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THE EGGS MARKETING STRATEGY IN AREA MALANG RAYA  
WITH SWOT ANALYSIS 

 
ABSTRACT 

 
This research conducted from Mei 1st to Juni 1st 2011 in area Malang Raya. 

The objectives of this research were obtain a better understandin internal as well as 
exsternal environmental condition of the farm Strength, Weakness, Opportunity, and 
Threat (SWOT) to area Malang Raya, secondly trying to covering the formulate the 
marketing strategy in arean Malang Raya. 

Was choses purposive, method that used in this research was a survey 
method : it contains observation and interview. The data analysis by descriptive and 
analysis based on Strength, Weakness, Opportunity, and Threat factors. 

The result showed internal strategy factors matrix give positive value where 
it strength were stronger than it weakness (S = 2,00 > W = 0,90). External strategy 
factors matrix also give positive value where it opportunity value were bigger than it 
threat value (O = 1,8 > T = 0,95). From the result, we know that environmental 
condition in area Malang Raya was very good, and gave good prospect for its 
progress in the future. It known from total score of strength and opportunity factors 
(SO = 3,8). From SWOT analysis, strategy that will be taken was in the first quadrant 
where internal and external factors were positive. In general terms, it means that the 
environmental condition of area Malang Raya, relatively has bigger opportunity than 
its weakness. The decision that made by area Malang Raya for marketing strategy 
was rapid strategy by which all opportunity could be captured as marketing 
consideration. 

It is that suggested area Malang Raya by which the farm should improve 
service given to the customer and expanding the market segment, as well making 
internal and external environmental analysis could anticipate any changes anytime. 
 
Key words : Eggs, Marketing Strategy, SWOT analysis 
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STRATEGI PEMASARAN TELUR AYAM RAS DI KAWASAN MALANG 
RAYA DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT 

 
RINGKASAN 

 
Penelitian dilaksanakan di Kawasan Malang Raya tepatnya di Kecamatan 

Tumpang dan Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang pada tanggal 1 Mei – 1 Juni 
2011. Tujuan penelitian adalah mengetahui kondisi lingkungan internal dan eksternal 
dari perusahaan telur di Kawasan Malang Raya, yang meliputi : kekuatan, kelemahan, 
peluang serta ancaman sebagi salah satu dasar strategi pemasaran dan menentukan 
strategi pemasaran berdasarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal dari 
perusahaan, 

Kegunaan penelitian adalah sebagai bahan informasi dan bahan 
pertimbangan bagi perusahaan telur di Kawasan Malang Raya mengenai strategi 
pemasaran yang tepat untuk mengembangkan usahanya serta sebagai bahan informasi 
bagi konsumen yang berada di Kawasan Malang Raya. 

Pemilihan lokasi di Kawasan Malang Raya dilakukan dengan purposive 
sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, dimana 
teknik pengumpulan datanya melalui observasi dan wawancara. Analisis data 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis berdasarkan kekuatan (strengths), 
kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats). 

Hasil penelitian menunjukkan dari hasil analisis yang telah dilakukan diatas, 
menunjukkan bahwa secara umum kondisi lingkungan yang ada di Kawasan Malang 
Raya adalah cukup baik hal ini berdasarkan pada matriks faktor strategi internal yang 
menunjukkan nilai positif (+), dimana nilai kekuatan/strengths lebih besar dari pada 
kelemahannya/weakness (S = 2,00 > W = 0,90). Sedangkan berdasarkan matriks 
faktor strategi eksternal juga menunjukkan niilai positif dimana nilai 
peluang/opportunity lebih besar dari pada nilai ancaman/threats (O = 1,8 >T = 0,95). 

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah dari analisis lingkungan internal dan 
lingkungan eksternal pada Kawasan Malang Raya menunjukkan hasil baik dan 
member prospek yang bagus untuk kemajuan usaha tersebut, hal ini berdasarkan 
dengan total skor faktor kekuatan dan peluang (SO = 3,8). Penentuan strategi yang 
tepat adalah rapid strategy, yaitu strategi yang nilai faktor kekuatan lebih besar dari 
pada peluang. Pada strategi ini semua peluang bisa ditangkap oleh perusahaan 
mengingat faktor kekuatan lebih besar dari pada factor peluang. Selain itu juga 
menerapkan strategi SO yaitu dengan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, 
membina dan menjaga hubungan baik dengan konsumen dan memanfaatkan modal 
untuk memperluas daerah pemasaran. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, disarankan bagi perusahaan telur 
di Kawasan Malang Raya untuk terus menerus melakukan pengembangan, 
memperluas daerah pemasaran, mengevaluasi kegiatan pemasarannya dan 
mempertahankan hubungan baik dengan konsumen. Selain itu diharapkan pihak 
perusahaan untuk melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal agar dapat 
mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi disaat ini maupun dimasa mendatang.      
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan sector 

pertanian yang memiliki nilai strategis dalam memenuhi kebutuhan protein 

hewani asal ternak, dimana kebutuhan tersebut semakin meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Proses 

pembangunan nasional berdampak pada perubahan konsumsi protein hewani asal 

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

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

susu dan daging sapi pemenuhannya masih memerlukan pasokan dari luar negeri. 

UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menempatkan pemerintah 

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

melakukan koordinasi berbagai kegiatan pembangunan lintas kabupaten/kota. 

Sedangkan pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam hal perumusan 

kebijakan, penyusunan standar, criteria, 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 sebagai fasilitator, 

akselerator dan regulator. Melalui peran baru ini maka pembangunan peternakan 

diarahkan untuk menumbuhkan pemberdayaan masyarakat sehingga terjadi suatu 
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kondisi yang memungkinkan berkembangnya proses berfikir dan bertindak kreatif 

pada kelompok sasaran pembangunan, hal itu antara lain diindikasikan dengan 

tumbuh dan berkembangnya kelompok tani ternak mandiri, serta terwujudnya 

peran institusi dalam memberikan pelayanan. 

Selama krisis ekonomi berlangsung, ternyata kegiatan usaha yang 

berorientasi pada pembangunan bahan baku di dalam negeri seperti usaha sektor 

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

puncak krisis, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sebesar – 

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

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

mengalami pertumbuhan positif adalah perkebunan, perikanan dan kehutanan 

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

mengalami pertumbuhan negatif adalah sub sektor tanaman pangan dan 

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

Angka-angka pertumbuhan diatas, membuktikan bahwa sub sektor yang 

mengalami pertumbuhan positif adalah kegiatan yang memanfaatkan sumber daya 

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

mengalami pertumbuhan negatif disebabkan antara lain oleh ketergantungan yang 

relatif tinggi tehadap bahan baku impor seperti bahan baku pakan 60 – 70% 

berasal dari impor. 

Potensi pengembangan petrnakan memiliki prospek yang cerah, karena 

Indonesia memiliki sumber daya yang cukup besar. Dalam upaya 

pengembangannya, pemerintah senantiasa berusaha untuk mengkaitkan dengan 

usaha kecil dan menengah melalui program bantuan dengan berbagai pola yang 
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dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan pendapatan 

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

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

sebagai berikut : 

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

potensi pasar yang sangat besar dan menjanjikan 

2) Adanya globalisasi perdagangan seperti WTO (World Trade Organization), 

AFTA (Asean Free Trade Area), dan APEC (Asia Pasific Economic 

Cooperation) menjadi peluang pasar yang luar biasa besar asalkan 

pengusaha nasional dapat memanfaatkan. Sebaliknya jika tidak dapat 

memanfaatkannya maka Indonesia akan menjadi pasar bagi produk-produk 

peternakan dari negara lain. 

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

hasil peternakan seperti industri pengalengan dan pengolahan daging, 

sosis, industry pengolahan susu, mentega dari susu, indusrti pakan ternak 

dan lain – lain. 

Data standar nasional menunjukkan bahwa konsumsi protein per hari per 

kapita ditetapkan 55 gram, yang terdiri dari 80% protein nabati dan 20% protein 

hewani. Ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi bagi masyarakat makin tinggi. 

Salah satu usaha pemenuhan gizi, khususnya protein hewani, bisa diperoleh dari 

mengkonsumsi telur.  

Ada beberapa faktor pendukung bagi keberhasilan usaha ternak ayam ras 

petelur, yaitu sebagai berikut : 



4 
 

1. Tersedia pakan ternak, seperti katul, bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, 

bungkil kacang kedelai dan lain – lain. Pakan – pakan ternak tadi berasal 

dari bahan baku jagung dan hasil ikutan produk pertanian. 

2. Semakin banyaknya industri pembibitan ayam berupa ayam – ayam parent 

stock atau grand parent stock, yang memproduksi DOC (day old chick) 

tingkatan final stock guna menyuplai para peternak 

3. Semakin menjamurnya pabrik makan ternak instan serta obat-obatan untuk 

hewan ternak. 

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. Penjualan telur ayam ras diatur dalam 

peraturan internasional. Adapun peraturannya sebagai berikut : 

a. Penghapusan subsidi dan proteksi bagi investasi setiap negara. 

b. Tuntutan produk dalam kualitas, kesehatan, dan keamanan. 

c. Penghapusan pajak ekspor-impor 

d. Kebebasan distribusi produk satu negara ke negara lain kecuali dengan 

alas an rasional dan manusiawi 

e. Sanksi bagi negara yang melanggar kesepakatan 

Peraturan internasional yang mengarah pada penciptaan sistem 

perdagangan bebas antar negara tersebut dapat menjadi peluang sekaligus 

tantangan yang berarti bagi pengembangan bisnis telur ayam ras nasional. Peluang 

ekspor dengan sendrinya meningkat tetapi hal ini memerlukan persiapan dan 

penanganan lebih serius karena adanya batasan – batasan tertentu yang dapat 

menjadi kendala pemasaran. 
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Penggabungan usaha antara industri daging dan telur ayam ras dengan 

restoran cepat saji yang merupakan industri pengolahan yang menyediakan 

produk siap masak berbahan baku daging ayam, serta industri – industri 

pengolahan yang menyediakan produk siap santap, seperti industri roti akan 

makin berkembang. Dengan demikian, pada masa kini maupun masa – masa 

mendatang suatu perusahaan peternakan ayam petelur dan padaging akan dituntut 

meningkatkan produksinya untuk memenuhi atau mencukupi permintaan pasar 

global ayam petelur ( Merdeka, 2010) 

Malang merupakan kota yang berkembang dilihat dari masyarakatnya 

yang terus bertambah setiap tahunnya. Dalam memenuhi kebutuhan sehari – 

harinya masyarakat Malang tidak terlepas dari mengkonsumsi produk hewani 

seperti telur, daging dan susu. Produk yang sangat di gemari oleh masyarat yaitu 

telur karena harganya yang relatif murah cara memasaknyapun juga mudah. Tidak 

hanya masyarakat perseorangan sekarang Malangpun banyak sekali pabrik-pabrik 

roti dan restoran / tempat makanan siap saji yang rata- rata menggunakan produk 

hewani seperti daging dan telur. 

Menghadapi kondisi tersebut, perusahan – perusahan atau peternak harus 

mampunyai strategi usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan 

lingkungan yang terus berubah, sehingga menuntut pihak perusahaan/peternak 

untuk mempunyai berbagai alternatif strategis agar perusahaan/peternak bertahan 

dan terus berkembang sesuai tujuan dari perusahaan. Strategi pemasaran sendiri 

diartikan sebagai logika pemasaran mendatar yang ingin didapatkan oleh unit 

usaha agar dapat mencapai tujuan bisnis dan pemasarannya. Strategi pemasaran 

terdiri dari seperangkat keputusan yang terkoordinasi atas pasar yang dituju 
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(target market), bauran pemasaran (marketing mix) dan tingkat pemasaran 

(marketing level). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan, yaitu 

bagaimana menetapkan strategi pemasaran yang tepat untuk pemasaran telur ayam 

ras di sekitar Malang raya, sehingga dapat meningkatkan jumlah pemasaran yang 

telah dicapai yang berakibat pada peningkatan keuntungan pihak 

perusahaan/peternak. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian adalah untuk : 

1. Mengetahui kondisi lingkungan internal dan eksternal dari pemasaran telur 

ayam ras di Malang, meliputi : kekuatan, kelemahan, peluang serta 

ancaman sebagai salah satu dasar strategi pemasaran. 

