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ANALYSIS OF SHEEP MARKETING STRATEGY IN 

KARANGPLOSO SUB-DISTRICT 

MALANG DISTRICT 

(Case Study on CV. Agriranch) 

 

Septian Prasojo Kurniawan1) dan Umi Wisaptiningsih2) 

 
1) Student at Faculty of Animal Science, Brawijaya University 

2) Lecturer at Faculty of Animal Science, Brawijaya University  

Email: septianprasojo@rocketmail.com 

 

ABSTRACT 

 

The research was conducted on October 24th, 2018 to 

November 24th, 2018 at the CV. Agriranch, Karangploso, 

Malang District. The research objectives were (1) to identify 

internal and external factors that influence the company's 

marketing activities (2) to formulate alternative strategies for 

marketing activities according to internal and external 

conditions. The used method was case study. Interviews were 

done by questionnaires and in-depth discussions with company 

managers. Analysis of the data used SWOT analysis which 

includes IFAS matrix, EFAS matrix, IE matrix, SWOT matrix 

and SWOT diagram. Determination of marketing strategies 

based on internal and external conditions that were good and 

right can increase company profits. The research results of the 

profits obtained by the company in one fattening period were 

IDR 4,658,800. The result of SWOT analysis showed 

alternative strategies to maintain body weight and continue to 

try to increase sheep population to meet customer demand and 

establish good relationships with customers and intensify 

promotional activities to expand market reach. 

 

Keyword: IFAS matrix, EFAS matrix, IE matrix, SWOT 
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RINGKASAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 

2018 sampai dengan 24 November 2018 di perusahaan 

peternakan CV. Agriranch Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja 

(purpossive). Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 

mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang 

berpengaruh terhadap kegiatan pemasaran di CV. Agriranch. 

(2) Merumuskan alternatif strategi bagi kegiatan pemasaran 

yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal di CV. 

Agriranch, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi 

perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran yang akan 

digunakan. 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yaitu 

mengevaluasi kejadian atau situasi dalam dunia nyata untuk 

menjawab suatu fenomena dengan melihat strategi pemasaran 

yang digunakan oleh CV. Agriranch serta melihat keberhasilan 

strategi dan perkembangan strategi selanjutnya. Pengumpulan 

sumber data dilakukan secara purposive dengan melakukan 

wawancara menggunakan kuisioner dan diskusi dengan 

manajer perusahaan. Analisis data yang digunakan adalah 
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analisis deskriptif yang meliputi keadaan umum lokasi 

penelitian, perhitungan biaya produksi dan keuntungan, 

analisis SWOT yang meliputi matrik IFAS, matrik EFAS, 

matrik IE, matrik SWOT dan diagram SWOT. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa CV. Agriranch 

merupakan usaha peternakan domba dengan total populasi 268 

ekor domba, yang bergerak dalam program pembibitan dan 

penggemukan. Keuntungan berdasarkan penjualan ternak 

domba dengan distributor dalam satu periode (90 hari/3 bulan) 

didapatkan total biaya produksi sebesar Rp39.891.200, 

sedangkan total penerimaan dari penjualan ternak domba 30 

ekor sebesar Rp44.550.000. Total penerimaan yang diperoleh 

perusahaan dari penggemukan ternak domba dalam satu 

periode lebih besar dari total biaya produksi, kondisi tersebut 

menunjukan bahwa keuntungan bersih yang diperoleh 

perusahaan sebesar Rp4.658.800 dalam satu periode 

penggemukan.. Faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan 

(strenghts) perusahaan yaitu (a) bobot badan ternak domba 

yang baik, (b) harga yang disesuaikan bobot badan, (c) 

hubungan baik dengan distributor dan pemasok serta (d) akses 

ke lokasi peternakan yang mudah. Kelemahan (weaknesses) 

perusahaan yaitu (a) belum dapat memenuhi permintaan 

pelanggan yang continue, (b) sistem promosi yang belum 

maksimal dan (c) tidak adanya pemberian potongan harga. 

Faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang (opportunities) 

pengembangan usaha ternak domba yaitu (a) perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi, (b) mayoritas penduduk 

beragama Islam, (c) meningkatnya jumlah penduduk dan (d) 

terbukanya pasar yang cukup luas untuk pemasaran ternak 

domba. Faktor eksternal yang menjadi ancaman (threats) bagi 

usaha peternakan domba adalah (a) harga ternak domba 

berfluktuatif, (b) terbentuknya perusahaan sejenis dan (c) 

ketersediaan bakalan dan bahan pakan. Nilai skor kekuatan (S) 

sebesar 2,405, kelemahan (W) sebesar 0,583, peluang (O) 
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sebesar 2,036 dan ancaman (T) 0,667. Nilai tertinggi pada skor 

SO yaitu dengan jumlah skor 4,441, dengan strategi alternatif 

mempertahankan bobot badan dan terus berusaha 

meningkatkan populasi ternak domba untuk memenuhi 

permintaan pelanggan serta menjalin hubungan baik dengan 

pelanggan dan mempergencar kegiatan promosi untuk 

memperluas jangkauan pasar. 

Disimpulkan bahwa strategi pengembangan usaha 

ternak domba yang dapat dilakukan adalah mendukung 

strategi agresif menggunakan strategi SO, yaitu 

mempertahankan bobot badan dan terus berusaha 

meningkatkan populasi ternak domba serta menjalin hubungan 

baik dengan pelanggan dan mempergencar kegiatan promosi. 

Saran dari penelitian ini yaitu melakukan pencatatan 

(recording) sebagai laporan kegiatan dan untuk evaluasi dalam 

perusahaan, mempergencar promosi serta memperluas pasar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan pembangunan Nasional tidak terlepas dari 

peran sub sektor peternakan. Sub sektor peternakan 

merupakan bagian dari sektor pertanian yang berperan sangat 

penting dalam penyediaan sumber protein hewani yang berasal 

dari daging, susu dan telur. Kebutuhan daging sebagai sumber 

protein hewani cenderung meningkat seiring dengan 

pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat juga. 

Ditjen PKH (2017) impor daging kambing/domba nasional 

pada tahun 2014 sebesar 1.930.373 Kg sedangkan pada tahun 

2015 mengalami peningkatan sebesar 41,57% menjadi 

2.732.867 Kg. Hal tersebut menunjukan bahwa masyarakat 

Indonesia telah menyadari akan pentingnya kebutuhan daging 

sebagai sumber protein hewani, salah satu cara untuk 

memenuhi kebutuhan daging adalah dengan cara 

mengembangkan usaha peternakan domba, karena domba 

merupakan ternak ruminansia kecil yang mudah dan cepat 

berkembangbiak dengan modal yang lebih kecil dibandingkan 

dengan ternak ruminansia besar. Membuka dan 

mengembangkan usaha peternakan juga dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat khususnya peternak, serta memperluas 

kesempatan kerja. 

Usaha ternak domba pada dasarnya hampir sama 

dengan ternak kambing yang biasa dibudidayakan di daerah 

pedesaan, dimana manajemen pemeliharaan secara tradisional 

yang mengandalkan pengetahuan dan kemampuan yang 

dimiliki dari pengalaman yang diperoleh sebelumnya. 
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Sebenarnya untuk meningkatkan nilai ekonomis dari usaha 

ternak dibutuhkan manajemen pemeliharaan yang intensif dan 

terarah (Sari, Fitri dan Putra, 2007). Peranan dari ternak 

domba semakin penting khususnya bagi masyarakat pedesaan, 

karena pemeliharaan ternak domba yang cukup mudah. 

Domba merupakan salah satu hewan ternak lokal yang 

memiliki daya adaptasi yang baik terhadap berbagai keadaan 

lingkungan dan pakan yang kurang baik (Manik, Santosa dan 

Sumekar, 2015). Pemeliharaan yang cukup mudah maka dapat 

meningkatkan populasi ternak domba dengan lebih cepat, 

semakin banyak jumlah ternak domba semakin mudah untuk 

memenuhi kebutuhan pasar. 

Manajemen pemasaran sangat berpengaruh terhadap 

perekonomian dari suatu usaha peternakan. Setiap perusahaan 

memiliki tujuan untuk tetap hidup, berkembang dan mampu 

bersaing, tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara 

mempertahankan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. 

