajiban di dalam system kemitraan unit unggas 

tidak saja menyangkut hak dan kewajiban peternak, tetapi juga hak inti dan 

kewajibanya kepada peternak. Hal ini tersebut perlu ditekankan karena suatu 

hubungan kemitraan diasumsikan sebagai hubungan yang saling menguntungkan 

diantara kedua belah pihak untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam 

perjanjian kerjasama harus dicantumkan kesepakatan apa yang akan menjadi 

kewajiban dan hak dari masing-masing pihak yang menjalin kerjasama kemitraan. 

Perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang menyangkut kewajiban dan 

hak dari pihak perusahaan (inti) dan petani/usaha kecil (plasma) (Anonymous (a), 

2000). 

KUD Sari Bumi selaku inti mempunyai kewajiban kepada peternak dalam 

pelaksanaan model kemitraan yang dilaksanakan, yaitu: 

1. Menjamin kepastian pemasokan sarana produksi berupa bibit, pakan, vaksin, 

obat-obatan dan peralatan kandang yang diperlukan sesuai standart mutu yang 

ditentukan dengan jumlah, waktu dan harga yang telah disepakati, 

2. Menjamin pemasaran hasil produksi, 

3. Memberikan bimbingan teknis pemeliharaan dan pengawasan, 
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4. Melaksanakan penimbangan hasil produksinya di tempat yang telah disepakati 

plasma, 

5. Memberikan pelayanan medis dengan bantuan tenaga medis jika ada ayam 

sakit, 

6. Membayar keuntungan peternak, 

7. Memberikan bonus kepada seluruh peternak. 

Hak KUD yang diperoleh dari peternak adalah: 

1. Meminta jaminan dan uang mukadari peternak, 

2. Menerima hasil produksi berupa ayam pedaging dari peternak, 

3. Memberikan denda kepada peternak yang menjual hasi produksinya diluar 

pembeli dari KUD, dengan denda sebesar Rp. 100,00 per kilogram, 

4. Tidak melakukan pengiriman sapronak kepada peternak jika peternak belum 

membayar uang muka. 

Kewajiban peternak kepada KUD adalah : 

1. Menyediakan sarana produksi yang diperlukan berupa : 

• Lahan Usaha dengan lokasi yang terjangkau, 

• Kandang dengan kapasitas yang telah disepakati dalam keadaan kosong 

dan siap masuk DOC, 

• Peralatan,tempat pakan dan minum serta pemanas yang memenuhi standar, 

• Prasarana penunjang lainya (listrik, air, sekam dan lain-lain), 

2. Sanggup melaksanakan usaha budidaya sesuai petunjuk dan pembinaan KUD, 

3. Melakukan pencatatan data perkembangan budidaya meliputi berat badan, 

kematian, vaksinasi, pemberian obat-obatan dan lain-lain, 

4. Melaporkan kejadian – kejadian kasus penyakit, 

5. Bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dan sanggup membayar hutang 
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kepada KUD, 

6. Menyaksikan dan menyetujui hasil penimbangan hasil produksi, 

7. Sanggup membayar uang muka dan memberikan jaminan kepada KUD sesuai 

aturan dan kesepakatan yang di tetapkan bersama, 

8. Menyerahkan hasik produksinya kepada pihak KUD. 

Hak – hak peternak dari KUD adalah: 

1. Mengajukan pelayanan sebaik mungkin dari pihak KUD, 

2. Menerima pembinaan dari inti tentang teknis budidaya dan manajemen usaha, 

3. Menerima bonus dari setiap pembelian sapronak, 

4. Mendapat kepastian sarana produksi dan pemasaran hasil produksi, 

5. Menerima sisa pembayaran hasil produksinya (keuntungan) dari inti setelah 

dikurangi kewajibanya dengan perhitungan hasil mitra yang dibuat oleh KUD 

atau inti. 

KUD merupakan suatu lembaga yang menjadi naungan bagi masyarakat 

pedesaan dalam berusaha tani. KUD Sari Bumi yang posisinya sebagai inti dari 

peternak plasma, selain menyalurkan sarana produksi, KUD juga berkewajiban 

memberikan bimbingan teknis yang meliputi manajemen pemeliharaan usaha 

ternak ayam pedaging, pemantauan atau kunjungan lapang dan lain-lain. Untuk 

mengikat kerjasama yang dilakukan antaraKUD dan peternak, KUD meminta 

jaminan berupa sertifikat tanah dan BPKB kendaraan bermotor. Demikian juga 

dengan konsekuensi dari kerjasama tersebut adalah haeus menjual ayam pedaging 

hidup kepada KUD yang sudah layak panen yaitu antara umur 36 -45 hari. 
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4.6 Analisis SCORPIO 

Tujuan perusahaan supaya tercapai perlu strategi yang dilakukan untuk 

mencapai konsumen sasaran yang akan dituju. Salah satu konsep yang mendasari 

suatu strategi pemasaran adalah analisis SCORPIO. 

Sebelumnya terbagi atas 3 skala usaha yaitu strata I adalah kurang dari 

2000 ekor, strata II antara  2000 ekor sampai dengan 5000 ekor, untuk strata III 

adalah lebih dari 5000 ekor. Berdasarkan kondisi yang ada di lingkungan wilayah 

kerja KUD Sari Bumi saat ini, dapat dilihat kendala maupun peluang untuk 

menentukan strategi pemasaran yang tepat bagi masing – masing strata. 

Analisis SCORPIO merupakan salah satu model analisis yang 

dikembangkan oleh Paul Fifield yang dianalisis berdasarkan variabel-variabel 

yang terdapat dalam SCORPIO diantaranya: S (Segmentation and Targeting), C 

(Customer), O (Organization process and Culture), R (Retention Strategy), P 

(Positioning and Branding), I (Industry and Market), dan O (Offerings).   

4.6.1 Variabel Pengukuran Matriks SCORPIO KUD “Sari Bumi” untuk 

Strata I ( < 2000 ekor ) 

SEGMENTATION AND TARGETING 
Tabel 4. Segmentation and Targeting (Strata I) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 

 
2. 
 

3. 
4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 

Pelanggan tidak  masuk ke dalam 
organisasi KUD 
Sedikit yang pelanggan lakukan 
untuk KUD. 
Target pelanggan ada di pasar. 
Tidak ada cara untuk menemukan 
pembeli di pasar. 
Hanya mempunyai beberapa target 
pelanggan. 
Sangat dapat memprioritaskan 
pembeli melaui pendekatan. 
Sebagian peternak mempunyai 
keinginan untuk memperluas pasar. 
 