2. Menentukan strategi pemasaran berdasarkan kondisi lingkungan internal 

dan eksternal di Malang 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan untuk menyempurnakan 

penerapan strategi pemasaran produk telur dan promosi melalui pelayanan. 

2. Merupakan suatu wahana yang tepat bagi peneliti dalam menerapkan teori-

teori yang kiranya sesuai untuk diaplikasikan oleh peneliti, sehingga dapat 
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diketahui sejauh mana teori-teori yang ada maupun dan bisa mengatasi 

permasalahan yang terjadi 

3. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lain yang mengambil masalah 

pemasaran, khususnya mengenai penerapan strategi pemasaran produk dan 

promosi. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

   

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Alur Kerangka Pikiran Analisis Strategi Pemasaran 

 

Telur ayam ras merupakan salah satu produk pertanian dari sub sektor 

peternakan yang dapat memberikan kontribusi penting dalam perekonomian 

Indonesia. Malang memiliki potensi dalam mengembangkan pemasaran telur 

ayam ras serta didukung oleh tingginya permintaan masyarakat akan telur ayam 

ras dalam hal ini merupakan peluang pasar yang baik. Malang mempunyai dua 

faktor di dalamnya, faktor-faktor ini sangat besar pengaruhnya di dalam 

pemasaran telur ayam ras. Kedua faktor tersebut adalah faktor lingkungan internal 
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merupakan faktor kekuatan dan kelemahan diantaranya finansial, sumber daya 

manusia, pelayanan dan harga sedangkan factor eksternal merupakan faktor 

peluang dan ancaman yang meliputi lingkungan fisik, pesaing, konsumen, sosial 

budaya dan peran pemerintah. 

Setelah diketahui faktor internal dan eksternal yang berpengaruh 

terhadap perusahaan, maka dengan menerapkan analisis SWOT yang 

menggunakan matriks IFAS, EFAS dan IE diharapkan peternak ayam ras di 

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

dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan terutama untuk pemasaran telur 

ayam ras. Formulasi strategi pemasaran yang baik akan memperlancar proses 

pemasaran telur ayam ras sehingga dapat meningkatkan keuntungan pada para 

perusahaan/peternak.          
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Usaha Peternakan Ayam Petelur 

Atmadilaga (1975) menyatakan bahwa usaha peternakan adalah suatu 

kegiatan usaha dalam meningkatkan manfaat ternak melalui organisasi 

operasional penerapan teknik tertentu secara ekonomis menguntungkan atau 

sekurang-kurangnya menjamin keuntungan usaha. Pendapat lain dikemukakan 

oleh Nugroho (1990) menyatakan bahwa usaha peternakan adalah lapangan hidup 

tempat seseorang menanamkan modal untuk keperluan hidup keluarganya atau 

sekelompok masyarakat. Peternakan ayam petelur kini semakain berkembang 

terutama di   daerah-daerah pedesaan yang lahannya masih luas dan 

memungkinkan untuk dapat dibangun usaha peternakan ayam petelur 

2.2 Pengembangan Agribisnis Peternakan Ayam Petelur 

Pengembangan bisnis jaringan ayam petelur,yang memiliki gizi, populer 

di kalangan masyarakat. Gizi protein hewani inilah yang hampir dapat dikonsumsi 

oleh hampir semua lapisan masyarakat. Tidak heran, karena telur merupakan jenis 

makanan yang mudah diperoleh dan mudah juga cara mengolahnya ( Merdeka, B. 

2010). Dari fakta inilah dapat di susun rencana penjualan pemasaran, yang 

meliputi kegiatan perkenalan sumber-sumber pemasaran dan wilayah penjualan. 

Melihat lintas kesibukan masyarakat perkotaan maka bisnis telur akan 

lebih berkembang di kota dari pada didesa. Pada dasarnya telur sudah menjadi 

bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan yang dihinggapi dengan berbagai 

konsumsi variatif. Telur tidak lagi dijadikan komoditas membosankan yang 

berada pada ranah petebusan atau penggorengan, misalnya. Akan tetapi, telur 
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dapat dinikmati sebagai sajian karya seni kuliner ataupun karya seni lukis dengan 

media telur. 

Peternakan ayam ras tetap berkembang pada segmennya masing – 

masing. Produk dari peternakan ayam sangat dinikmati masyarakat, baik itu 

daging dan telurnya. Di samping itu, dalam beberapa tahun terakhir, seiring dngan 

meningkatnya jumlah penduduk, tingkat konsumsi telur ayam terus meningkat. 

2.3 Definisi dam Konsep Strategi 

2.3.1 Definisi Strategi 

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

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

zaman dulu yang sering diwarnai perang. Strategi juga bisa di artikan sebagai 

suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material 

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

Rangkuti, F (2004), menyatakan bahwa strategi senantiasa meningkat 

dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang 

diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan, dengan demikian perencanaan 

strategi hampir dimulai dari “ apa yang dapat terjadi “, bukan dimulai dari “apa 

yang terjadi”. Perubahan pola konsumen dan terjadinya kecepatan inovasi pasar 

baru memerlukan kompetensi inti didalam bisnis yang dilakukan. Setiap 

organisasi membutuhkan strategi manakala menghadapi situasi berikut : 

1. Sumber daya yang dimiliki terbatas 

2. Ada ketidak pastian mengenai kekuatan bersaing organisasi 

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

waktu 

5. Ada ketidak pastian mengenai pengendalian inisiatif. 

2.3.2 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 Competed. 

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.   

2.3.3 Proses Perencanaan Strategi 

Penyusunan perencanaan diperlukan beberapa proses perencanaan 

strategi. Glueck and Jauch (1994) membuat strategi model manajemen menjadi 

beberapa tahap, yaitu : 

1. Mempertimbangkan unsur – unsur manajemen strategi 

a. Tujuan perusahaan 

b. Perencanaan perusahaan 

Mengetahui tujuan dan perencanaan perusahaan sekarang, perlu adanya 

profil dari perusahaan. Profil dari perusahaan menunjukkan kesuksesan 
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perusahaan diwaktu yang lalu dan kemampuannya untuk mendukung pelaksanaan 

kegiatan sebagai implementasi strategi dalam pencapaian tujuan diwaktu yang 

akan datang. 

2. Meneliti lingkungan eksternal perusahaan 

Handoko (1999), analisis lingkungan eksternal ini dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi cara-cara dalam : 

a. Kondisi perekonomian 

b. Teknologi 

c. Faktor sosial budaya 

d. Faktor politik dan hukum 

e. Lembaga – lembaga keuangan 

Selain itu juga perlu mengidentifikasikan lingkungan yang lebih khusus, 

yaitu : 

a. Para penyedia bahan baku seperti sarana produksi 

b. Para pesaing 

c. Pasar tenaga kerja 

d. Lembaga keuangan yang ada 

3. Meneliti lingkungan internal perusahaan 

Tujuan proses analisis lingkungan internal adalah untuk mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan strategi untuk ketepatan perumusan strategi. Lima unsur 

faktor internal adalah : 

a. Pemasaran 

b. Keuangan 

c. Produksi dan operasi 
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d.  Personalia 

e. Organisasi 

2.4 Definisi dan Konsep Pemasaran 

2.4.1 Definisi Pemasaran 

Swastha dan Irawan (2000) menyatakan bahwa pemasaran merupakan 

salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usaha 

untuk mempetahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan 

mendapatkan laba. Kotler (1998), berpendapat bahwa pemasaran adalah sebuah 

kegiatan manusia yang diarahkan kepada usaha untuk memuaskan keinginan dan 

kebutuhan melalui pertukaran. 

Proses manajemen yang diterapkan Stanton (1991) di pemasaran pada 

dasarnya terdiri dari tiga tahap penting, yaitu : 

1. Tahap perencanaan program pemasaran 

Tahap ini merencanakan tujuan dan memilih strategi untuk 

mencapainya 

2. Tahap pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan mencakup pembentukan organisasi pemasaran dan 

pengisian staf serta pengarahan jalannya operasi agar sesuai dengan 

rencana. 

3. Tahap penilaian prestasi 

Arti penting dari peninjauan ke belakang dan ke depan sekaligus yaitu 

sebuah benang merah antara prestasi pada waktu silam dan 

perencanaan serta operasi agar sesuai dengan rencana. 
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2.4.2 Lembaga Pemasaran 

Perantara pemasaran atau lembaga-lembaga yang fungsinya untuk 

memperlancar distribusi hasil produksi perusahaan ke pasar ada dua macam, yaitu  

1. Perantara pedagang (Merchant middlemen) 

2. Perantara agen (Agent midlemen) 

Perantara pedagang pada dasarnya bertanggung jawab terhadap 

pemilikan semua jenis barang yang dipasarkan, sedangkan perantara agen tidak 

mempunyai hak milik atas semua jenis barang yang ditangani. Kedua perantara 

tersebut sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemasaran. 

Lembaga-lembaga yang termasuk dalam pedagang perantara adalah pedagang 

besar (wholesaler) dan pedagang pengecer (retailer) (Swastha dan Irawan, 2000). 

Stanton (1996) menyatakan bahwa lembaga pemasaran dibagi atas dua 

kelompok besar yaitu : 

1. Perantara, yaitu lembaga pemasaran yang pertama melakukan 

usaha dagang besar dengan tugas utama sebagai penyalur hak milik 

atas barang dan jasa. Sebagai contoh dari perantara adalah 

perniagaan besar, pemasaran perusahaan industri dan agen atau 

makelar. 

2. Pedagang pengecer, yaitu pedagang yang menjual barang – barang 

ke konsumen rumah tangga untuk digunakan secara non bisnis, 

yang termasuk dalam kelompok ini berdasarkan volume penjualan 

adalah pengecer berskala kecil dan pengecer berskala besar. 
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2.4.3 Fungsi Pemasaran 

Menurut Anonymous (2008) menyatakan bahwa fungsi pemasaran dapat 

di kelompokkan sebagai berikut : 

1. Fungsi Pertukaran 

Dengan pemasaran pembeli dapat membeli produk dari produsen 

baik dengan menukar uang dengan produk maupun pertukaran produk 

dengan produk (barter) untuk dipakai sendiri atau untuk dijual kembali. 

2. Fungsi Distribusi Fisik 

Distribusi fisik suatu produk dilakukan dengan cara mengangkut 

serta menyimpan produk. Produk diangkut dari produsen mendekati 

kebutuhan konsumen dengan banyak cara baik melalui 

air,udara,darat,dsb. Penyimpanan produk mengedepankan menjaga 

pasokan produk agar tidak kekurangan saat dibutuhkan. 

3. Fungsi Perantara 

Untuk menyampaikan produk dari tangan produsen ke tangan 

konsumen dapat dilakukan melalui perantara pemasaran yang 

menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Aktivitas 

fungsi perantara antara lain seperti pengurangan resiko, pembiayaan, 

pencarian informasi serta standarisasi / penggolongan produk. 

2.4.4 Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan selama proses 

pemasaran berlangsung dimulai dari pengambilan produk dari produsen sampai 

produk diterima konsumen akhir (Rasyaf,1996). Biaya pemasaran untuk setiap 
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lembaga pemasaran yang dikeluarkan berbeda tergantung dari jenis kegiatan dan 

volume pemasaran yang dilakukan. 