Usaha ini hanya dapat dilakukan apabila perusahaan dapat 

mempertahankan dan meningkatkan penjualannya, melalui 

usaha mencari dan membina langganan, serta usaha untuk 

menguasai pasar. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila bagian 

pemasaran perusahaan melakukan strategi pemasaran yang 

baik dan tepat untuk dapat memanfaatkan kesempatan atau 

peluang yang ada dalam pasar (Assauri, 2013). Membuat dan 

menentukan strategi pemasaran bukan hal mudah, pelaku 

usaha harus memperhatikan apakah konsumen dapat 

menerima dengan baik produk yang dihasilkan atau tidak, 

karena mengeluarkan produk tanpa memahami konsumen 

dapat berdampak pada penjualan yang kurang optimal. 
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Strategi pemasaran yaitu bauran pemasaran 

(Marketing Mix) merupakan komposisi terbaik dari empat 

komponen pemasaran. Keempat unsur dari strategi bauran 

pemasaran tersebut adalah strategi produk, strategi harga, 

strategi distribusi, dan strategi promosi. Keempat unsur 

strategi tersebut saling mempengaruhi, sehingga semuanya 

merupakan unsur yang penting untuk menjadi satu kesatuan 

yang dapat mempengaruhi volume penjualan. Keuntungan 

yang diperoleh dari penjualan merupakan salah satu tujuan 

untuk tetap mengembangkan usaha tersebut. Memenangkan 

persaingan pasar untuk meningkatkan volume penjualan. 

Tujuan memperoleh keuntungan agar dapat bertahan dan terus 

mengembangkan usaha, para pelaku usaha dituntut untuk 

menciptakan keunggulan produk dan dapat terus bersaing 

dengan pelaku usaha lain.  

CV. Agriranch merupakan salah satu usaha peternakan 

yang berlokasi di Kecamatan Karangploso, Kabupaten 

Malang, Jawa Timur. Jumlah ternak domba yang dimiliki oleh 

CV. Agriranch saat penelitian adalah 268 ekor domba dan 

usaha ini telah beridiri selama lebih dari 5 tahun. Usaha yang 

dilakukan oleh perusahaan tersebut yaitu program pembibitan 

(breeding) dan program penggemukan (fattening) ternak 

domba. Perusahaan menggunakan program penggemukan 

dengan tujuan untuk memdapatkan keuntungan agar 

perusahaan dapat bertahan dan terus mengembangkan usaha. 

Permasalahan yang kerap muncul dalam usaha peternakan 

domba adalah harga bahan pakan yang berubah-ubah, pasokan 

bakalan ternak domba yang tidak menentu serta konsumen 

akhir yang tidak pasti pembeliannya. Peneiliti mencoba 

melakukan penelitian dan mengangkat masalah yang berjudul 
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“Analisis Strategi Pemasaran Ternak Domba di 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang (Studi Kasus 

pada CV. “Agriranch”)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang tersebut maka 

permasalahan yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman dalam kegiatan pemasaran CV. 

Agriranch? 

2. Bagaimana alternatif strategi pemasaran untuk 

CV. Agriranch? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman dalam kegiatan pemasaran di CV. 

Agriranch. 

2. Merumuskan alternatif strategi bagi kegiatan 

pemasaran yang sesuai dengan kondisi internal 

dan eksternal strategi pemasaran di CV. 

Agriranch. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai sarana bagi penulis untuk sarana 

pembelajaran dalam melatih kemampuan dan 

menganalisis suatu permasalahan yang ada. 

2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi 

usaha peternakan domba dalam mengambil 
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keputusan bisnis, sehingga dapat menentukan 

strategi pemasaran yang digunakan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Domba merupakan ternak yang mempunyai banyak 

manfaat dan memiliki potensi ekonomi yang baik. Produk 

utama yang dapat dihasilkan dari domba adalah daging, bulu 

(wol) dan kulit. Domba yang diternakkan di dalam negeri, 

utamanya dimanfaatkan untuk diambil dagingnya, kulit 

sebagai hasil samping dimanfaatkan sebagai bahan baku 

pembuat berbagai jenis pakaian atau sepatu berbahan kulit. 