0,07 
 

0,14 
 

0,21 
0,07 

 
0,14 

 
0,21 

 
0,14 

1 
 
2 
 
3 
1 
 
2 
 
3 
 
2 

0,07 
 

0,28 
 

0,63 
0,07 

 
0,28 

 
0,63 

 
0,28 

 Total 1,00  2,24 
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CUSTOMER 
Tabel 5. Customer (Strata I) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 

Yang biasanya membeli ayam 
pedaging hanya tengkulak di pasar. 
Sangat mengetahui penyebab yang 
membuat pembeli datang. 
Tidak memahami keadaan pesaing 
dan kondisi konsumen. 
Tidak memahami masalah/keinginan 
pembeli. 
Tidak memahami keinginan pembeli 
sekarang /selanjutnya. 
Mengetahui beberapa hambatan yang 
menghalangi proses jual-beli. 
Tidak ada cara menghubungkan 
pelanggan dengan KUD. 
 

0,1 
 

0,3 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,2 
 

0,1 

1 
 
3 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 

0,1 
 

0,9 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,4 
 

0,1 

 Total 1,00  1,8 
 

 

ORGANIZATION PROCESS AND CULTURE 
Tabel 6. Organization Process and Culture (Strata I) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 
 

7. 

Semua peternak tergabung dalam 
anggota KUD. 
Organisasi di KUD sudah berjalan 
dengan benar. 
Peternak tidak mengetahui proses 
sistematis yg berjalan dlm KUD 
Peternak tidak mengetahui KUD 
terfokus pada masalah internal atau 
eksternal. 
Peternak tidak mengetahui pasti 
fasilitas yang didapatkan dari KUD. 
Menurut peternak KUD menjalankan 
sistem organisasi didukung informasi 
yang benar. 
Peternak tidak mengetahui strategi 
KUD untuk mengelola organisasi. 
 

0,25 
 

0,25 
 

0,08 
 

0,08 
 
 

0,08 
 

0,17 
 
 

0,08 

3 
 
3 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
2 
 
 
1 

0,75 
 

0,75 
 

0,08 
 

0,08 
 
 

0,08 
 

0,34 
 
 

0,08 

 Total 1,00  2,16 
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RETENTION STRATEGY 
Tabel 7. Retention Strategy (Strata I) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

Menurut peternak sangat  penting 
untuk mempertahankan pelanggan. 
Peternak tidak mengetahui 
mempertahankan pelanggan dapat 
mempengaruhi nilai penjualan. 
Peternak tidak mempunyai tolak ukur 
keberhasilan kepuasan pelanggan. 
Tidak ada strategi untuk 
mempertahankan pelanggan. 
Melakukan pembukuan tidak dapat 
menghambat proses jual-beli. 
Peternak mendapatkan beberapa 
informasi tentang penyuluhan. 
Peternak tidak menyedikan 
penampungan permintaan dan 
keluhan untuk pelanggan. 
 

0,25 
 

0,08 
 
 

0,08 
 

0,08 
 

0,25 
 

0,17 
 

0,08 

3 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
3 
 
2 
 
1 

 

0,75 
 

0,08 
 
 

0,08 
 

0,08 
 

0,75 
 

0,34 
 

0,08 

 Total 1,00  2,16 
 

 

POSITIONING AND BRANDING 
Tabel 8. Positioning and Branding (Strata I) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

Tempat pemasaran tidak 
mempengaruhi nilai penjualan. 
Menurut peternak, posisi harga ayam 
pedaging nya dibandingkan dengan 
harga ayam pedaging pesaing anda 
sama saja.  
Menurut peternak tidak ada 
keunggulan ayam pedagingnya 
dibandingkan dengan yang ada di 
pasaran. 
Peternak mempunyai cara sendiri 
agar berbeda dari pesaing. 
Peternak memasarkan ayam pedaging 
di KUD. 
Menurut peternaktidak penting 
pemberian merek terhadap barang. 
Tidak ada manfaat menentukan 
merek. 
 

0,11 
 

0,22 
 
 
 

0,11 
 
 
 

0,22 
 

0,11 
 

0,11 
 

0,11 

1 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 

0,11 
 

0,44 
 
 
 

0,11 
 
 
 

0,44 
 

0,11 
 

0,11 
 

0,11 

 Total 1,00  1,43 
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INDUSTRY AND MARKET 
Tabel 9. Industry and Market (Strata I) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

Peternak tidak tau seberapa luas 
wilayah pemasaran hasil ayam 
pedaging. 
Penjualan produk anda dilakukan 
oleh KUD. 
Peternak tidak mempunyai cara untuk 
memuaskan pelanggan. 
Peternak tidak tau dimana 
pengembangan usaha ini dapat 
dilakukan. 
Promosi yang dilakukan dari mulut 
ke mulut saja. 
Peternak tidak tau mengenai 
persaingan dalam usahanya. 
Peternak tidak mempunyai sikap 
yang dilakukan terhadap pesaing. 
 

0,125 
 
 

0,125 
 

0,125 
 

0,125 
 
 

0,25 
 

0,125 
 

0,125 
 

1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
2 
 
1 
 
1 

 

0,125 
 
 

0,125 
 

0,125 
 

0,125 
 
 

0,5 
 

0,125 
 

0,125 

 Total 1,00  1,25 
 

 

OFFERINGS 
Tabel 10. Offerings (Strata I) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 

7. 

Peternak tidak  mengerti apa yang 
dibutuhkan pelanggan. 
Menurut peternak pelanggan merasa 
cukup puas terhadap pelayananya. 
Peternak tidak mengetahui strategi 
yang dijalankan sudah baik atau 
tidak. 
Peternak memiliki keinginan untuk 
membuat inovasi baru untuk 
meningkatkan nilai penjualan. 
Ada usaha dari peternak  jika 
mengalami kerugian.  
Peternak tidak tau mengelola siklus 
hidup sehari-hari. 
Ada beberapa Penawaran yang 
diberikan kepada pembeli. 
 