Sistem pemasaran dikatakan efisien bila mampu menyampaikan barang 

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

mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen 

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

dimana untuk menurunkan biaya pemasaran diperlukan beberapa langka efisiensi 

pemasaran. Langkah yang mungkin dikerjakan alah memperpendek rantai 

pemasaran. ( Widodo, Noegroho, dkk. 1993). 

Secara garis besar biaya pemasaran dibagi dua golongan, yaitu : 

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

adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh 

pesanan, yang terdiri dari biaya salesman, komisi dan advertensi. 

2. Biaya pemasaran untuk memenuhi pasaran (order filling cost) adalah 

semua biaya yang dikeluarkan guna memenuhi pesanan konsumen, 

yaitu mulai pengiriman barang sampai pengiriman uang yang terdiri 

dari biaya pembungkusan dan pengiriman, biaya pergudangan, biaya 

angkut dan biaya penagihan (Mulyadi, 1992). 

 

2.4.5 Pengertian Strategi pemasaran (marketing strategy) 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu-

individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan melalui penciptaan, pemawaran dan pertukaran produk-produk yang 

bernilai kepada pihak lain (Kotler, 1997). 
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Strategi pemasaran merupakan logika pemasaran mendatar yang ingin 

didapatkan oleh unit usaha agar dapat mencapai tujuan pemasaran. Strategi 

pemasaran terdiri dari seperangkat keputusan yang terkoordinasi atas pasar yang 

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

(marketing level). 

2.5 Bauran Pemasaran 

Tujuan perusahaan supaya tercapai perlu suatu strategi yang dilakukan 

untuk mencapai konsumen sasaran yang akan dituju. Kotler (1997), menyatakan 

bahwa bauran pemasaran adalah kelompok kecil pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mencapai sasaran pemasaran dalam pasar sasaran. Swastha dan 

Irawan (2000), menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah kombinasi dari 

empat variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran, yaitu : produksi, 

struktur harga, kegiatan promosi dan distibusi atau tempat. 

Bauran pemasaran adalah suatu istilah yang menggambarkan seluruh 

unsur-unsur pemasaran dan faktor produksi yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan perusahaan dan sebagainya. Unsur-unsur bauran pemasaran meliputi : 

produk (Product), Harga (Price), Promosi (Promotion), Tempat (Place). 

 

2.5.1 Produk (Product) 

Menurut Kotler (1995), mendefinisikan produk sebagai apa saja yang 

ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan atau dikonsumsi 

yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan dan telah melewati proses 

pengolahan. 
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Produk dapat digolongkan menjadi : 

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

dibutuhkan setiap waktu), produk shopping (berdasarkan 

pertimbangan mutu, harga, fisik, barang) dan produk spesial (barang-

barang istimewa. 

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

untuk proses lebih lanjut. (Swastha, 2002). 

Menurut Bovee (1995), menjelaskan bahwa terdapat beberapa elemen 

yang menusun sebuah produk, terdiri dari ciri-ciri (features), merk (branding), 

kemasan (packaging) dan label (labeling). 

2.5.2 Harga (price) 

Harga adalah jumlah uang yang diminta untuk barang dan jasa tertentu. 

Secara luas dikatakan bahwa harga adalah jumlah nilai yang dipertukarkan para 

konsumen untuk mencapai manfaat (utilitas) penggunaan barang dan jasa yang 

dimintanya sesuai dengan kesepakatan. Harga juga merupakan elemen pokok 

dalam bauran pemasaran, karena langsung berhubungan dengan penciptaan hasil 

total (Winardi, 1992). 

Kebijaksanaan harga umumnya bersifat terkontrol dan karena itu besar 

kecilnya harga dapat diatur oleh perusahaan. Kebijaksanaan harga dipengaruhi 

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

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

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

Kebijaksanaan produk baru terdiri dari price skimming dan penetration 

skimming. Price skimming merupakan tindakan mengintroduksi sebuah produk 
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dengan suatu harga yang dibuat tinggi, dengan maksud apabila sewaktu ada 

persaingan berkembang maka perusahaan akan dapat menurunkan harga produk 

tersebut. Penetration skimming merupakan tindakan suatu produk diintroduksi 

dipasaran dengan tujuan untuk mengurangi biaya produksi karena volume 

produksi lebih tinggi (Winardi, 1992). 

2.5.3 Promosi (promotion) 

Stanton (1991), menyatakan promosi merupakan usaha penyampaian 

informasi, pembujukan dan pengkomunikasian produk yang dipasarkan 

perusahaan. Promosi bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar membeli 

produk yang ditawarkan, dan diharapkan juga dapat mempertahankan ketenaran 

merk serta citra perusahaan. 

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

sebagai berikut : 

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

dengan sejumlah biaya tertentu, baik media cetak, elektronik maupun 

media lainnya. 

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

pameran dan kerja sama / sponsor kegiatan 

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

melakukan pembayaran, misalnya pemberitaan dalam suatu media massa. 

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

pembeli potensial dengan maksud untuk melakukan penjualan. 

Biaya promosi yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan 

pendapatan bagi perusahaan. Setiap perusahaan mengharapkan biaya promosi 
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yang dikeluarkan besarnya akan dapat ditutupi dengan hasil yang diperoleh dari 

pelaksanaan promosi tersebut. Peningkatan biaya promosi diharapkan diikuti 

dengan peningkatan pendapatan dengan naiknya penjualan yang diperoleh (Arifin, 

1997). 

Bovee (1995), menambahkan bahwa pemasaran menggunakan promosi 

karena beberapa alasan antara lain : menyajikan informasi, merangsang 

permintaan, membedakan suatu produk dengan yang lain, meningkatkan 

pelanggan, melawan pesaing, menanggapi pemberitaan negatif, melancarkan 

flugtuasi permintaan, mempengaruhi pengambilan keputusan, dan mempengaruhi 

perilaku konsumen.   

2.5.4 Letak / Saluran Pemasaran (place) 

Wasis (1997) mengatakan bahwa lokasi penjualan (place) yaitu tempat 

yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan barang yang dijual kepada 

konsumen. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tempat atau 

lokasi perusahaan yaitu : 

1. Keadaan pasar hasil produksi 

2. Bahan-bahan untuk produksi 

3. Tenaga kerja yang diperlukan 

4. Transportasi dan sarana jalan 

5. Sumber tenaga air dan listrik 

6. Iklim, sikap masyarakat, peraturan pemerintah dan intensitas persaingan. 

Saluran pemasaran merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-

barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai ke pemakai (Swastha, 

1991). Sedangkan saluran pemasaran menurut Kotler (1998) adalah serangkaian 
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organisasi yang saling tergantung yang terlihat dalam proses untuk menjadikan 

suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. 

Wisapti ningsih, Noegroho, Fanani (1991), menyatakan bahwa saluran 

pemasaran pada dasarnya terdiri dari tiga kelompok, yaitu : 

a. Direct Distribution, yaitu saluran pemasaran secara langsung dari 

produsen ke konsumen atau pemakai barang 

b. Single Middleman Channel, yaitu perpindahan barang dari 

produsen melalui satu perantara yaitu pedagang besar atau 

pengecer kepada konsumen 

c. Multi Middleman Channel, yaitu perpindahan barang dari tangan 

produsen sampai kekonsumen melalui beberapa perantara 

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan saluran 

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

persaingan yang ada dan saluran itu sendiri. 

2.6 Analisis Lingkungan Usaha SWOT  

Analisis lingkungan asalah suatu proses yang digunakan dalam 

perencanaan strategi untuk menuntun sektor lingkungan dalam menentukan 

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

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

teknologi (Glueck and Jauch, 1994). 

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

(strength), kelemahan (weaknesses) intern perusahaan serta peluang 

(opportunities) dan ancaman (threats) dalam lingkungan yang di hadapi oleh 

perusahaan. Analisis SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi 
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faktor-faktor ini dan strategi yang menggambarkan kecocokan yang baik antara 

mereka. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif 

akan memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan 

ancaman,bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak 

yang sangat besar terkait dengan suatu strategi yang berhasil.  

Analisis SWOT dapat digunakan untuk memilih strategi perusahaan 

dengan cara mempertemukan situasi internal dan eksternal perusahaan, dan akan 

menempati posisi perusahaan dalam salah satu sel pada diagram SWOT yaitu 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 
 
 

( Gambar 2. Diagram analisis SWOT (Rangkuti, F. 2004) 

 

Dari diagram SWOT diatas dijelaskan bahwa : 

Kuadran 1 :  

Merupakan situasi yang sangat menguntungkan, karena perusahaan 

mempunyai peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang 

ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung 

kebijakan pertumbuhan yang agresif. 

 

Berbagai Peluang 

3.  Mendukung strategi turn  - around 

Kelemahan Internal 

4.  Mendukung strategi devensif 

1. Mendukung strategi agresif 

Kekuatan Internal 

2.  Mendukung strategi diversifikasi 

Berbagai ancaman 
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Kuadran 2 : 

Perusahaan menghadapi berbagai ancaman tapi masih memiliki kekuatan 

dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan strategi diversifikasi. 

Kuadran 3 :  

Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain 

pihak perusahaan menghadapai kendala atau kelemahan internal. Fokus strategi 

perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan 

sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. 

Kuadran 4 : 

Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana perusahaan 

menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. 
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1 
GROWTH 

 
Konsentrasi melalui 

interasi vertikal 

2 
GROWTH 

 
Konsentrasi melalui 
interasi horizontal 

3 
RETRENCHMENT 

 
Turn around 

4 
STABILITY 

 
Hati-hati 

5 
GROWTH 

 
Konsentrasi melalui 
interasi horizontal 

 
STABILITY 

 
Tak ada perubahan profit 

strategi 
 

6 
RETRENCHMENT 

 
Captive company atau 

Divesiment 

7 
GROWTH 

 
Diversifikasi konsentrik 

 

8 
GROWTH 

 
Diversifikasi konglomerat 

 

9 
RETRENCHMENT 

 
Bangkrut atau likuidasi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lemah 

1,0 2,0 3,0 4,0 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian di lakukan di kawasan Malang Raya. Pengambilan data 

diambil dari 3 perusahaan telur yang sedang berkembang yaitu perusahaan Telur 

“Kartika”, perusahaan Telur “RR” dan perusahaan Telur “Lestari”. Perusahaan 

Telur “Kartika” dan perusahaan Telur “RR” berada di Kecamatan Tumpang 

Kabupaten Malang sedangkan perusahaan Telur “Lestari” berada di Kecamatan 

Kalipare Kabupaten Malang. Penelitian selama 1 bulan yang dimulai pada tanggal 

1 Mei 2011 sampai 1 Juni 2011. Lokasi ditentukan secara sengaja yaitu di 

kawasan Malang Raya. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian karena di 

kawasan Malang Raya banyak terdapat pemasaran telur ayam ras yang beraneka 

ragam. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kawasan 

Malang Raya. Dimana kawasan Malang Raya terdapat beberapa pola pemasaran 

telur yam ras yang beraneka ragam sehingga menarik untuk diteliti. 

3.3 Variabel Pengamatan 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan 

beberapa metode pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun 

teknik yang digunakan adalah :  
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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. 

3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak secara 

langsung digunakan sebagi subyek penelitian. Dokumentasi yang 

dikumpulkan berupa catatan atau dokumen yang tersedia. Data yang 

didapatkan dari metode dokumentasi ini berupa data sekunder yang 

diperoleh dari sumber kedua yang dapat diusahakan sendiri dari instansi 

dan dokumen yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan 

berfungsi untuk mendukung data primer. 