Permintaan domba disinyalir akan terus meningkat setiap 

tahunnya (Anugrah, 2017). Perusahaan yang ingin 

memasarkan domba dan hasil sampingnya harus menghadapi 

persaingan dengan perusahaan lain yang sejenis, oleh karena 

itu penentuan strategi dalam suatu perusahaan merupakan 

salah satu hal yang sangat penting karena dengan strategi 

pemasaran yang baik dan tepat akan menentukan bagaimana 

perusahaan dapat mencapai tujuannya. 

Usaha peternakan ternak domba didalamnya terdapat 

faktor lingkungan internal dan eksternal yang sangat 

mempengaruhi peluang pengembangan usaha peternakan. 

Faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan perusahaan 

dapat dilihat dari strategi bauran permasaran (Marketing Mix) 

yang dilakukan perusahaan. Marketing mix merupakan salah 

satu strategi pemasaran yang dapat dikendalikan oleh 

perusahaan. Variabel dari bauran pemasaran adalah Product 

(Produk), Price (Harga), Place/Distribution 

(Tempat/Distribusi), Promotion (Promosi). Strategi bauran 

pemasaran yang tepat dapat meningkatkan keuntungan dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

memperbaiki status posisi dari suatu perusahaan. Makmur dan 

Saprijal (2015) menjelaskan bahwa Marketing Mix merupakan 

bagian dari strategi pemasaran (Marketing Strategy) dan 

berfungsi sebagai pedoman dalam menggunakan unsur-unsur 

atau variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan oleh 

pimpinan perusahaan, untuk mencapai tujuan perusahaan 

dalam bidang pemasaran. Faktor eksternal yang meliputi 

peluang dan ancaman bagi perusahaan yang dapat diperoleh 

dari lingkungan luar perusahaan. Faktor internal dan juga 

faktor eksternal kemudian di analisis menggunakan analisis 

SWOT yang selanjutnya diperoleh kebijakan dan alternatif 

strategi pemasaran ternak domba. Rangkuti (2008) 

menyebutkan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi 

berbagai faktor untuk merumuskan strategi perusahaan. 

Sekema kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat 

pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hakim 

(2016) dengan judul “Analisis Strategi Pemasaran Komoditas 

Madu (Usaha Dagang Radja Madu)”. Tujuan dari penelitian 

ini adalah: (1) Mengetahui keadaan pemasaran industri madu 

pada Radja Madu, (2) Menganalisis faktor internal dan 

eksternal yang menjadi peluang dan ancaman, maupun 

kekuatan dan kelemahan bagi perusahaan, dan (3) 

Merekomendasi alternatif strategi yang sesuai bagi perusahaan 

untuk mengembangkan usahanya. Metode pengolahan data 

yang digunakan yaitu analisis SWOT dan AHP. Anugrah 

(2017) melakukan penelitian yang berjudul “Strategi 

Pemasaran Domba pada Peternakan Barokah Farm, 

Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor”. Penelitian ini 

menggunakan metode observasi, wawancara secara mendalam 

dan pengisian kuesioner oleh responden. Adapun alat analisis 

yang digunakan dalam merumuskan strategi perusahaan 

adalah matrik faktor internal (matriks IFE) dan matrik faktor 

eksternal (matriks EFE), matriks IE, matriks SWOT dan 

QSPM. 

Hanindityo (2016) melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Strategi Pemasaran Telur terhadap Volume 

Penjualan di Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang, 

Kabupaten Malang (studi kasus di “Huda” dan “Ma’sum” 

Farm)”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

strategi produk, strategi distribusi, strategi promosi dan 

strategi harga. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
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faktor-faktor yang membuat peternakan tersebut dapat 

bertahan yaitu grading telur pada strategi produk, layanan via 

telepon pada strategi distribusi/pemesanan, strategi promosi 

melalui testimoni dan strategi harga dalam kesesuaian kualitas. 