0,08 
 

0,17 
 

0,08 
 
 

0,17 
 
 

0,25 
 

0,08 
 

0,17 

1 
 
2 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
1 
 
2 

0,08 
 

0,34 
 

0,08 
 
 

0,34 
 
 

0,75 
 

0,08 
 

0,34 
 

 Total 1,00  2,01 
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Dari matriks SCORPIO diatas dapat diketahui variable yang memiliki nilai 

tertinggi dan terendah. Sehingga kita bisa menentukan strategi – strategi 

pemasaran yang tepat untuk peternak strata I di KUD Sari Bumi.  

Untuk variable Segmentation and Targeting diperoleh nilai 2,24 Customer 

diperoleh nilai 1,8 Organization process and Culture diperoleh nilai 2,16 

Retention Strategy diperoleh nilai 2,16 Positioning and Branding diperoleh nilai 

1,43 Industry and Market diperoleh nilai 1,25 dan Offerings diperoleh nilai 2,01.  

 

4.6.2 Variabel Pengukuran Matriks SCORPIO KUD “Sari Bumi” untuk 

Strata II ( 2000 - 5000 ekor ) 

SEGMENTATION AND TARGETING 
Tabel 11. Segmentation and Targeting (Strata II) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 

 
2. 
 

3. 
4. 
 

5. 
 

6. 
 
 

7. 

Pelanggan tidak  masuk ke dalam 
organisasi KUD. 
Menurut peternak tidak ada yang 
pelanggan lakukan untuk KUD. 
Target pelanggan ada di pasar. 
Tidak ada cara untuk menemukan 
pembeli di pasar. 
Peternak tidak mempunyai target 
pelanggan. 
Peternak sangat dapat 
memprioritaskan pembeli melaui 
pendekatan. 
Seluruh peternak mempunyai 
keinginan untuk memperluas pasar. 
 

0,08 
 

0,08 
 

0,23 
0,08 

 
0,08 

 
0,23 

 
 

0,23 
 

1 
 
1 
 
3 
1 
 
1 
 
3 
 
 
3 

0,08 
 

0,08 
 

0,69 
0,08 

 
0,08 

 
0,69 

 
 

0,69 

 Total 1,00  2,39 
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CUSTOMER 
Tabel 12. Customer (Strata II) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 

Yang biasanya membeli ayam 
pedaging hanya tengkulak di pasar. 
Peternak tidak mengetahui penyebab 
yang membuat pembeli datang. 
Tidak memahami keadaan pesaing 
dan kondisi konsumen. 
Tidak memahami masalah/keinginan 
pembeli. 
Peternak memahami beberapa 
keinginan pembeli sekarang 
/selanjutnya. 
Peternak mengetahui hambatan yang 
menghalangi proses jual-beli. 
Tidak ada cara menghubungkan 
pelanggan dengan KUD. 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,2 
 
 

0,3 
 

0,1 
 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
 
3 
 
1 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,4 
 
 

0,9 
 

0,1 
 

 Total 1,00  1,8 

 

 

ORGANIZATION PROCESS AND CULTURE 
Tabel 13. Organization Process and Culture (Strata II) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 
 

7. 

Semua peternak tergabung dalam 
anggota KUD. 
Organisasi di KUD sudah berjalan 
dengan benar. 
Peternak mengetahui sebagian proses 
sistematis yg berjalan dlm KUD. 
Peternak mengetahui KUD terfokus 
pada masalah internal atau eksternal. 
Peternak tidak mengetahui pasti 
fasilitas yang didapatkan dari KUD. 
Menurut peternak KUD menjalankan 
sistem organisasi didukung informasi 
yang benar. 
Peternak tidak mengetahui strategi 
KUD untuk mengelola organisasi. 
 

0,21 
 

0,21 
 

0,14 
 

0,14 
 

0,07 
 

0,14 
 
 

0,07 

3 
 
3 
 
2 
 
2 
 
1 
 
2 
 
 
1 

0,63 
 

0,63 
 

0,28 
 

0,28 
 

0,07 
 

0,28 
 
 

0,07 

 Total 1,00  2,24 
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RETENTION STRATEGY 
Tabel 14. Retention Strategy (Strata II) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

Menurut peternak sangat  penting 
untuk mempertahankan pelanggan. 
Peternak tidak mengetahui 
mempertahankan pelanggan dapat 
mempengaruhi nilai penjualan. 
Peternak tidak mempunyai tolak ukur 
keberhasilan kepuasan pelanggan. 
Tidak ada strategi untuk 
mempertahankan pelanggan. 
Melakukan pembukuan tidak dapat 
menghambat proses jual-beli. 
Peternak mendapatkan beberapa 
informasi tentang penyuluhan. 
Peternak tidak menyedikan 
penampungan permintaan dan 
keluhan untuk pelanggan. 
 

0,25 
 

0,08 
 
 

0,08 
 

0,08 
 

0,25 
 

0,17 
 

0,08 
 

3 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
3 
 
2 
 
1 

0,75 
 

0,08 
 
 

0,08 
 

0,08 
 

0,75 
 

0,34 
 

0,08 

 Total 1,00  2,16 
 

 

POSITIONING AND BRANDING 
Tabel 15. Positioning and Branding (Strata II) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

Tempat pemasaran tidak 
mempengaruhi nilai penjualan. 
Menurut peternak, posisi harga ayam 
pedaging nya dibandingkan dengan 
harga ayam pedaging pesaing anda 
sama saja.  
Menurut peternak tidak ada 
keunggulan ayam pedagingnya 
dibandingkan dengan yang ada di 
pasaran. 
Peternak mempunyai cara sendiri 
agar berbeda dari pesaing. 
Peternak memasarkan ayam pedaging 
di KUD dan tetangga terdekat. 
Menurut peternaktidak penting 
pemberian merek terhadap barang. 
Tidak ada manfaat menentukan 
merek. 
 

0,1 
 

0,2 
 
 
 

0,1 
 
 
 

0,2 
 

0,2 
 

0,1 
 

0,1 

1 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 

0,1 
 

0,4 
 
 
 

0,1 
 
 
 

0,4 
 

0,4 
 

0,1 
 

0,1 

 Total 1,00  1,6 
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INDUSTRY AND MARKET 
Tabel 16. Industry and Market (Strata II) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

Peternak tau beberapa wilayah 
pemasaran hasil ayam pedaging. 
Penjualan produk  dilakukan oleh 
KUD. 
Peternak tidak mempunyai cara untuk 
memuaskan pelanggan. 
Peternak tidak tau dimana 
pengembangan usaha ini dapat 
dilakukan. 
Promosi yang dilakukan dari mulut 
ke mulut saja. 
Peternak tidak tau mengenai 
persaingan dalam usahanya. 
Peternak tidak mempunyai sikap 
yang dilakukan terhadap pesaing. 
 