1.4 Analisa Data 

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang mudah dicerna dan diinterpretasikan. Analisa data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif dimana menganalisis dengan cara menggambarkan suatu objek 

penelitian yang sesungguhnya (fakta-fakta yang ada dilapang) sehingga diperoleh 

hasil seperti yang diharapkan. Metode analisis data yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1.4.1 Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis 

untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang 

dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun 
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secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman 

(Threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan 

pengambilan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian 

perencanaan strategi harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan 

(kekuatan, peluang, kelemahan, ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini 

disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi 

adalah analisis SWOT (Rangkuti, F. 2004). 

a.  Analisis Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) 

Rangkuti, F (2004) merjelaskan bahwa Anatisis IFAS digunakan untuk 

rnenganalisis lingkungan internal suatu usaha melalui pendekatan fungsional, 

sehingga mengidentifikasikan sejauh mana kompetisi internal yang berpengaruh 

terhadap kesuksesan. Iangkah dalam analisis IFAS adalah dapat dilihat pada tabel 

I berikut: 

Tabel 1. Variabel Pengukuran Matrilrs IFAS 

Faktor Strategi Internal Bobot (a) Rating (b) Skor (a x b) 

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

Sub Total       
Kelemahan (Weaknesses / W) 0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 4.0 Skor (a x b) 

Sub Total       
Total 1.00     

(Sumber : Rangkuti, F. 2004) 

b. Analisis Eksternal Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) 

Analisis EFAS digunakan untuk menganalisa lingkungan eksternal 

perusahaan atau yang berpengaruh dan penting sehingga diidentifikasikan sejauh 
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rnana kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam menghadapi peluang serta 

ancaman yang akan dihadapi perusahaan. 

Cara menentukan faklor-faktor yang berpengaruh dalam kekuatan 

eksternal perusahaan dapat dilihat pada tabel 2 berikut : 

Tabel 2. Variabel Pengukur Matriks EFAS 

Faktor Strategi Internal Bobot (a) Rating (b) Skor (a x b) 

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

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

Sub Total       
Total 1.00     

(Sumber : Rangkuti, F. 2004) 

Penentuan bobot (weight) pada faktor internal dan eksternal dilakukan 

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

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

kepentingan faktor eksternal dan intemal adalah sebagai berikut : 

0,20 atau 20 % Tinggi atau kuat 

0,15 atau 15 % Di atas rata-rata 

0,10 atau l0 % Rata-rata 

0,05 atau 5 % Di bawah rata-rata 

0,00 atau  0 % Tidak terpengaruh 

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

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

Setelah menganalisis EFAS dan IFAS matriks, maka model yang 

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

digunakan meliputi perameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh 

eksternal perusahaan yang dihadapi. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk 

memperoleh strategi bisnis ditingkat korporat yang lebih detail. 

Table 3. Matrik Internal – Eksternal (IE) 

 

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

(matrik pada sumbu x) dan skor total dari EFE (matrik pada sumbu y). Pada 
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sumbu x dari matrik IE. Skor 1,0 – 1,99 menyatakan bahwa posisi internal adalah 

lemah, skor 2,0 – 2,99 adalah rata-rata, skor 3,0 – 4,0 adalah kuat. Dengan cara 

yang sama pada sumbu x, untuk skor total EFE, skor 1,0 – 1,99 adalah rendah, 2,0 

– 2,99 adalah sedang dan 3,0 – 4,0 adalah tinggi. Diagram tersebut dapat 

mengidentifikasikan 9 sel strategi perusahaan, tetapi pada prinsipnya kesembilan 

sel itu dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, yaitu : 

a. Growth Strategy yang merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri (sel 

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

mencapai pertumbuhan, baik dalam penjualan, aset, profit atau kombinasi 

dari ketiganya. 

b. Stability Strategy adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah 

strategi yang telah ditetakan. 

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

mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan. 

Matrik faktor strategi Eksternal dan mafik faktor strategi tnternal yang 

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

Internal-Eksternal seperti diatas sehingga pada akhirnya akan ditemukan titik 

pertemuan antara skor internal dan skor eksternal yang merupakan alternative 

pilihan strategi yang sebaiknya dilakukan perusahaan (Rangkuti, F. 2004). 

d. Matriks SWOT 

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan 

adalah matrik SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana 

peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan 

dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat 
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menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi. Tabel matriks SWOT 

dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut : 

Tabel 4. Matrik SWOT 

                                  IFAS Strengh (s) Weakness (w) 
 EFAS 5-10 faktor-faktor  5-10 faktor-faktor 
  kekuatan internal kelemahan internal 
Opportunty (O) Strategi (SO) Strategi (WO) 
5-10 Faktor-faktor 
eksternal Menciptakan strategi Menciptakan strategi 
  yang menggunakan yang meminimalkan 
  kekuatan untuk kelemahan untuk  

  memanfaatkan 
memanfaatkan 
peluang 

  Peluang   
Threats (T) Strategi (ST) Strategi (WT) 
5-10 Faktor-faktor ancaman Menciptakan strategi Menciptakan strategi 
Eksternal yang menggunakan yang meminimalkan 
  kekuatan untuk  ancaman untuk  

  menganalisis  
memanfaatkan 
peluang 

  ancaman   
      

(Sumber : Rangkuti, F. 2004) 

l. Strategi SO 

Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk 

merebut dan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan 

peluang yang sebesar-besarnya. 

2. Strategi ST 

Strategi ini diterapkan dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

3. Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 
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4. Strategi WT 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman (Rangkuti. F. 

2004). 

Sedangkan untuk melihat posisi suatu lembaga dapat dilakukan dengan 

mengamati diagram analisis SWOT yang berbentuk empat kuadran besar dengan 

delapan sub kuadran, sebagai berikut : 

 

         II O                    I 
  STABILITY                                                                                                     
GROWTH 
                      IIA  IA 
             Agresive Stable Growth 
                                      Maintenance strategy Strategy 
        II B IA 
 Selective  Rapid 
Growth 
   Maintenance strategy   Strategy 
 
 
w S 
      III A   IV B 
Turn Arround 
 Conglomerate 
    Strategy                                                                                 Diversification 
Strategy  
 
                                                     III B        IV A 
                                                 Guerilla             Concenric 
                                                 Strategy            versification Strategy 
 
SURVIVAL                                                                                            
DIVERSIVICATION 
       III            IV 
                                                   T 

Berdasarkan pada diagram analisis SWOT di atas maka dapat 

dijelaskan pengertian dari keberadaan butir-butir hasil identifikasi butir SWOT 

sebagai berikut : 
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1. Posisi Pada Kuadran I 

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

lingkungan yang dihadapi secara relatif berpeluang lebih besar dibanding 

ancamannya, sedangkan kekuatannya relatif lebih unggul dibanding dengan 

kelemahannya. 

Oleh karena itu, suatu lembaga/institusi memiliki kemampuan untuk 

merubah potensi menjadi prestasi kinerja yang lebih baik. Sehingga arah 

kebijakan yang tepat untuk dilaksanakan adalah dengan meningkatkan dan 

memperbesar peranan suatu lembaga/institusi dalam berbagai kegiatan sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki sekaligus untuk memperluas peran serta 

memanfaatkan peluang yang ada. 

Arah kebijakan tersebut merupakan dasar dari kebijakan dalam kondisi 

Growth Strategy dan arah kebijakan itu sendiri dapat dibedakan dengan melihat 

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

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

perturnbuhan peran perlu dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas 

2. Posisi Pada Kuadran II 

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

ini menunjukkan bahwa peluang yang dihadapi masih lebih besar dibanding 

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

dimiliki relatif lebih kecil dibanding kelemahannya. 

Arah kebijakan yang harus dipilih adalah mempertahankan peran yang 

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

melaksanakan program kerja yang memang memungkinkan. Pada kondisi ini arah 
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kebijakan dasar yang harus dilaksanakan adalah menjaga stabilitas terhadap 

kegiatan yang telah ada dan telah berlangsung. 

3. Posisi pada Kuadran III 

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

bahwa posisi yang dihadapi dalam kondisi lemah, dimana kekuatan atau 

keunggulan internal cenderung lebih kecil dibanding banyaknya kelemahan dan 

ancaman dari luar yang cenderung lebih besar. 

Arah kebijakan yang perlu ditempuh adalah bertahan untuk hidup 

(Survival Strategy) dalam arti bahwa pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan 

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

strategy) dari kebijakan-kebijakan yang tidak popular dimata masyarakat, sambil 

melakukan pembenahan internal dan mencari peluang (Guerilla strategy) yang 

memungkinkan untuk perbaikan atas kelemahan-kelemahan internal yang ada. 

4. Posisi Pada Kuadran IV 

Pada posisi ini faktor eksternal negatif tetapi faktor internal positif, 

kondisi ini memberikan arti bahwa peluang yang ada relatif lebih kecil dibanding 

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

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

melaksanakan kebijakan diversifikasi. 

Dalam hal ini arah kebijakan tersebut diantaranya dapat dilaksanakan 

dengan diversifikasi yang terkonsertrasi kepada kebijakan popular dan merupakan 

prioritas, sampi melaksanakan perbaikan internal yang masih lemah. Arah 

kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk persiapan melakukan diversifikasi secara 
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luas ke berbagai kegiatan yang memberikan peluang perbaikan peran suatu 

lembaga/institusi. 

Dalam menentukan posisi suatu lembaga/institusi didasarkan pada kombinasi 

faktor-faktor SWOT yaitu : 

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

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

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

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

 

3.5 Konsep dan Definisi Operasional 

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

dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat 

mempengaruhi organisasi. 

2. Straregi pemasaran adalah sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk 

mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing 

yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran 

yang digunakan untuk melayani pasar sasaftm tersebut. 

3. Pemasaran adalah suatu proses aktivitas penyampaian komoditi atau produk 

dari produsen ke konsumen melalui saluran pemasaran. 

4. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mencapai fujuan pemasarannya dan pasar sasaran. 

5. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

menjumlahkan nilai tertimbang (Weight score) masing-masing variabel 

kedalam kekuatan dan kelemahan 
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6. Peluang adalah situasi yang menguntungkan kedalam lingkaran bisnis dimana 

perusahaan ditentukan akan meraih keunggulan bersaing. 

7. Ancaman adalah situasi utama yang memperlihatkan tantangan yang 

diperlihatkan oleh suatu kecenderungan yang tidak menguntungkan 

perusahaan. 

8. Kekuatan adalah suatu keunggulan sumber daya, ketrampilan atau kemampuan 

lainnya yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan dan pesaing yang dihadapi 

atau kehendak di tangani perusahaan. 

9. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan sumber daya, ketrampilan dan 

kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja perusahaan. 

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

11. Promosi adalah kegiatan pengenalan produk dari suatu perusahaan guna 

memperkenalkan, menjaring konsumen baru dan mempertahankan langganan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Kawasan Malang Raya memiliki banyak sekali populasi ayam petelur 

yang tersebar di kota/kabupaten Malang. Hal ini disebabkan karena Kawasan 

Malang Raya memiliki banyak tempat yang strategis untuk mengembangkan 

bisnis peternakan ayam petelur terutama di kawasan Kabupaten Malang. Pada 

tahun 2009 di Kawasan Malang Raya tercatat 2.142.940 ekor ayam petelur dan 

daerah yang memiliki populasi terbanyak yaitu di Kecamatan Tumpang yang 

terdiri dari 635. 390 ekor  (Dinas Peternakan, 2009). 

Pada penelitian ini dilakukan di daerah Kecamatan Tumpang Kabupaten 

Malang dan di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan 

di dua daerah karena di daerah ini banyak sekali para peternak ayam petelur yang 

sedang berkembang. Pada Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, ada 

peternakan yang sedang berkembang yaitu peternakan “Telur Kartika” dan 

peternakan “Telur RR” sedangkan peternakan di daerah Kecamatan Kalipare 

Kabupaten Malang terdapat peternakan yang sedang berkembang juga yaitu 

peternakan “Telur Lestari”. 

Peternakan ‘Telur Kartika” memiliki populasi awal 1000 ekor pada tahun 

1988 dan 66.000 ekor pada tahun 2002 sampai sekarang. Tetapi pada penelitian 

hanya difokuskan pada satu lokasi kandang yang berkapasitas 14.000 ekor. 