Sholehana, Syarief dan Maulana (2012) melakukan 

penelitian dengan judul “Formulasi Strategi Peningkatan 

Produksi Domba CV Mitra Tani Farm, Ciampea, Bogor”. 

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah analisis 

deskriptif yang dilakukan dengan mempelajari permasalahan 

dari objek yang diteliti. Penelitian dilakukan menggunakan 

alat analisis berupa pemetaan rantai nilai, matriks IFE 

(Internal Factor Evaluation) dan EFE (External Factor 

Evaluation), SWOT, dan QSPM (Quantitative Strategic 

Planning Matrix). 

Simbolon, Pangemanan dan Rori (2017) melakukan 

penelitian dengan judul “Strategi PT. Adikarya Distriboga 

dalam Meningkatkan Volume Penjualan”. Penelitian bertujuan 

untuk menganalisis alternatif strategi PT. Adikarya Distriboga 

dalam meningkatkan Volume Penjualan. Alat analisis yang 

digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah Matrix 

Internal Factor Evaluation (IFE), Matrix External Factor 

Evaluation (EFE), Matrix Internal-External (IE) dan Analisis 

SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats).  

 

1.2 Ternak Domba 

Subsektor peternakan memiliki berbagai komoditas 

unggulan yang mempunyai peluang besar untuk 

dikembangkan. Salah satu jenis ternak yang potensial 

dikembangkan di Indonesia adalah ternak domba. Ternak ini 

dapat dikembangkan untuk produksi daging, kulit, dan bulu. 
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Namun demikian, peternakan domba di Indonesia masih 

difokuskan untuk menghasilkan keluaran berupa daging, 

sedangkan industri pengolahan kulit dan bulu belum 

berkembang dengan baik (Cyrilla, 2010). Potensi peternakan 

domba sebagai komoditas bisnis terus meningkat, hal ini salah 

satunya disebabkan kebutuhannya yang selalu meningkat 

setiap tahun. Banyaknya masyarakat yang menggemari 

masakan dari turunan domba menyebabkan tingginya 

permintaan pasar baik pasar domestik maupun pasar 

internasional (Anugrah, 2017). 

Menurut Nurrahmi (2011) domba merupakan ternak 

yang banyak dikembangkan di Indonesia. Terdapat tiga jenis 

domba di Indonesia yaitu domba Garut, domba Ekor Gemuk 

dan domba Ekor Tipis. Sari, dkk (2007) menyebutkan domba 

adalah ternak ruminansia kecil yang cukup mudah dan cepat 

untuk berkembangbiak dengan modal yang relative kecil 

dibandingkan dengan ternak ruminansia besar. Membuka 

usaha peternakan domba merupakan salah satu pendukung 

program peningkatan produksi ternak yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam mengejar target kebutuhan akan gizi 

terhadap protein hewani bagi masyarakat. Ternak domba 

merupakan salah satu jenis ternak lokal yang memiliki banyak 

keunggulan, salah satunya adalah daya adaptasi yang  tinggi 

terhadap berbagai keadaan lingkungan dan pakan yang kurang 

baik. Peranan domba semakin penting khususnya bagi 

masyarakat pedesaan, karena bukan saja mudah dalam 

pemeliharaanya, tetapi tersebar pada petani kecil (Manik dkk, 

2015).  

Jumlah ternak domba dalam kepemilikan petani sangat 

berpengaruh terhadap nilai ekonomi yang diperolehya, 
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pendapatan yang lebih tinggi tergantung jumlah ternak yang 

dipelihara, pemeliharaan dengan skala 10-20 ekor pada 

umumnya akan lebih efisien dalam hal tenaga kerja dan biaya 

produksi. Adapun beberapa keuntungan dalam usaha 

pemeliharaan ternak domba sebagai berikut (Rusdiana dan 

Prahani, 2015): 

1. Domba memiliki daya adaptasi yang tinggi 

terhadap berbagai lingkungan, sehingga mudah 

dipelihara dan dikembangkan, baik di dataran 

tinggi maupun dataran rendah dapat dipelihara, 

ternak domba memiliki perkembangbiakan yang 

cepat,umur +1,2 tahun sudah mulai beranak dan 

dalam 2 (dua) tahun dapat beranak 3 (tiga) kali, 

setiap kali beranak dapat melahirkan 1-3 

ekor/induk. 