0,22 
 

0,11 
 

0,11 
 

0,11 
 
 

0,22 
 

0,11 
 

0,11 

2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 

0,44 
 

0,11 
 

0,11 
 

0,11 
 
 

0,44 
 

0,11 
 

0,11 
 

 Total 1,00  1,43 
 

 

OFFERINGS 
Tabel 17. Offerings (Strata II) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 

7. 

Peternak tidak  mengerti apa yang 
dibutuhkan pelanggan. 
Menurut peternak pelanggan merasa  
puas terhadap pelayananya. 
Peternak tidak mengetahui strategi 
yang dijalankan sudah baik atau 
tidak. 
Peternak memiliki keinginan untuk 
membuat inovasi baru untuk 
meningkatkan nilai penjualan. 
Ada usaha dari peternak  jika 
mengalami kerugian.  
Peternak tidak tau mengelola siklus 
hidup sehari-hari. 
Ada beberapa Penawaran yang 
diberikan kepada pembeli. 
 

0,08 
 

0,23 
 

0,08 
 
 

0,15 
 
 

0,23 
 

0,08 
 

0,15 

1 
 
3 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
1 
 
2 

0,08 
 

0,69 
 

0,08 
 
 

0,3 
 
 

0,69 
 

0,08 
 

0,3 

 Total 1,00  2,22 
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Dari matriks SCORPIO diatas dapat diketahui variable yang memiliki nilai 

tertinggi dan terendah. Sehingga kita bisa menentukan strategi – strategi 

pemasaran yang tepat untuk peternak strata II di KUD Sari Bumi.  

Untuk variable Segmentation and Targeting diperoleh nilai 2,39 Customer 

diperoleh nilai 1,8 Organization process and Culture diperoleh nilai 2,24 

Retention Strategy diperoleh nilai 2,16 Positioning and Branding diperoleh nilai 

1,6 Industry and Market diperoleh nilai 1,43 dan Offerings diperoleh nilai 2,22.  

 

4.6.3 Variabel Pengukuran Matriks SCORPIO KUD “Sari Bumi”  untuk 

Strata III (>5000 ekor ) 

SEGMENTATION AND TARGETING 
Tabel 18. Segmentation and Targeting (Strata III) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 

 
 

2. 
 

3. 
4. 
 

5. 
 

6. 
 
 

7. 

Menurut peternak beberapa 
pelanggan masuk ke dalam organisasi 
KUD. 
Menurut peternak banyak yang 
dilakukan pelanggan untuk KUD. 
Target pelanggan ada di pasar. 
Peternak mempunyai cara untuk 
menemukan pembeli di pasar. 
Hanya mempunyai beberapa target 
pelanggan. 
Peternak sangat dapat 
memprioritaskan pembeli melaui 
pendekatan. 
Seluruh peternak mempunyai 
keinginan untuk memperluas pasar. 
 

0,15 
 
 

0,15 
 

0,15 
0,15 

 
0,1 

 
0,15 

 
 

0,15 

3 
 
 
3 
 
3 
3 
 
2 
 
3 
 
 
3 

0,45 
 
 

0,45 
 

0,45 
0,45 

 
       0,2 

 
0,45 

 
 

0,45 

 Total 1,00  2,9 
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CUSTOMER 
Tabel 19. Customer (Strata III) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 

Yang biasanya membeli ayam 
pedaging tengkulak di pasar dan 
beberapa langganan. 
Peternak sangat mengetahui 
penyebab yang membuat pembeli 
datang. 
Tidak memahami keadaan pesaing 
dan kondisi konsumen. 
Tidak memahami masalah/keinginan 
pembeli. 
Peternak memahami keinginan 
pembeli sekarang /selanjutnya. 
Peternak mengetahui hambatan yang 
menghalangi proses jual-beli. 
Peternak mempunyai beberapa cara 
menghubungkan pelanggan dengan 
KUD. 
 

0,13 
 
 

0,2 
 
 

0,07 
 

0,07 
 

0,2 
 

0,2 
 

0,13 
 

2 
 
 
3 
 
 
1 
 
1 
 
3 
 
3 
 
2 

0,26 
 
 

0,6 
 
 

0,07 
 

0,07 
 

0,6 
 

0,6 
 

0,26 
 

 Total 1,00  2,46 
 

 

ORGANIZATION PROCESS AND CULTURE 
Tabel 20. Organization Process and Culture (Strata III) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 

 
7. 

Semua peternak tergabung dalam 
anggota KUD. 
Organisasi di KUD sudah berjalan 
dengan benar. 
Peternak mengetahui sebagian proses 
sistematis yg berjalan dlm KUD. 
Peternak sangat mengetahui KUD 
terfokus pada masalah internal atau 
eksternal. 
Peternak mengetahui fasilitas yang 
didapatkan dari KUD. 
Menurut peternak KUD menjalankan 
sistem organisasi didukung informasi 
yang benar. 
Peternak tidak mengetahui strategi 
KUD untuk mengelola organisasi. 
 

0,19 
 

0,19 
 

0,13 
 

0,19 
 
 

0,13 
 

0,13 
 

 
0,06 

3 
 

3 
 

2 
 
3 
 
 
2 
 
2 
 

 
1 

0,57 
 

0,57 
 

0,26 
 

0,57 
 
 

0,26 
 

0,26 
 

 
0,06 

 Total 1,00  2,55 
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RETENTION STRATEGY 
Tabel 21. Retention Strategy (Strata III) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

Menurut peternak sangat  penting 
untuk mempertahankan pelanggan. 
Peternak mengetahui cara 
mempertahankan pelanggan yang 
dapat mempengaruhi nilai penjualan. 
Peternak tau dan mempunyai tolak 
ukur keberhasilan kepuasan 
pelanggan. 
Peternak mempunyai strategi khusus 
untuk mempertahankan pelanggan. 
Melakukan pembukuan tidak dapat 
menghambat proses jual-beli. 
Peternak mendapatkan informasi 
tentang penyuluhan. 
Peternak menyedikan penampungan 
permintaan dan menerima keluhan 
dari pelanggan. 
 