Peternakan “Telur RR” memiliki populasi 50.000 ekor, tetapi pada penelitian ini 

hanya menggunakan satu kandang yang berkapasitas 10.000 ekor. Sedangkan 
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pada peternakan “Telur Lestari” memiliki populasi 80.000 ekor, tetapi pada 

penelitian ini hanya menggunakan satu kandang yang berkapasitas 17.000 ekor. 

Dari ketiga peternakan ini dapat disimpulkan bahwa Kawasan Malang Raya 

memiliki potensi yang sangat bagus dalam mengembangkan bisnis ayam petelur. 

Tetapi setiap peternakan juga memiliki kapasitas dan kemampuannya dalam 

menjalankan bisnis yang mereka tekuni. 

Lokasi ketiga peternakan ini dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan 

karena lokasi ini berada diantara perkebunan tebu yang banyak terdapat 

pepohonan disekitar peternakan yaitu untuk menunjang pergantian CO2 berada 

jauh dari pemukiman penduduk dengan tujuan menghindari timbulnya 

pencemaran bau agar tidak mengganggu serta menghindari kebisingan. Dan 

Kawasan Malang Raya memang memiliki udara yang bagus untuk 

mengembangkan usaha peternakan ayam petelur. Selain itu Kawasan Malang 

Raya juga memiliki lahan yang masih bisa digunakan untuk peternakan. 

Ditinjau dari segi transportasi, ketiga daerah peternakan ini telah 

memenuhi persyaratan, karena jalan yang menghubungkan antara peternakan 

dengan jalan raya dapat dijangkau oleh kendaraan dengan mudah dan cepat. 

Dengan kondisi seperti ini maka jalan untuk pemasaran dan pemasokkan bahan 

baku untuk ternak dapat berjalan dengan lancar. Ketiga peternakan memakai 

kendaraan berupa truk untuk pengiriman/pemasaran kapasitas banyak atau untuk 

ke luar kota sedangkan memakai kendaraan pick up untuk pengiriman/pemasaran 

dalam kota. Sebagian besar pada Kawasan Malang Raya dalam 

pengiriman/pemasaran telur selalu menggunakan truk untuk pengiriman luar kota 

dan menggunakan pick up untuk pengiriman dalam kota. Adapula yang 
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menggunakan sepeda motor dengan menggunakan tambahan gerobak atau yang 

biasa disebut obrok untuk pengangkutan dalam kota.   

Kebutuhan air untuk kegiatan operasional peternakan di pasok oleh 

sumber air yang terdapat di lokasi peternakan. Pada ketiga peternakan ini memilih 

memakai sumur untuk pasokan kebutuhan air. Dari sumur air ditampung pada 

wadah atau tempat khusus yang terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat 

seperti tendon air yang terbuat dari plastik, kemudian air tersebut dialirkan ke 

kandang masing-masing melalui pipa – pipa paralon. Untuk kebutuhan pakan 

ketiga peternakan ini menggunakan pakan campuran yang terdiri dari konsentrat, 

jagung, bekatul dan mineral. 

Peternakan “Telur Kartika” dalam usaha peternakannya menggunakan 

tenaga kerja sebanyak 6 orang yang terdiri dari 1 orang kepala kandang, 3 orang 

untuk tenaga pemberian pakan dan pembersihan tempat air minum dan 2 orang 

untuk tenaga di gudang serta penimbangan telur. Kegiatan pada peternakan “Telur 

Kartika” dimulai dari jam 06.00 – 16.00. Upah/gaji yang diberikan kepada 

karyawan itu berbeda-beda sekitar Rp. 400.000 – Rp. 600.000/ bln. Peternakan 

“Telur RR” memiliki tenaga kerja sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang 

kepala kandang, 2 orang tenaga untuk pemberian pakan dan minum, dan 1 orang 

untuk tenaga gudang pakan dan penimbangan telur. Kegiatan pada peternakan  

Peternakan “Telur RR” hanya menggunakan 4 orang tenaga kerja karena kapasitas 

ayam yang hanya berjumlah tidak terlalu banyak serta untuk mengefisienkan 

jumlah tenaga kerja agar beban gaji yang dikeluarkan tidak begitu besar. Kegiatan 

pada peternakan “Telur RR” dimulai mulai pukul 05.30 – 16.00. Upah/gaji yang 

diberikan berkisar antara Rp. 300.000 sampai Rp. 400.000/ bln. Sedangkan pada 
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peternakan “Telur Lestari” jumlah tenaga kerjanya ada 6 orang tetapi pada kadang 

yang dibuat penelitian ini hanya menggunakan 2 orang tenaga kerja karena untuk 

pemberian pakan tidak menggunakan manual tetapi sudah menggunakan alat 

otomatis untuk pemberian pakan ayam. Kegiatan pada peternakan “Telur Lestari” 

dimulai pukul 05.30 – 16.00. Upah/gaji yang diberikan berkisar antara Rp. 

300.000 sampai Rp. 650.000. Dari ketiga peternakan ini dapat disimpulkan bahwa 

tenaga kerja tidak dapat di tetapkan karena setiap peternakan memiliki cara dan 

kebutuhan yang berbeda-beda. Dan ketiga peternakan ini dalam memberikan 

upah/gaji untuk pegawai juga berbeda-beda karena setiap pekerja memiliki 

kemampuan dan pekerjaan yang tidak sama. 

 

4.2 Tujuan Didirikannya Perusahaan Telur 

Mendapatkan keuntungan atau profit sebesar – besarnya merupakan 

tujuan dari perusahaan. Tentunya untuk mencapai hal yang demikian harus 

disertai penekanan terhadap berbagai biaya poduksi terutama biaya variabel yang 

dapat dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu perusahaan 

harus mengoptimalkan kemampuan mesin disamping juga memanfaatkan sumber 

daya yang tersedia. Perusahaan juga harus mempunyai misi memberikan lapangan 

pekerjaan yang secara tidak langsung akan mengurangi jumlah pengangguran 

yang ada disekitar perusahaan. 

Hal diatas menunjukkan misi dan tujuan perusahaan yang dapat 

dikelompokkan  menjadi dua bagian yaitu, tujuan kedalam dan tujuan keluar. 

Adapun tujuan kedalam perusahaan, antara lain : 

1. Meningkatkan produktifitas 
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2. Meningkatkan mutu dan kualitas produk 

3. Mempertahankan reputasi perusahaan dalam persaingan 

4. Meningkatkan profit perusahaan yang juga meningkatkan 

kesejahteraan karyawan/tenaga kerja. 

Atas merebaknya isu flu burung seluruh tenaga kerja yang ada di 

perusahaan dilarang keluar masuk lokasi peternakan, meskipun pada jam-jam 

istirahat. Penjagaan dan biosecurity pada setiap perusahaan sangat ketat dalam 

penjagaannya misalnya peralatan yang akan dibawa dan digunakan kelokasi 

peternakan, para tenaga kerja serta semua kendaraan yang masuk ke lokasi 

peternakan harus di semperot dengan desinfektan terlebih dahulu.  

4.3 Kondisi Pemasaran Telur 

4.3.1 Produk 

4.3.1.1 Grade telur 

Pada perusahaan “Telur Lestari” dalam produknya menggunakan grade 

telur dalam pemasarannya karena perusahaannya lebih selektif dalam produk yang 

dihasilkannya. Tetapi pada perusahaan “Telur Kartika” dan “Telur RR” tidak 

menggunakan grade telur mereka mencampur antara telur yang bagus, sedikit 

kotor, dan retak/bentes. Adapun pengelompokkan grade telur perusahaan “Telur 

Lestari”, yaitu : 

Tabel 5. Pengelompokkan Grade Telur 

Grade Berat/Kg Isi/butir Harga/Kg 

A 1 17 Rp. 13.700 

B 1 16 Rp. 12.700 

C 1 16 Rp. 11.500 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2011 
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Tabel 5. menunjukkan bahwa pengelompokkan grade telur perusahaan 

telur lestari ada tiga yaitu grade A, grade B, dan grade C. Grade A dengan kriteria 

berat telur 51-55 g, warna telur coklat tua, kulit telur bersih dan utuh sedangkan 

grade B dengan kriteria berat telur 56-60 g, warna telur coklat muda, kulit telur 

terdapat bekas kotoran ayam/ sisa pakan ayam yang menempel dan grade C 

dengan kriteria berat telur 51-55 g, kulit telur tidak utuh atau bentes. Grade A 

untuk pembeli kelas menengah ke atas sedangkan grade B dan grade C untuk 

pembeli menengah ke bawah. Selisih harga antara grade A dan B yaitu Rp. 1.000, 

sedangkan grade A dan C yaitu Rp. 2.200.  

 

4.3.1.2 Kemasan 

Pada ketiga perusahaan ini yaitu perusahaan Telur “Kartika”, perusahaan 

Telur “RR” dan perusahaan Telur “Lestari” dalam melakukan pengemasan telur 

untuk kiriman kepada pelanggan menggunakan kemasan peti dengan kapasitas 1 

peti 10 kg. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengiriman kepada pelanggan 

dan untuk mempermudah penghitungan stok barang yang dikirimkan kepada 

pelanggan. 

 

4.3.1.3 Penyimpanan 

Daya tahan mutu produk telur adalah 50 hari. Kegiatan penyimpanan 

telur oleh ketiga perusahaan dilakukan selama 13 jam yaitu setelah kegiatan 

pengemasan selesai pada pukul 16.00 hingga pukul 05.00 (keesokan harinya). Hal 

ini disebabkan kurangnya jumlah kendaraan pengangkutan, sehingga menunggu 
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kendaraan yang mengantar ke pelanggan tiba kembali, baru mengirimkan ke 

pelanggan berikutnya. 

 

4.3.1.4 Pengangkutan 

Proses distribusi telur dari perusahaan ke pelanggan menggunakan truk 

atau mobil pick up atau juga sepeda motor dengan grobak atau sering disebur 

obrok. Pengiriman luar kota biasanya menggunakan truk jika permintaannya 

banyak, apabila permintaannya sedikit mereka menggunakan pick up untuk 

pengirimannya. Hal ini dilakukan untuk memperkecil biaya operasional yang 

dikeluarkan. Sedangkan pengiriman dalam kota mereka menggunakan mobil pick 

up untuk pengiriman kepada pelanggan. Apabila telur langsung diambil sendiri 

oleh pelanggan biasanya para pelanggan tersebut menggunakan sepeda motor 

dengan menggunakan gerobak atau obrok, biasanya pelanggan tersebut berasal 

dari daerah sekitar atau penjualan langsung ke konsumen. Waktu pengiriman telur 

dimulai pukul 05.00 pagi untuk luar kota dan pukul 08.00 pagi untuk pengiriman 

dalam kota malang. Pembayaran biasanya pelanggan langsung dilakukan melalui 

rekening perusahaan atau di titipkan kepada pengirim yaitu sopir atau kernet. 

 

4.3.1.5 Penjualan 

Penjualan produk dilakukan oleh perusahaan setelah mereka 

menyelesaikan proses produksi. Perusahaan menentukan penjualan dengan 2 

target pasar, yaitu sebagai berikut : 

a. Menjual produk telur kepada pedagang perantara. Contohnya 

pelanggan dari probolinggo meminta pengiriman telur sebanyak 4 ton 



44 
 

setiap 1 minggu 2 kali. Toko 69 meminta pengiriman telur sebanyak 

5 kuintal setiap 2 minggu sekali. Toko Sumber Rejeki meminta 

pengiriman telur 2 kuintal setiap harinya. 

b. Menjual produk telur langsung kepada konsumen. Contohnya Toko 

kue “Ibu Nunik” dan Toko kue “Ibu Yono” setiap harinya meminta 

pengiriman telur retak/bentes sebanyak 5-10 kg. Hal ini dilakukan 

untuk mempercepat penjualan telur dalam keadaan sudak 

retak/bentes. Telur retak/ bentes ini dijual dengan harga selisih Rp. 