2. Ternak domba merupakan sumber uang tunai yang 

sewaktu-waktu dapat dijual, investasi yang 

dibutuhkan untuk memelihara ternak domba lebih 

kecil dari ternak besar seperti sapi potong, sapi 

perah dan kerbau, tergantung jumlah ternak yang 

dipelihara, serta dan lahan yang digunakan tidak 

terlalu luas. 

 

1.3 Pengertian Pemasaran 

Program pemasaran meliputi seluruh tindakan atau 

kegiatan yang dilakukan dalam bidang pemasaran yang dapat 

mempengaruhi permintaan terhadap suatu produk, diantaranya 

merubah harga, memodifikasi penampilan iklan, merancang 

promosi khusus, menentukan pilihan distribusi dan lain 

sebagainya. Dalam penerapan pemasaran, sering kali berbagai 
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program pemasaran dipadukan atau dilaksanakan secara 

bersamaan. Namun, ada juga situasi dimana manajer 

pemasaran harus memilih program pemasaran yang “terbaik” 

dikarenakan dana atau anggaran yang terbatas (Chandra, 

2002). Pemasaran merupakan landasan utama dalam bisnis 

dan masyarakat. Kemampuan untuk mengenali kebutuhan dan 

keinginan konsumen dan mengkombinasikannya dengan 

kondisi pasar merupakan kegiatan utama bagi suatu 

perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan agar tetap eksis (Hakim, 2016). 

Assauri (2013) penafsiran masyarakat luas saat ini 

tentang pemasaran masih terbatas, hal itu ditunjukan seringnya 

terdengar orang berbicara mengenai penjualan, pembelian, 

transaksi dan perdagangan disebut sebagai pemasaran. Hal 

tersebut didukung oleh Alma (2009) yang menjelaskan bahwa 

istilah pemasaran dalam bahasa inggris dikenal dengan nama 

Marketing. Asal kata pemasaran adalah pasar (Market). Apa 

yang dipasarkan itu, ialah barang dan jasa. Memasarkan 

barang tidak berarti hanya menawarkan barang atau menjual 

tetapi lebih luas dari itu. Di dalamnya tercakup berbagai 

kegiatan seperti memilih, menjual, dengan segala macam cara 

mengangkut barang, menyimpan, mensortir dan sebagainya.  

Pengertian lain dari pemasaran ialah pemasaran 

sebagai usaha untuk menyediakan dan menyampaikan barang 

dan jasa kepada orang-orang yang tepat pada tempat dan 

waktu serta harga yang tepat dengan promosi dan komunikasi 

yang tepat. Pengertian ini memberi suatu gagasan kegiatan 

yang dilakukan oleh tenaga pemasaran. Pengertian tersebut 

ternyata gagal menentukan kegiatan pemasaran secara luas, 

yang mencakup tidak hanya barang dan jasa  yang terbatas. 
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Terdapat pengertian atau definisi lain yang lebih luas tentang 

pemasaran, yaitu sebagai usaha untuk menciptakan dan 

menyerahkan suatu standar kehidupan (Assauri, 2013). 

Definisi pemasaran yang paling tepat adalah seluruh 

kegiatan bisnis yang ditujukan untuk memberikan kepuasan 

dari barang dan jasa yang dipertukarkan kepada konsumen, 

karena definisi tersebut dapat mencakup perpindahan barang 

dan jasa mulai dari subsistem pengadaan dan penyaluran input, 

produsen, agroindustri, pedagang pengepul, pengecer dan 

lembaga-lembaga perantara dan pemakai lainnya (Gumbira-

Sa’id dan Intan, 2001). 

 

1.4 Strategi Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Menurut Assauri (2013) strategi pemasaran pada 

dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan 

menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan 

tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan 

pemasaran suatu perusahaan. Salah satu unsur dalam strategi 

pemasaran terpadu adalah strategi bauran pemasaran, yang 

merupakan strategi yang dijalankan perusahaan, yang 

berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan 

menyajikan penawaran produk pada segmen pasar tertentu 

atau sasaran pasar. 