0,15 
 

0,1 
 
 

0,15 
 
 

0,15 
 

0,15 
 

0,15 
 

0,15 
 

3 
 
2 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 

 
3 
 
3 

0,45 
 

0,2 
 
 

0,45 
 
 

0,45 
 

0,45 
 

0,45 
 

0,45 

 Total 1,00  2,9 
 

 

POSITIONING AND BRANDING 
Tabel 22. Positioning and Branding (Strata III) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

Tempat pemasaran sangat 
mempengaruhi nilai penjualan. 
Menurut peternak, posisi harga ayam 
pedaging nya dibandingkan dengan 
harga ayam pedaging pesaing anda 
sama saja.  
Menurut peternak ayam pedagingnya 
mempunyai  beberapa keunggulan 
dibandingkan dengan yang ada di 
pasaran. 
Peternak mempunyai beberapa cara 
sendiri agar berbeda dari pesaing. 
Peternak memasarkan ayam pedaging 
di KUD dan beberapa tempat 
pemasaran lain. 
Menurut peternak sangat penting 
pemberian merek terhadap barang. 
Tidak ada manfaat menentukan 
merek. 
 

0,18 
 

0,12 
 
 
 

0,12 
 
 
 

0,18 
 

0,18 
 
 

0,18 
 

0,06 

3 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
1 

0,54 
 

0,24 
 
 
 

0,24 
 
 
 

0,54 
 

0,54 
 
 

0,54 
 

0,06 

 Total 1,00  2,7 
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INDUSTRY AND MARKET 
Tabel 23. Industry and Market (Strata III) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

Peternak mengetahui wilayah 
pemasaran seluruh hasil ayam 
pedaging. 
Penjualan produk dilakukan sendiri 
dan oleh KUD. 
Peternak mempunyai cara untuk 
memuaskan pelanggan. 
Peternak tau dimana pengembangan 
usaha ini dapat dilakukan. 
Ada beberapa promosi yang 
dilakukan untuk memasarkan ayam 
pedaging. 
Peternak  memahami persaingan 
dalam usahanya. 
Peternak tidak mempunyai sikap 
yang dilakukan terhadap pesaing. 
 

0,2 
 
 

0,13 
 

0,13 
 

0,13 
 

0,2 
 
 

0,13 
 

0,07 

3 
 
 
2 
 
2 
 
2 

 
3 
 
 
2 
 
1 

0,6 
 
 

0,26 
 

0,26 
 

0,26 
 

0,6 
 
 

0,26 
 

0,07 

 Total 1,00  2,31 
 

 

OFFERINGS 
Tabel 24. Offerings (Strata III) 

No. Pertanyaan Bobot (a) Rating (b) Skor (axb) 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 

Peternak  mengerti apa yang 
dibutuhkan pelanggan. 
Menurut peternak pelanggan merasa  
cukup puas terhadap pelayananya. 
Peternak  mengetahui strategi yang 
dijalankan sudah baik atau tidak. 
Peternak memiliki inovasi baru untuk 
meningkatkan nilai penjualan. 
Ada usaha dari peternak  jika 
mengalami kerugian.  
Peternak mengerti cara mengelola 
siklus hidup sehari-hari. 
Peternak mempunyai beberapa 
penawaran yang diberikan kepada 
pembeli. 
 

0,12 
 

0,12 
 

0,12 
 

0,18 
 

0,18 
 

0,12 
 

0,18 

2 
 
2 
 
2 
 
3 
 
3 
 
2 
 
3 

0,24 
 

0,24 
 

0,24 
 

0,54 
 

0,54 
 

0,24 
 

0,54 

 Total 1,00  2,58 
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Dari matriks SCORPIO diatas dapat diketahui variable yang memiliki nilai 

tertinggi dan terendah. Sehingga kita bisa menentukan strategi – strategi 

pemasaran yang tepat untuk peternak strata III di KUD Sari Bumi.  

Untuk variable Segmentation and Targeting diperoleh nilai 2,9 Customer 

diperoleh nilai 2,46 Organization process and Culture diperoleh nilai 2,55 

Retention Strategy diperoleh nilai 2,90 Positioning and Branding diperoleh nilai 

2,7 Industry and Market diperoleh nilai 2,31 dan Offerings diperoleh nilai 2,58.  

 

4.7 Penentuan Strategi Pemasaran dengan Analisis SCORPIO 

4.7.1 Menentukan Strategi Pemasaran Berdasarkan Skala Usaha untuk 

Peternak ayam Pedaging di Desa Bululawang 

STRATA I  ( < 2000 ekor Ayam Pedaging ) 

 
Gambar 4. Grafik Strata I ( < 2000 ekor) 

 
Dari hasil tersebut variable Segmentation and Targeting memiliki nilai 

tertinggi karena peternak strata I di KUD Sari Bumi sangat memahami target 

pelanggan atau pembeli dan mereka sangat bisa melakukan pendekatan serta 
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memprioritaskan pembeli yang ada dipasar. Sedangkan variable yang memiliki 

nilai terendah yaitu Industry and Market ini dikarenakan peternak strata I di KUD 

Sari Bumi tidak memasarkan hasil panen ayam pedaging nya sendiri, melainkan 

KUD Sari Bumi yang bertugas memasarkan hasil panen ayam pedaging. 

Karena variable Industry and Market memiliki nilai terendah, maka 

strategi yang tepat untuk peternak strata I yang memiliki ternak ayam pedaging 

<2000 ekor yaitu peternak bisa memperluas wilayah pemasaran ayam pedaging 

mereka dan mencoba memasarkan ayam pedaging mereka sendiri. 

 
 
STRATA II ( 2000 - 5000 ekor Ayam Pedaging ) 

 
Gambar 5. Grafik Strata II ( 2000 – 5000 ekor) 

Tidak jauh berbeda pada hasil peternak strata I, pada peternak strata II ini 

variable Segmentation and Targeting juga memiliki nilai tertinggi karena peternak 

strata II di KUD Sari Bumi sangat memahami target pelanggan atau pembeli dan 

mereka sangat bisa melakukan pendekatan serta memprioritaskan pembeli yang 

ada dipasar. Sedangkan variable yang memiliki nilai terendah yaitu Industry and 
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Market ini dikarenakan peternak strata II tidak memasarkan ayam pedaging nya 

sendiri, melainkan KUD Sari Bumi yang memasarkan ayam pedagingnya. 