2.000 – Rp. 2.500/ kg dari telur yang utuh. 

 

4.3.2 Harga 

Menentukan harga merupakan salah satu keputusan yang penting dari 

manajemen. Perusahaan menetapkan penawaran harga dengan 

mempertimbangkan jumlah yang cukup untuk menutup ongkos-ongkos dan laba 

yang diinginkan perusahaan. Tujuan perusahaan dalam menentukan harga adalah 

mengikuti harga pasar atau kemauan pembeli untuk membeli pada harga yang 

telah ditetapkan dengan jumlah yang cukup untuk menutup ongkos-ongkos dan 

laba yang diinginkan perusahaan. 
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Tabel 6. Harga Telur Tahun 2008, 2009, dan Tahun 2010  

Bulan Harga Tahun Harga Tahun  Harga Tahun 

  2008/kg 2009/kg 2010/kg 

  (Rp) (Rp) (Rp) 

Januari 11.900 12.500 11.300 

Februari 11.500 12.000 11.000 

Maret 11.100 13.000 11.000 

April 10.800 12.000 10.500 

Mei 10.800 11.500 10.000 

Juni 10.800 11.300 11.500 

Juli 10.800 11.500 12.800 

Agustus 10.800 11.500 12.500 

September 12.200 12.000 11.000 

Oktober 12.500 12.800 11.500 

November 12.400 13.500 11.900

Desember 12.500 12.500 11.800 
Sumber: data primer diolah Tahun 2011 

Pada Tabel 6 harga yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan, 

menunjukkan fluktuasi harga telur per kg. Hal tersebut diakibatkan harga telur per 

kg-nya tergantung pada keadaan tertentu. Misalkan pada bulan April-Agustus 

tahun 2008 harga telur per kilogramnya Rp. 10.800 sedangkan pada bulan 

September-Desember mengalami kenaikkan harga sekitar Rp. 12.200 – Rp. 

12.500 hal ini terjadi karena adanya hari Raya Idul Fitri, Hari Natal, dan 

menjelang tahun baru.  

 

4.3.3 Saluran Distribusi 

Saluran distribusi yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan 

mempertimbangkan target pasar (pelanggan). Pembeli produk berbeda antar 

pelanggan yang berupa perusahaan dan konsumen. Pelanggan yang berbentuk 
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perusahaan besar cenderung membeli produk dalam jumlah yang lebih besar 

(party) sedangkan konsumen biasanya membeli produk dalam jumlah kecil. Pada 

ketiga perusahaan ini dalam menentukan saluran distribusi produk telur 

menggunakan 2 jalur sebagai berikut : 

 

 

 I II 

 

 

 

     Gambar 3. Pola Saluran Pemasaran 

Keterangan : 

I  : Pola pemasaran pertama 

II : Pola pemasaran kedua 

Pada gambar 3 menunjukkan bahwa pola saluran pemasaran yaitu 

sebagai berikut : 

a. Produsen → Konsumen 

Pada saluran ini perusahaan sebagai produsen mengirimkan telur 

langsung kepada konsumen yaitu perusahaan yang menjual kepada konsumen atau 

perusahaan roti atau kue. 

b. Produsen → Pedagang Besar → Pengecer → Konsumen 

Pada saluran ini produsen yaitu perusahaan telur mengirim kepada 

pedagang luar kota yaitu Probolinggo, Pasuruan, dan Surabaya. Setelah itu 

Produsen

Pengecer 

Pedagang Besar 

Konsumen



47 
 

pedagang besar mengirimkan lagi kepada pengecer hingga sampai ketanggan 

konsumen.  

 

4.3.4 Promosi (Pelayanan) 

Perusahaan dalam melakukan kegiatan promosi menerapkan strategi 

pelayanan kepada pelanggan yaitu berupa ketepatan waktu pengiriman produk 

telur dari perusahaan sampai ke tempat pelanggan. Selain itu pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan berupa pengurangan pembayaran dari awal perjanjian 

jika terjadi kerusakan produk pada saat pengiriman sampai di tempat pelanggan.  

 

4.3.5 Pesaing 

Pesaing sangat perlu bagi perusahaan karena dapat memacu produktivitas 

dan kualitas produk yang dihasilkan serta keunggulan apa saja yang ditawarkan 

kepada konsumen, sehingga kepuasan konsumen tercapai.  

 

4.4 Formulasi Strategi 

4.4.1 Analisis Lingkungan 

Setiap perusahaan atau lingkungan usaha selalu dihadapkan pada dua 

macam kekuatan yang saling berhubungan, yaitu lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal. Keadaan lingkungan yang dihadapi ini dapat membawa 

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

menganalisa faktor-faktor lingkungan tersebut sehingga dapat memaksimalkan 

dampak positif yang ada dan mengarahkan dampak negative yang timbul dari 

lingkungan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan. 
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4.4.2.1 Analisis Lingkungan Internal 

Analisis lingkungan internal berkaitan dengan factor internal perusahaan 

yang mempengaruhi perusahaan dari dalam, meliputi keunggulan dan kelemahan 

yang dimiliki perusahaan. Secara garis besar ada beberapa factor yang 

diperhatikan dalam analisis lingkungan internal, meliputi : produk, harga, saluran 

distribusi dan promosi. 

1. Produk 

Produk yang dijual oleh perusahaan adalah telur ayam dalam kemasan 

peti. Pengelompokkan telur pada masing – masing grade merupakan kekuatan 

yang dimiliki perusahaan karena konsumen mempunyai banyak pilihan dalam 

membeli produk telur. 

Ada beberapa hal yang menjadi kelemahan perusahaan, yang pertama 

yaitu jumlah kendaraan yang kurang dalam proses pengangkutan produk. Kedua 

kerusakan telur yang terjadi pada proses pengangkutan dibebankan kepada sopir 

dan kernet. Hal ini sebaiknya segera diperbaiki oleh perusahaan dalam jangka 

pendek agar tidak merusak image perusahaan, sehingga perusahaan mampu 

meningkatkan volume penjualan. 

2. Harga 

Dalam menetapkan harga jual produknya, perusahaan di dasarkan atas 

biaya produksi ditambah dengan prosentase laba. Di samping itu perusahaan 

memperhatikan tingkat harga umum yang berlaku di pasar atau harga jual produk 

pesaing. Penentuan kebijakan harga telur oleh perusahaan merupaka suatu 

kekuatan karena dilakukan dengan mengikuti harga pasar walaupun turun/ naik 

sedikit perusahaan masih tetap mendapatkan keuntungan. 
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3. Saluran Distribusi 

Perusahaan dalam menyalurkan produk-produk yang dihasilkan kepada 

konsumen menggunakan 2 saluran distribusi, yaitu yang pertama dari produsen 

langsung ke konsumen. Kedua dari produsen menuju pedagang besar lalu 

pengecer kemudian ke konsumen. Margin pemasaran saluran distribusi II dapat 

dilihat pada gambar 4 

   Rp. 11.500  Rp. 12.500 Rp. 13.300 

     
 

Gambar 4 Margin Pemasaran 

Berdasarkan saluran distribusi di atas dapat diketahui bahwa harga telur 

yang ditawarkan dari produsen kepada pedagang besar (pengepul) yaitu Rp. 

11.500. selanjutnya harga yang ditawarkan dari pedagang besar ke pengecer 

sebesar Rp. 12.500 dengan selisih harga Rp. 1.000 antara pedagang besar dengan 

produsen. Sedangkan harga yang ditawarkan pengecer kepada konsumen sebesar 

Rp. 13.300 dengan selisih harga antara pengecer dengan pedagang besar yaitu Rp. 

800,- 

Saluran distribusi diatas merupakan kekuatan bagi perusahaan karena 

saluran distribusi yang digunakan sesuai dengan kondisi pasar, sehingga dalam 

memasarkan produknya perusahaan mudah dalam mencapai sasaran 

konsumennya. 

4. Promosi 

Perusahaan melaksanakan kegiatan promosi perusahaan dengan 

menerapkan strategi promosi melalui pelayanan kepada pelanggan yaitu berupa 

ketepatan waktu pengiriman produk telur dari perusahaan sampai ketempat 

Produsen KonsumenPed. Besar Pengecer
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pelanggan. Selain itu, pelayanan yang diberikan kepada pelanggan berupa 

pengurangan pembayaran awal perjanjian jika terjadi kerusakan produk pada saat 

pengiriman sampai di tempat (pelanggan). 

Pada kenyataannya, pelanggan sering dibuat kecewa karena pengiriman 

produk tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Hal ini bagi para 

pelanggan dirasakan sangat merugikan mereka. 

Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari perusahaan dalam 

meningkatkan pelayanannya dalam jangka pendek. Karena jika hal tersebut tidak 

diperhatikan, maka pelanggan akan berpindah ke perusahaan lainnya atau pesaing. 

Jika hal ini terjadi maka sangat merugikan dan akan mempengaruhi volume 

penjualan perusahaan dalam jangka pendek. 

 

4.4.2.2 Analisa Lingkungan Eksternal 

Faktor pesaing potensial juga menjadi persoalan bagi perusahaan karena 

adanya pesaing-pesaing dalam industri ayam petelur khususnya dan lingkungan 

dunia usaha pada umumnya. Oleh karena itu perusahaan harus bersaing untuk 

mempertahankan pasarnya. 

Faktor-faktor utama dalam menganalisa SWOT diatas, merupakan 

faktor-faktor penting, oleh karena itu pimpinan perusahaan harus benar-benar 

memperhatikan faktor tersebut dalam strategi pemasaran yang lebih baik. 

Kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang ada pada perusahaan yang 

benar-benar diperhatikan keberadaannya untuk mendapatkan strategi pemasaran 

yang paling sesuai dengan kondisi yang ada. 
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Kekuatan-kekuatan dalam perusahaan harus tetap dipertahankan atau 

lebih ditingkatkan. Sebaliknya kelemahan-kelemahan utama harus segera diatasi 

karena faktor-faktor yang memiliki kelemahan ini merupakan factor penting yang 

menjadi andalan dalam suatu pemasaran. Karena itu perusahaan harus segera 

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada agar tidak betambah parah. 

Perusahaan harus dapat memanfaatkan peluang-peluang utama yang ada, 

misalnya kualitas produk yang bermutu yang menjadi kekuatan utama perusahaan 

harus dapat dijadikan modal utama perusahaan untuk memenuhi permintaan. 

Pesanan yang semakin hari semakin banyak seiring perkembangan taraf hidup dan 

kebutuhan masyarakat. 

Dengan mengetahui ancaman-ancaman utama yang dihadapi dan 

mengantisipasi serangkaian ancaman yang ada dengan menetapkan kebijakan-

kebijakan untuk meningkatkan usahanya. 