Alma (2009) Marketing Mix merupakan strategi 

mencampurkan kegiatan-kegiatan pemasaran (marketing), agar 

dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang 

paling optimal. Ada 4 (empat) unsur yang tercakup dalam 

kegiatan Marketing Mix ini, yang terkenal dengan sebutan 4P, 

yaitu Product (Produk), Price (Harga), Place/Distribution 

(Tempat/Distribusi), Promotion (Promosi). Makmur dan 
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Saprijal (2015) menjelaskan bahwa Marketing Mix merupakan 

bagian dari strategi pemasaran (Marketing Strategy) dan 

berfungsi sebagai pedoman dalam menggunakan unsur-unsur 

atau variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan oleh 

pimpinan perusahaan, untuk mencapai tujuan perusahaan 

dalam bidang pemasaran. 

1.4.1 Produk (Product) 

Strategi produk adalah menetapkan cara dan 

penyediaan produk yang tepat bagi pasar yang dituju, sehingga 

dapat memuaskan para konsumen dan sekaligus dapat 

meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang 

melalui peningkatan penjualan-penjualan (Assauri, 2013). 

Alma (2009) produk ialah seperangkat atribut baik berwujud 

maupun tidak berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, 

harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual 

(pengecer) dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer 

yang diterima oleh pembeli atau konsumen guna untuk 

memuaskan keinginannya. Hal tersebut didukung oleh 

Nurbiyati dan Machfoedz (2005) yang menyebutkan produk 

ialah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

memenuhi keinginan atau kebutuhan (dimanfaatkan, 

dikonsumsi atau dinikmati). 

Strategi Marketing Mix strategi produk merupakan 

unsur yang paling penting, karena dapat mempengaruhi 

strategi pemasaran lainnya. Pemilihan jenis produk yang akan 

dihasilkan dan dipasarkan akan menentukan kegiatan promosi 

yang dibutuhkan, serta penentuan harga dan cara 

penyalurannya. Pembeli suatu produk bukan hanya sekedar 

ingin memiliki produk tersebut. Konsumen membeli barang 

atau jasa, karena barang atau jasa tersebut dapat digunakan 
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sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

lainnya. Produk yang dibeli oleh konsumen itu dibedakan 

menjadi tiga tingkatan, yaitu (Assauri, 2013): 

1. Produk inti (core product) adalah inti atau dasar 

yang sesungguhnya dari produk yang ingin 

diperoleh atau didapatkan oleh seorang pembeli 

atau konsumen dari produk tersebut. 

2. Produk formal (formal product) adalah bentuk, 

model, kualitas/mutu. Merek dan kemasan yang 

menyertai produk tersebut. 

3. Produk tambahan (augemented product) adalah 

tambahan produk formal dengan berbagai jasa 

yang menyertainya, seperti pemasangan 

(instalasi), pelayanan, pemeliharaan dan 

pengangkutan secara cuma-cuma. 

Rusdiana dan Praharani (2015) salah satu produk 

peternakan yang akan ikut andil dan bersaing sebagai 

pemasukan devisa negara adalah ternak domba, yang 

merupakan produk paling potensial secara reguler, ternak 

domba dapat dipasarkan di seluruh daerah Indonesia. Produk 

tambahan lainnya dari ternak domba adalah kulit, pasar kulit 

domba cukup prospektif, kulit domba merupakan bahan baku 

untuk berbagai peralatan rumah tangga dan barang kerajinan. 

Prospek pasar kulit domba melebihi pasar daging, hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya para pembeli kulit domba yang 

sudah menyerahkan uang di muka kepada rumah-rumah 

potong hewan, kepada petani yang akan memotong teraknya 

jauh-jauh hari sebelum ternak dipotong. 
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1.4.2 Harga (Price) 

Penentuan harga merupakan salah satu masalah dalam 

dunia usaha, karena penetapan harga bukan tentang wewenang 

atau kekuasaan pemilik barang dan jasa. Penetapan harga 

harus dilandasi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah biaya 

produksi, kemampuan konsumen dalam pembayaran produk 

dan harga dari pesaing usaha tersebut. Assauiri (2013) 

menyebutkan bahwa harga merupakan satu-satunya unsur dari 

strategi marketing mix yang menghasilkan penerimaan 

penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya unsur biaya. 