Karena variable Industry and Market memiliki nilai terendah, maka 

strategi yang tepat untuk peternak strata II yang memiliki ternak ayam pedaging 

2000 – 5000 ekor yaitu peternak bisa memperluas wilayah pemasaran ayam 

pedaging mereka dan mencoba memasarkan ayam pedaging mereka sendiri. 

Peternak juga bisa melaukan promosi terhadap produknya dan lebih 

memperhatikan pesaing dalam usaha yang serupa, sehingga dapat menghasilkan 

inovasi baru dalam strategi pemasaranya. 

 

STRATA III ( > 5000 ekor Ayam Pedaging ) 

 
Gambar 6. Grafik Strata III ( > 5000 ekor) 

Pada strata III kali ini variable Segmentation and Targeting dan Retention 

Strategy memiliki nilai tertinggi karena peternak strata III di KUD Sari Bumi 

sangat memahami target pelanggan atau pembeli dan mereka sangat bisa 

melakukan pendekatan serta memprioritaskan pembeli yang ada dipasar. Dan 
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peternak strata III pada KUD Sari Bumi tidak hanya dapat memahami pembeli 

saja, tetapi peternak juga dapat mempertahankan pembeli sehingga mereka cukup 

banyak memiliki pelanggan tetap yang membeli hasil panen ayam pedaging nya. 

Sedangkan variable yang memiliki nilai terendah yaitu Industry and Market  

masih sama dengan hasil pada strata I dan strata II, ini dikarenakan peternak strata 

III di KUD Sari Bumi tidak memasarkan hasil panen ayam pedaging nya sendiri, 

KUD Sari Bumi yang memasarkan hasil panen ayam pedagingnya, karena 

peternak mempunyai kerjasama dengan KUD Sari Bumi berupa kemitraan. 

Karena variable Industry and Market memiliki nilai terendah, maka 

strategi yang tepat untuk peternak strata III yang memiliki ternak ayam pedaging 

2000 – 5000 ekor ini tidak jauh berbeda dengan strategi pada strata I (<2000 ekor) 

dan strata II (2000 – 5000 ekor) yaitu peternak bisa memperluas wilayah 

pemasaran ayam pedaging mereka dan mencoba memasarkan ayam pedaging 

mereka sendiri. Peternak juga bisa melaukan promosi terhadap produknya dan 

lebih memperhatikan pesaing dalam usaha yang serupa, sehingga dapat 

menghasilkan inovasi baru dalam strategi pemasaranya. 
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4.7.2  Menentukan Strategi Pemasaran Secara Umum atau Global untuk 

KUD Sari Bumi 

 

 
Gambar 7. Grafik SCORPIO KUD “Sari Bumi” 

Grafik SCORPIO diatas dapat dilihat hasil dari ketiga strata peternak di 

KUD Sari Bumi yaitu strata I (<2000 ekor), strata II(2000 – 5000 ekor), dan strata 

III (>5000 ekor) variabel yang mempunyai nilai tinggi atau bisa disebut variabel 

yang kuat dan variabel yang mempunyai nilai yang rendah atau bisa disebut 

variabel yang lemah.  

Dari tujuh variabel SCORPIO yaitu Segmentation and Targeting, 

Customer, Organization process and Culture, Retention Strategy, Positioning and 

Branding, Industry and Market, Offerings di KUD Sari Bumi variable yang kuat 

atau yang memiliki nilai tertinggi yaitu Segmentation and Targeting dan Retention 

Strategy, para peternak di KUD Sari Bumi memiliki tingkat sosialisai terhadap 

pelanggan yang tinggi sehingga mereka bisa melakukan pendekatan dan 

memprioritaskan pembeli yang ada di pasar selain itu para peternak bisa 
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mempertahankan pembeli sehingga para pembeli bisa menjadi langganan tetap 

KUD Sari Bumi 

Sedangkan variable yang paling lemah atau yang memiliki nilai terendah 

yaitu Industry and Market, ini karena para peternak tidak terjun langsung untuk 

memasarkan hasil panen ayam pedaging nya semua pemasaran dilakukan oleh 

pihak KUD Sari Bumi karena para peternak memiliki kerjasama berupa kemitraan 

dengan KUD Sari Bumi. Oleh karena itu variable Industry and Market memiliki 

nilai nilai paling rendah.  

Karena variable Industry and Market memiliki nilai terendah, maka 

strategi yang tepat untuk KUD Sari Bumi yaitu dengan memperluas wilayah 

pemasaran ayam pedaging nya dan juga bisa mempunyai inovasi-inovasi sendiri 

untuk merubah strategi pemasaran nya mengingat kondisi pasar dan keinginan 

konsumen yang semakin berkembang, sehingga dapat meningkatkan nilai 

penjualan. KUD Sari Bumi juga harus meningkatkan pelayanan terhadap 

konsumen, membina dan menjaga hubungan baik dengan konsumen dan 

memanfaatkan modal untuk memperluas daerah pemasaran. Selain itu KUD Sari 

Bumi sebaiknya memberi kebebasan kepada peternak untuk memasarkan sendiri 

hasil ayam pedaging nya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Pemasaran Ayam Pedaging 

dengan menggunakan analisis “SCORPIO” di KUD Sari Bumi Bululawang 

Kabupaten Malang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penentuan strategi pemasaran ayam pedaging yang tepat berdasarkan skala 

usahanya bagi peternak di KUD Sari Bumi. Karena kelemahan pada ketiga 

strata sama, yaitu pada variable Industry and Market maka Strategi 

pemasaran yang tepat bagi peternak strata I (<2000 ekor), strata II (2000 – 

5000 ekor) dan strata III (>5000 ekor) yaitu dengan lebih memperkuat 

variable Industry and Market diantaranya bisa dengan memperluas 

wilayah pemasaran ayam pedaging dan mencoba memasarkan ayam 

pedaging mereka sendiri. Peternak juga bisa melakukan promosi terhadap 

produknya dan lebih memperhatikan pesaing dalam usaha yang serupa, 

sehingga dapat menghasilkan inovasi baru dalam strategi pemasaranya  

2. Penentuan strategi pemasaran yang tepat untuk KUD Sari Bumi 

diantaranya dengan memperluas wilayah pemasaran sehingga dapat 

meningkatkan  nilai penjualan dan pendapatan peternak serta 

meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, membina dan menjaga 

hubungan baik dengan konsumen dan memanfaatkan modal untuk 

memperluas daerah pemasaran. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan adalah : 

1. KUD Sari Bumi dan peternak di Bululawang disarankan untuk terus 

melakukan pengembangan dan peningkatan terhadap kualitas ayam 

pedaging. 