 

4.5 Analisis SWOT 

Berdasarkan kondisi yang ada di lingkungan wilayah perusahaan di 

Kawasan Malang Raya saat ini, masih ada beberapa kendala atau permasalahan 

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

merupakan faktor-faktor yang ada di dalam tubuh perusahaan itu sendiri yang 

berupa kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal merupakan factor 

yang berasal dari luar perusahaan yang meliputi peluang dan ancaman. 
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4.5.1 Rumusan Variabel Perusahaan 

1. Kekuatan (Strenght) 

a. Produk 

1). Pengelompokkan grade telur memberikan banyak pilihan kepada 

konsumen dalam membeli produk 

2). Teknologi ( alat campur pakan ) yang baik dapat menghasilkan produk 

yang bermutu dan kualitas baik. 

b.  Harga 

1). Penentuan harga telur ditentukan melalui kesepakatan dengan mitra      

dagang 

2). Harga yang ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan produk yang 

dihasilkan 

c.  Saluran distribusi 

1). Lokasi perusahaan mudah dijangkau 

2). Daerah pemasaran yang strategis 

d.  Promosi 

1). Mengedepankan pelayanan terhadap konsumen 

2. Kelemahan (Weaknesses) 

a.  Produk 

1). Sering terjadi kerusakan produk pada proses pengiriman 

2). Kurangnya jumlah kendaraan untuk mengirim produk 

b.  Promosi 

Pelayanan terhadap pelanggan kurang memuaskan. 
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3. Peluang (Opportunity) 

Penggunaan teknologi yang dilakukan dengan baik oleh perusahaan 

sehingga menjadikan mutu lebih terjamin. Hal ini dilakukan karena adanya 

kebijakan pemerintah dengan menetapkan standart nasional telur. Selain itu, 

kesadaran masyarakat mengkonsumsi menu 4 sehat 5 sempurna mendapat 

tanggapan yang baik sehingga menjadi peluang bagi perusahaan untuk 

memperluas daerah pemasaran. 

4. Ancaman (Threat) 

Persaingan dalampemasaran produk telur amat terasa sehubungan dengan 

perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang yang sama. Sehingga 

menimbulkan peraingan yang semakin ketat dalam upaya merebut pasar. 

4.5.2 Matriks Faktor Strategi Internal 

Berdasarkan analisis lingkungan internal yang meliputi beberapa factor strategi 

internal di atas, maka dapat dibuat table IFAS, yaitu sebagi berikut : 
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Tabel 7. Internal Strategic Faktor Analysis Summary (IFAS) 

Faktor-faktor Strategi Internal Bobot Rating Skor 

Kekuatan (strengths) 

• Mutu produk bertahan sampai 50 hari 

• Lokasi perusahaan yang strategis 

• Harga jual terjangkau 

• Mengedepankan pelayanan terhadap 

konsumen  

 

0, 20 

0,15 

0,15 

0,15 

 

4 

3 

3 

2 

 

 

 

 

0,80 

0,45 

0,45 

0,30 

Sub Total   2,00 

Kelemahan (Weakness) 

• Perlu ditambahnya kendaraan 

pengangkut 

• Jumlah kerusakan telur 

• Pelayanan terhadap pelanggan kurang 

memuaskan 

 

0,10 

 

0,10 

0,10 

 

 

3 

 

3 

3 

 

 

 

0,30 

 

0,30 

0,30 

 

 

Sub Total   0,90 

Total 1,00  2,90 

Sumber : Data yang diolah 2011 

Berdasarkan hasil pembobotan, pemberian rating dan scoring diatas, 

diperoleh hasil skor sebesar 2,90 dimana skor sub total kekuatan (2,00) lebih besar 

dibanding dengan sub total kelemahan (0,90). Hal ini berarti bahwa kekuatan atau 

keunggulan yang dimiliki perusahaan melebihi kelemahan yang ada, sehingga 

kondisi tersebut merupakan satu keuntungan yang harus dimanfaatkan sebaik 

mungkin. 
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4.5.3 Matriks Faktor Strategi Eksternal 

Berdasarkan analisis lingkungan eksternal yang meliputi beberapa factor 

strategi eksternal diatas, maka dapat dibuat table EFAS sebagai berikut : 

Tabel 8. Eksternal Strategic Factor Analysis Summary (EFAS)  

Faktor – faktor Strategi Eksternal Bobot Rating Skor 

Peluang (Oppurtunity) : 

• Meningkatnya permintaan dan daya beli 

masyarakat terhadap telur 

• Kesadaran masyarakat akan kebutuhan 

protein semakin meningkat 

• Hubungan dengan konsumen yang 

berjalan baik dan terpercaya 

• Wilayah pemasaran produk yang luas 

 

0,15 

 

0,15 

 

0,15 

 

0,15 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

0,45 

 

0,45 

 

0,45 

 

0,45 

 

Sub total   1,8 

Ancaman (Threaths) : 

• Pesaing – pesaing potensial 

• Selera konsumen yang berubah-ubah 

• Adanya fluktuasi harga 

 

0,15 

0,10 

0,15 

 

3 

2 

2 

 

0,45 

0,20 

0,30 

Sub Total   0,95 

Total   2,75 

Sumber : Data Primer Diolah (2011) 

Berdasarkan hasil pembobotan, pemberian rating dan skoring diatas 

diketahui bahwa total skor faktor peluang dan ancaman adalah sebesar 2,75 

dimana skor sub total peluang (1,8) lebih besar dari pada skor sub total ancaman 

(0,95). Hal ini berarti bahwa kondisi yang ada pada saat ini cukup memberi 

dukungan dan kesempatan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya, 
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dengan memanfaatkan peluang yang ada semaksimal mungkin serta 

meminimalkan ancaman yang timbul. 

Setelah memperoleh nilai skor dari faktor Strengths (S), Weaknesses (W), 

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

EFAS, sebagai berikut : 

Tabel 9. Matrik IFAS dan EFAS  

SO 
Skor (S) + Skor (O) 

2,00 + 1,8 = 3,8 

WO 
Skor (W) + Skor (O) 

0,90 + 1, 8= 2,70 
ST 

Skor (S) + Skor (T) 
2,00 + 0,95 = 2,95 

WT 
Skor (W) + Skor (T) 
0,90 + 0,95 = 1,85 

   Sumber : Data Primer Diolah (2011) 

Berdasarkan hasil perhitungan pada matrik IFAS dan EFAS nilai skor 

yang tertinggi terdapat pada skor SO, yaitu dengan jumlah sebesar 3,8 sehingga 

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

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

perusahaan. 

                                 O 

 
  

  
    W  S 
 

 
 
 
                                  T 

     Gambar 5. Diagram analisis SWOT  

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

(EFAS) strategi yang akan diambil berada pada posisi pada kuadran I dengan sub 
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kuadran IA yang berarti bahwa faktor internal dan eksternal bernilai positif, hal ini 

berarti bahwa lingkungan yang dihadapi secara relatif berpeluang lebih besar 

disbanding ancaman, begitu juga kekuatannya relatif  lebih unggul disbanding 

dengan kelemahannya. Arah kebijakan yang tepat dilaksanakan untuk kondisi ini 

adalah “Growth Strategy” atau strategi pertumbuhan. 

4.5.4 Matriks Internal-Eksternal 

Setelah membuat Matriks IFAS dan EFAS, maka dapat disusun table 

model internal-eksternal (IE model) sebagai berikut : 

Tabel 10. Matriks Internal-Eksternal (IE) 
                                                              Total skor Faktor Strategi Internal 

   

 

 

 

 

 

Total Skor 
Faktor Strategi 
Eksternal 
 

 

 

 

 

       Sumber : Data Primer Diolah (2011) 
 

Hasil diatas dari penjumlahan faktor strategi internal dan eksternal yang 

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

perusahaan ada pada sel 5. Kondisi pada sel 5 ini menurut Rangkuti, F (2004), 
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strategi yang diterapkan adalah Stability and Growth Strategy yaitu tanpa 

merubah strategi yang telah ada dan berusaha mencapai pertumbuhan baik dalam 

penjualan dan profit. Tekanan strategi ini lebih pada perluasan pasar untuk 

meningkatkan penjualan dan keuntungan, dalam kondisi seperti ini hal yang perlu 

dilakukan diantaranya pengembangan produk dan pasar serta promosi agar 

perusahaan dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi 

ancaman. 

 

4.5.5 Penentuan Alternatif Straregi 

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun 4 strategi utama yaitu strategi 

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

dalam implementasi strategi hendaknya dilaksanakan secara bersama-sama dan 

saling mendukung satu dengan lainnya. 

Strategi SO dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya. Strategi ST dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi WO ditetapkan berdasarkan 

pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada, 

sedangkan strategi WT didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive artinya 

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 

Berdasarkan rumusan variabel-variabel kekuatan (strengths), kelemahan 

(weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (treaths) diatas, maka dapat 

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

pada tabel 11 sebagai berikut :        
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Tabel 11. Matrik SWOT 

 IFAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFAS 

Strengths (S) 
 
• Mutu produk bertahan 

hingga 50 hari 
• Dilakukan   

pengelompokkan grade 
telur 

• Promosi melalui 
pelayanan 

• Lokasi perusahaan yang 
strategis 

• Kesejahteraan karyawan 
diperhatikan 

• Mempunyai jaringan 
pemasaran yang tetap dan 
kontinue (luas) 
 

Weakness (W) 
 
• Perlu ditambahnya 

kendaraan pengangkut 
• Jumlah kerusakan telur 
• Masih lemahnya 

pelayanan terhadap 
pelanggan 

• Rendahnya kualitas SDM 
yang dimiliki 

 

Opportunities (O) 
 
• Meningkatnya permintaan 

dan daya beli masyarakat 
terhadap telur 

• Kesadaran masyarakat akan 
kebutuhan protein yang 
semakin meningkat 

• Hubungan dengan 
konsumen yang berjalan 
baik dan terpercaya 

• Wilayah pemasaran poduk 
yang luas 

• Harga jual yang terjangkau 
 

Strategi SO 
 
• Mempertahankan mutu 

produk telur sesuai 
kebutuhan pelanggan 

• Meningkatkan pelayanan 
terhadap konsumen 

• Membina dan menjaga 
hubungan baik dengan 
konsumen 

• Memanfaatkan modal 
yang ada untuk 
memperluas daerah 
pemasaran 

Strategi WO 
 
• Menambah jumlah 

kendaraan pengangkut 
telur 

•    Menekan kerusakan telur 
sekecil mungkin 

•    Meningkatkan pelayanan 
terhadap konsumen 

Threats (T) 
 
• Pesaing – pesaing potensial 
• Selera konsumen yang 

berubah – ubah 
• Adanya fluktuasi harga 

 

Strategi ST 
 
• Meningkatkan kualitas 

produk 
• Menerapkan kiat 

pemasaran jemput bola 
dengan memanfaatkan 
jaringan yang dimiliki 
 
 

Strategi WT 
 
• Mengembangkan pasar 

produk telur 
• Meningkatkan kualitas 

pelayanan 
• Membina hubungan 

dengan pelanggan menjadi 
mitra perusahaan 
 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diatas, menunjukkan bahwa 

secara umum kondisi lingkungan yang ada di perusahaan cukup baik, hal ini 

berdasarkan pada matrik faktor strategi internal yang menunjukkan nilai positif 

(+), dimana nilai kekuatan/strengths lebih besar daripada kelemahannya/weakness 

(S = 2,00 > W = 0,90). Sedangkan berdasarkan matrik faktor strategi eksternal 
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juga menunjukkan nilai positif dimana nilai peluang/oppourtunity lebih besar dari 

pada nilai ancaman/treaths (O = 1,8 > T = 0,95). Dengan kondisi lingkungan 

internal dan eksternal yang positif maka arah kebijakan yang tepat dilaksanakan 

pada kondisi ini adalah “Growth Strategy”. 

Untuk lebih memfokuskan strategi yang ada maka growth strategy dibagi 

lagi menjadi dua yakni selective strategy dan rapid streategy. Selective strategy 

merupakan strategi yang nilai faktor kekuatan/strengths lebih kecil dari pada 

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

sehingga dalam pengembangan usaha harus diprioritaskan mana yang lebih 

dahulu dan pada akhirnya bisa lebih focus sedangkan rapid strategy adalah 

strategi yang nilai factor kekuatan/strengths lebih besar dari pada 

peluang/oppoutunity. Pada strategi ini semua peluang bisa ditangkap oleh 

perusahaan mengingat faktor kekuatan yang lebih unggul. 