2. KUD Sari Bumi dan peternak disarankan memperluas daerah pemasaran, 

dan mengevaluasi kegiatan pemasaranya. 

3. KUD Sari Bumi sebaiknya memberi kebebasan kepada peternak untuk 

memasarkan sendiri hasil ayam pedaging nya, sehingga peternak bisa 

memperluas pasar.  
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Lampiran 1. Peta Kecamatan Bululawang Tahun 2010 
 

 
 
Keterangan : 
 

1. Jumlah Desa :        14  Desa 
2. Jumlah Penduduk : 61.106  Orang 
3. Jumlah Penduduk Dewasa : 37.128  Orang 
4. Jumlah Kepala Keluarga : 14.082  Orang 
5. Petani :   9.155  Orang 
6. Buruh Tani :   8.849 Orang 
7. Pedagang :   4.683  Orang 
8. Pegawai / Karyawan :      869  Orang 
9. Luas Kecamatan :   4.851  Ha 
10. Luas Sawah :   1.634  Ha 
11. Luas Tegal :      755  Ha 
12. Luas Pemukiman :   2.462  Ha 
13. Tanaman Polowijo :      374  Ha 
14. Tanaman Tebu :   2.015  Ha 
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Lampiran 2. Struktur Organisasi KUD “Sari Bumi” Bul ulawang Kabupaten Malang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KETERANGAN : 
 : Garis Wewenang dan Tanggung Jawab 
 : Garis Pengendalian / Pengawasan 
 : Garis Koordinasi 
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Lampiran 3. Kuisioner Penelitian 
 

Kuisioner Penelitian 

1. IDENTITAS RESPONDEN 
1.1 Nama   : 

1.2 Alamat   : 

1.3 No. Telepon  : 

1.4 Umur   : 

1.5 Jenis Kelamin  : 

1.6 Pekerjaan Utama : 

1.7 Pekerjaan Sampingan : 

1.8 Pendidikan Terakhir  : 

a. SD     c. SMU / sederajat 
b. SMP / sederajat   d. Perguruan tinggi 

 

1.9 Penghasilan tiap bulan: 

a. < Rp. 500.000    c. Rp. 1.000.000-Rp.1.500.000 
b. Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000   d. > Rp. 1.500.000 

 

2. ASET - ASET YANG DIMILIKI 

2.1 Skala Usaha 

  a. < 2000 ekor (kecil). 

  b. 2000 – 5000 ekor (sedang). 

  c. > 5000 ekor (besar). 

2.2 Modal 

 Modal Awal Rp. ……………… 

 Sumber Modal  ………………... 

2.3 Bahan Baku  

Bahan Baku Fungsi Jumlah Harga Total 
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2.4 • Tanah           • Bangunan 

Beli Rp.  .......................          Beli  Rp. …………….. 

Sewa per-tahun Rp.  .......................          Sewa per-tahun Rp. ……………..  

• Kendaraan 

Beli Rp.  .......................... 

Sewa    Rp. ………………..  

 

2.5 Mesin dan peralatan 

Nama Mesin Jumlah Harga Total 

……………............... 

……………............... 

……………............... 

……….. 

……….. 

……….. 

Rp. ……………….. 

Rp. ……………….. 

Rp. ……………….. 

Rp. ……………. 

Rp. ……………. 

Rp. ……………. 

                         Total    Rp. ……………. 

 

2.6 Tenaga kerja 

Jenis Kegiatan Tarif / unit Jumlah TK Total (Rp) 

……………............... 

……………............... 

.......................... 

.......................... 

.................... 

.................... 

Rp. ……………. 

Rp. ……………. 

          Total Rp. ……………. 

 

3.  ANALISIS STRATEGI PEMASARAN “SCORPIO” 

3.1 Segmentasi and Targeting  

3.1.1 Apakah pelanggan anda masuk ke dalam bagian organisasi di KUD?  

 Ya / Tidak 

3.1.2 Apa yang pelanggan lakukan untuk KUD? 

 ............................................................................................................... 

3.1.3 Apakah target pelanggan ada di pasar? 

 Ya / Tidak 

3.1.4 Bagaimana cara menemukan pembeli di pasar? 

 ............................................................................................................... 

3.1.5 Siapakah target pelanggan anda? 

 ............................................................................................................... 
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3.1.6 Apakah anda dapat memprioritaskan pembeli untuk pendekatan? 

 Ya / Tidak 

3.1.7 Apa ada keinginan untuk memperluas pasar ? Ya / Tidak 

 ‘Ya’ dimana,  ........................................................................................ 

 ‘Tidak’ mengapa,  ................................................................................. 

 

3.2 Customer 

3.2.1 Siapakah yang biasanya membeli ayam pedaging anda ? 

 ………………………………………………………………………... 

 a. Pelanggan Tetap  = …. Orang 

 b. Pelanggan Tidak Tetap  = …. Orang 

3.2.2 Apa yang membuat pembeli datang kepada anda? 

 ............................................................................................................... 

3.2.3 Saat ini mereka membeli dari kita / pesaing kita ? 

 Mengapa,  .............................................................................................. 

3.2.4 Apa masalah / keinginan pembeli? 

 ............................................................................................................... 

3.2.5 Apa yang pembeli inginkan dari anda sekarang / selanjutnya? 

 ………………………………………………………………………... 

3.2.6 Apa hambatan yang menghalangi proses jual-beli? 

 ……………………………………………………………………….. 

3.2.7 Bagaimanakah menghubungkan pelanggan dengan KUD? 

 ……………………………………………………………………….. 

 

3.3 Organization Process and Culture 

3.3.1 Apakah anda tergabung dalam anggota atau kepengurusan organisasi KUD ? 

 Ya / Tidak, sebagai ………………………………………………….. 

3.3.2 Menurut anda apakah organisasi di KUD sudah berjalan dengan benar? 

 Ya / Tidak (coret yang tidak perlu) 

3.3.3 Bagaimana proses sistematis yg berjalan dlm KUD? 

 ………………………………………………………………………... 

3.3.4 Apakah KUD terfokus pada masalah internal atau eksternal? 

 Mengapa, ……………………………………………………………... 
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3.3.5 Fasilitas yang anda dapatkan dari KUD tersebut ? 

 ………………………………………………………………………... 

3.3.6 Menurut anda apakah KUD dlm menjalankan sistem organisasi sudah di 

 dukung informasi yang benar? 

 ………………………………………………………………………... 

3.3.7 Menutut anda apakah KUD menggunakan strategi untuk mengelola 

 organisasi? 

 ………………………………………………………………………... 

 

3.4 Retention Strategy 

3.4.1 Menurut anda penting atau tidak mempertahankan pelanggan? Ya / Tidak 

 Alasanya, ……………………………………………………………... 

3.4.2 Apakah dalam mempertahankan pelanggan dapat mempengaruhi nilai 

 penjualan? Ya / Tidak (coret yang tidak perlu) 

3.4.3 Apakah tolak ukur keberhasilan kepuasan pelanggan? 

 ………………………………………………………………………… 

3.4.4 Apakah ada strategi mempertahankan pelanggan? Ya / Tidak 

 ‘Ya’ sebutkan, ………………………………………………………… 

 ‘Tidak’ mengapa, ……………………………………………………... 

3.4.5 Menurut anda apakah melakukan pembukuan dapat menghambat proses 

 jual-beli? ……………………………………………………………… 

3.4.6 Apakah anda mendapatkan informasi tentang penyuluhan? 

 Ya / Tidak (coret yang tidak perlu) 

3.4.7 Apakah anda menyedikan penampungan permintaan dan keluhan untuk 

 pelanggan? Ya / Tidak (coret yang tidak perlu) 

 ‘Ya’ berupa, …………………………………………………………… 

 ‘Tidak’ mengapa, ……………………………………………………... 

 

3.5 Position and Branding 

3.5.1 Apakah tempat pemasaran mempengaruhi nilai penjualan? Ya / Tidak 

 Alasanya, ……………………………………………………………… 

3.5.2 Bagaimanakah menurut anda, posisi harga ayam pedaging anda dibandingkan 

dengan harga ayam pedaging pesaing anda ? 

 a. Harga pokok saya lebih murah  c. Sama saja 
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 b. Harga pokok saya lebih tinggi 

3.5.3 Apa keunggulan ayam pedaging anda dibandingkan dengan yang ada di 

pasaran? 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

3.5.4 Bagaimana cara anda agar berbeda dari pesaing? 

 ………………………………………………………………………… 

3.5.5 Dimanakah biasanya anda memasarkan ayam pedaging anda? 

 ………………………………………………………………………… 

3.5.6 Menurut anda apakah penting pemberian merek terhadap barang? 

 ………………………………………………………………………… 

3.5.7 Apakah manfaat menentukan merek? 

 ………………………………………………………………………. 

3.6 Industri and Market 

3.6.1 Seberapa luaskah wilayah pemasaran hasil ayam pedaging anda ? 

 a. Wilayah Desa    d. Wilayah Propinsi 

 b. Wilayah Kecamatan   e. Nasional 

 c. Wilayah Kabupaten / Kota   

3.6.2 Penjualan produk anda dilakukan oleh ? 

 a. Sendiri 

 b. Pihak lain, yaitu : 

  1. Broker 

  2. Distributor/agen 

  3. Eksportir 

  4. Lainnya, sebutkan ……………………………………………….. 

3.6.3 Bagaimana cara anda memuaskan pelanggan? 

 ………………………………………………………………………… 

3.6.4 Menurut anda dimana saja pengembangan usaha ini dapat dilakukan? 

 ………………………………………………………………………… 

3.6.5 Bentuk promosi apa yang dilakukan? 

 ………………………………………………………………………… 

3.6.6 Apakah anda mengalami persaingan dalam usaha ini? Ya / Tidak 

 Mengapa, ……………………………………………………………... 

3.6.7 Sikap apakah yang anda lakukan terhadap pesaing? 
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 ………………………………………………………………………… 

 

3.7 Offerings 

3.7.1 Apakah anda mengerti apa yang dibutuhkan pelanggan? 

 ………………………………………………………………………… 

3.7.2 Apakah pelanggan merasa puas terhadap pelayanan anda? 

 ………………………………………………………………………… 

3.7.3 Apakah menurut anda strategi yang dijalankan sudah baik? 

 ………………………………………………………………………… 

3.7.4 Apakah anda memiliki inovasi baru untuk meningkatkan nilai penjualan? 

 ………………………………………………………………………… 

3.7.5 Apakah yang anda lakukan jika mengalami kerugian? 

 ………………………………………………………………………… 

3.7.6 Bagaimana anda mengelola siklus hidup sehari-hari? 

 ………………………………………………………………………… 

3.7.7 Penawaran apakah yang anda berikan kepada pembeli? 

 ................................................................................................................ 
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Lampiran 4. Karakteristik Responden Penelitian 
Karakteristik Responden Penelitian 
 

Nama Responden Alamat Jenis Kelamin Umur Pendidikan Pekerjaan Utama 

H. Da’at Lumbangsari L 48 SMA Pegawai 

H. Sukirno Sukonolo L 60 SMP Pegawai 

Ika Murti Bakalan P 37 SMA Ibu Rumah Tangga 

Suwandi. B Bakalan L 48 SMA Pegawai 

Nasrullah Bululawang L 48 SMA Pegawai 

Aji Bululawang L 45 SMA Pegawai 

Lasianto Tanggung L 45 SMP Pedagang 

Harsono Gading L 51 SMP Pegawai 

Haris Bakalan L 40 SMA Pegawai 

Suhermanto Kasembon L 42 SMA Pegawai 

Temin Kasembon L 44 SD Petani 

Zaenal Abidin Bakalan L 40 SMA Pegawai 

Kholik Sukonolo L 50 SMA Pegawai 

Nur Hidayati Lumbangsari P 57 SD Pegawai 

Abdul Majid Pringo L 64 SD Petani 

Samsuddin Wajak L 52 SD Petani 
Mukhlisin Kedok Turen L 42 SMA Pegawai 

Nanang Gading L 35 SMA PNS 

H. Ahmad Bakalan L 60 SMA Pegawai 

Purwanto Pringo L 23 SMA Pegawai 
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Lampiran 5. Dokumentasi 
 

 
KUD SARI BUMI BULULAWANG KABUPATEN MALANG 

 
 

 
Kandang Ayam Pedaging 