Dengan nilai faktor kekuatan/strengths lebih besar dari pada 

peluang/oppourtunity maka perusahaan dapat menerapkan rapid strategy yaitu 

dengan menangkap semua peluang yang dimiliki, seperti : 

 Meningkatnya permintaan dan daya beli masyarakat terhadap telur 

seiring membaiknya kondisi perekonomian maka dapat dimanfaatkan 

dengan pemberian servis atau pelayanan kepada konsumen yang baik. 

 Wilayah pemasaran produk masih cukup luas  

 Dengan harga jual yang terjangkau oleh konsumen dapat mendatangkan 

profit yang maksimal sehingga berdampak juga pada kesejahteraan 

karyawan yang meningkat. 
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 Hubungan dan kerja sama dengan pelanggan yang berjalan baik dan 

harmonis dapat dimanfaatkan untuk memperluas jaringan pemasaran 

dan memperbanyak konsumen. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kondisi lingkungan internal usaha peternakan di Kawasan Malang Raya 

yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan adalah baik. Hal ini dapat 

diketahui dari total skor faktor kekuatan yang terdiri dari 1) Mutu produk 

2) Lokasi perusahaan yang strategis 3) Harga jual terjangkau dan 4) 

mengedepankan pelayanan terhadap konsumen, yang mempunyai skor 

2,90. Skor ini lebih besar daripada total skor faktor kelemahan sebesar 

0,90 yang terdiri dari 1) Perlu ditambahnya kendaraan pengangkut 2) 

Jumlah kerusakan telur 3) pelayanan terhadap konsumen kurang 

memuaskan.   

2. Kondisi lingkungan eksternal usaha peternakan di Kawasan Malang Raya 

yang terdiri dari peluang / opportunity yang meliputi 1) Meningkatnya 

permintaan dan daya beli masyarakat terhadap telur 2) kesadaran 

masyarakat akan kebutuhan protein semakin meningkat 3) Hubungan 

dengan konsumen yang berjalan baik dan terpercaya 4) Wilayah 

pemasaran produk yang luas dan ancaman / threaths yang meliputi 1) 

pesaing – pesaing potensial 2) Selera konsumen yang berubah – ubah 3) 

Adanya fluktuasi harga. Dalam kondisi lingkungan eksternal skor peluang 

lebih besar dibandingkan ancaman (O = 1,80 > T = 0,90). Keadaan ini 
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hendaknya dapat dimanfaatkan oleh usaha peternakan di Kawasan Malang 

Raya untuk memanfaatkan peluang yang dimiliki dan mengatasi ancaman 

yang ada.    

3. Penentuan strategi yang tepat untuk perusahaan di Kawasan Malang Raya 

yaitu dengan menerapkan rapid strategy yaitu strategi yang nilai faktor 

kekuatan/strengths lebih besar dari pada peluang/oppourtunity. Pada 

strategi ini semua peluang bisa ditangkap oleh perusahaan mengingat 

faktor kekuatan lebih unggul dari pada faktor peluang. Selain itu juga 

menerapkan strategi SO yaitu dengan meningkatkan pelayanan terhadap 

konsumen, menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan memanfaatkan 

wilayah pemasaran yang luas. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, disarankan bagi perusahaan di 

Kawasan Malang Raya untuk terus melakukan pengembangan dan peningkatan 

terhadap kualitas telur, memperluas daerah pemasaran, mengevaluasi kegiatan 

pemasarannya dan mempertahankan hubungan yang baik dengan para pelanggan. 

Selain itu diharapkan kepada pihak perusahaan untuk melakukan analisis 

lingkungan internal dan eksternal agar dapat mengantisipasi setiap perubahan 

yang terjadi di saat ini maupun di masa mendatang.            

 



64 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anonymous. 2008. Management Peternakan Ayam. http://www. Glory 

farm.com./mgt_pa/analisa_ekonomi,htm 

Arifin, S. 1997. Analisis Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Penjualan. Program 

Studi Sosial Ekonomi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor 

Atmadilaga, S. 1975. Kedudukan Usaha Ternak Tradisional dan Perusahaan. 

Biro Risat dan Afiliasi. Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran. 

Bandung. 

Bovee. 1995. Marketing. Second Edition. Mc Graw Hill Inc. New York. 

Glueck, W.F dan Jauch, L.R. 1994. Manajemen Strategi dan Kebijaksanaan 

Perusahaan. Edisi III. Ahli bahasa. Murat Henry S. dan Hermawan W. 

Erlangga. Jakarta. 

Handoko. 1999. Manajemen Produksi. Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta. 

Kotler, P. 1997. Manajemen Pemasaran. Terjemahan Oleh Hendra Teguh dan Roni 

A. Rusli. Edisi Bahasa Indonesia. Penerbit Prenhallindo. Jakarta. 

_______. 1998. Marketing. Alih Bahasa Heriyati, P. Erlangga. Jakarta. 

Mulyadi. 1992. Akuntansi Biaya. Cetakan ke-1 Edisi Kelima. Penerbit BPFE. UGM. 

Yogyakarta. 

Merdeka, B. 2010. Sukses Beternak Ayam Petelur. Atma Media Press. Yogyakarta. 

Nugroho, B.A. 1990. Ilmu Usaha Peternakan. Fakultas Peternakan Universitas 

brawijaya. Malang. 

Pearce dan Robinson. 1997. Manajemen Strategi. Bina Rupa Aksara. Jakarta. 

Rangkuti, F. 2004. Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT. 

Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

Rasyaf, M. 1996. Memasarkan Hasil Peternakan. Penerbit Swadaya,Jakarta. 

Soekartawi. 1993. Manajemen Pemasaran Dalam Bisnis Modern. Cetakan 3. 

Penerbit Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 

Stanton, W. 1991. Prinsip Pemasaran. Edisi Ketujuh jilid 2. Erlangga. Jakarta. 

_________. 1996. Prinsip pemasaran. Jilid I & II. Edisi Ketujuh. Alih Bahasa oleh 

Yohanes Lamarto. Erlangga. Jakarta. 



65 

 

Swastha, B. 1991. Azaz – azaz Marketing. Akademi Keuangan & Bisnis (AKB). 

Yogyakarta. 

Swastha, D.H. 2002. Azaz – azaz Marketing. Edisi Ketujuh. Liberty. Yogyakarta. 

Swastha dan Irawan. 2000. Manajemen Pemasaran modern. Liberty. Yogyakarta. 

Tjiptono, F. 1997. Strategi Pemasaran. Liberty. Yogyakarta. 

Umar, H. 2003. Strategic Management In Action. PT. Gramedia Pustaka Utama. 

IKAPI. Jakarta. 

Winardi. 1992. Harga dan Penetapan Harga Dalam Bidang Pemasaran 

(Marketing). PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 

Widodo, Noegroho, Fanani, Z, Fatimah, S. 1993. Tata Niaga Hasil Ternak Di 

Indonesia. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Malang. 

Wisaptiningsih, U, Noegroho, Fanani, Z. 1991. Tata Niaga Ternak. Program Studi 

Sosial Ekonomi. Animal Husbandry Project. Universitas Brawijaya. 

Malang.    

 

  



 

66 

 

 

Lampiran 1. Denah lokasi kandang 
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Gambar 1. Denah lokasi kandang 

Keterangan: 

1 : kamar mandi         8 : Kandang  4 

2 : Mess (tempat tidur pekerja)     9 : Kandang  5 

3 : Gudang pakan     10 : Kandang  6 

4 : Kandang 1      11 : Kandang  7 

5 : Kandang 2      12 : Timbangan 

6 : Kandang 3      13 : Gudang telur 

7 : Sumur dan Tandon air      14 : Gudang pakan 
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Lampiran 2. Kriteria Skor Pada Tabel IFAS & EFAS 

Kekuatan : 

• Mutu produk 

0,05 : Mutu produk bertahan 30 hari 

0,10 : Mutu produk bertahan 30 – 40 hari 

0,15 : Mutu produk bertahan 40 – 50 hari 

0,20 : Mutu produk bertahan > 50 hari 

• Lokasi perusahaan yang strategis 

0,05 : Dekat dengan perkebunan tebu 

0,10 : Dekat dengan jalan raya 

0,15 : Dekat dengan perkebunan tebu dan jalan raya 

0,20 : Semua faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi 

usaha 

• Harga jual terjangkau 

0,05 : > 12.500 

0,10 : 12.000 – 12.500 

0,15 : 11.500 – 12.000 

0,20 : 11.000 – 11.500 

• Mengedepankan pelayanan terhadap konsumen 

0,05 : Kurang mengedepankan pelayanan konsumen 

0,10 : Cukup mengedepankan pelayanan konsumen 

0,15 : Sangat mengedepankan pelayanan konsumen 

0.20 : Sangat mengedepankan pelayanan dan memfasilitasi konsumen 
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Kelemahan 

• Perlu ditambahnya kendaraan pengangkut 

0,05 : Kurang berpengaruh terhadap penjualan produksi 

0,10 : Sedikit berpengaruh terhadap penjualan produksi 

0,15 : Cukup berpengaruh terhadap penjualan produksi 

0,20 : Sangat berpengaruh terhadap penjualan produksi 

• Jumlah kerusakan telur  

0,05 : Kurang berpengaruh terhadap penjualan produksi 

0,10 : Sedikit berpengaruh terhadap penjualan produksi 

0,15 : Cukup berpengaruh terhadap penjualan produksi 

0,20 : Sangat berpengaruh terhadap penjualan produksi 

• Pelayanan terhadap pelanggan kurang memuaskan 

0,05 : Sangat kurang memuaskan dalam melayani konsumen 

0,10 : Kurang memuaskan dalam melayani konsumen 

0,15 : Memuaskan dalam melayani konsumen 

 0,20 : Sangat memuaskan dalam melayani konsumen 

Peluang 

• Meningkatnya permintaan dan daya beli masyarakat terhadap telur 

0,05 : Kurang berpengaruh terhadap penjualan produksi 

0,10 : Sedikit berpengaruh terhadap penjualan produksi 

0,15 : Cukup berpengaruh terhadap penjualan produksi 

0,20 : Sangat berpengaruh terhadap penjualan produksi 

• Kesadaran masyarakat akan kebutuhan protein semakin meningkat 

0,05 : Kurang berpengaruh terhadap penjualan produksi 

0,10 : Sedikit berpengaruh terhadap penjualan produksi 
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0,15 : Cukup berpengaruh terhadap penjualan produksi 

0,20 : Sangat berpengaruh terhadap penjualan produksi 

• Hubungan dengan konsumen yang berjalan baik dan terpercaya 

0,05 : Hubungan dengan konsumen kurang baik dan terpercaya 

0,10 : Hubungan dengan konsumen sedikit baik dan terpercaya 

0,15 : Hubungan dengan konsumen baik dan terpercaya 

0,20 : Hubungan dengan konsumen sangat baik dan terpercaya 

• Wilayah pemasaran produk yang luas 

0,05 : Dalam satu kecamatan 

0,10 : Antara kota Malang dan kabupaten Malang 

0,15 : kota/kabupaten Malang dan luar kota Malang 

0,20 : Luar kota di Jawa Timur 

Ancaman 

• Pesaing – pesaing potensial 

0,05 : Tidak terlalu berpengaruh terhadap usaha 

0,10 : Cukup berpengaruh terhadap usaha 

0,15 : Berpengaruh terhadap usaha 

0,20 : Sangat berpengaruh terhadap usaha 

• Selera konsumen yang berubah-ubah 

0,05 : Tidak terlalu berpengaruh terhadap usaha 

0,10 : Cukup berpengaruh terhadap usaha 

0,15 : Berpengaruh terhadap usaha 

0,20 : Sangat berpengaruh terhadap usaha 
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• Adanya fluktuasi harga 

0,05 : Tidak terlalu berpengaruh terhadap usaha 

0,10 : Cukup berpengaruh terhadap usaha 

0,15 : Berpengaruh terhadap usaha 

0,20 : Sangat berpengaruh terhadap usaha 
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