Penetapan harga merupakan persoalan penting, masih banyak 

perusahaan yang kurang optimal dalam menangani 

permasalahan penetapan harga. Nurbiyati dan Machfoedz 

(2005) harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan 

oleh konsumen kepada produsen untuk mendapatkan suatu 

produk yang diinginkan. 

Alma (2009) dalam ekonomi teori, pengertian harga, 

nilai dan utility, merupakan konsep yang saling berhubungan. 

Utility adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, 

yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan (needs), keinginan (wants) dan memuaskan 

konsumen (satisfaction). Value adalah nilai suatu produk 

untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat 

dalam situasi barter yaitu pertukaran antara barang dengan 

barang. Ekonomi kita sekarang ini tidak melakukan barter lagi, 

akan tetapi sudah menggunakan uang sebagai ukuran yang 

disebut harga. Harga (price) adalah nilai suatu barang yang 

dinyatakan dengan uang. Hakim (2016) menjelaskan bahwa 

harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan dengan manfaat 

dari memiliki atau menggunakan produk yang nilainya 
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ditetapkan oleh kesepakatan pembeli dan penjual melalui 

proses tawar menawar atau ditetapkan oleh penjual untuk 

harga yang sama terhadap semua pembeli. 

 

1.4.3 Tempat Distribusi (Place/Distribution) 

Strategi distribusi yang digunakan perusahaan untuk 

mencapai tujuan dan sasaran perusahaan pada bidang 

penyediaan saluran pemasaran, setiap perusahaan pasti 

melakukan kegiatan distribusi atau penyaluran produk dan jasa 

guna untuk kepuasan dari pembeli atau konsumen. Makmur 

dan Saprijal (2015) penyaluran merupakan kegiatan 

penyampaian produk sampai ke tangan konsumen pada waktu 

yang tepat. Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran 

perusahaan di bidang pemasaran, setiap perusahaan melakukan 

kegiatan penyaluran. Chandra (2002) Program distribusi dan 

penjualan dapat didefinisikan sebagai program yang terdiri 

atas berbagai kegiatan pemasaran yang berusaha 

memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan 

jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunanya 

sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat 

dan saat dibutuhkan).  

Mata rantai penyaluran dikenal dengan saluran 

distribusi. Yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah 

lembaga-lembaga yang memasarkan produk berupa barang 

atau jasa dari produsen sampai ke konsumen. Bentuk pola 

saluran distribusi dapat dibedakan atas (Assauri, 2013): 

1. Saluran Langsung, yaitu: Produsen – Konsumen 

2. Saluran Tidak Langsung, yang dapat berupa: 

a. Produsen – Pengecer – Konsumen 
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b. Produsen – Pedagang Besar/Menengah – 

Pengecer – Konsumen 

c. Produsen – Pedagang Besar – Pedagang 

Menengah – Pengecer – Konsumen 

Penggunaan lembaga penyalur atau lembaga perantara 

berarti produsen melepaskan sebagian penawaran atas 

bagaimana dan kepada siapa produk dijual oleh setiap lembaga 

perantara. Tetapi pada umumnya produsen bersedia 

menyerahkan sebagian besar dari tugas pemasaran kepada 

lembaga ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 

(Assauri, 2013): 

1. Produsen kekurangan dana dalam menjalankan 

suatu program pemasaran langsung kepada 

konsumen akhir. 

2. Pemasaran langsung akan mengharuskan 

produsen menjadi perantara bagi produk 

komplementer yang dihasilkan oleh perusahaan 

lain, agar dapat dicapai efisiensi distribusi massa. 

3. Produsen mempunyai dana yang cukup untuk 

menyalurkan sendiri hasil produksinya, seringkali 

memperoleh penerimaan/pendapatan yang lebih 

besar, maka dana tersebut digunakan untuk 

menambah investasi di bidang usaha lain dan 

perluasan pabrik atau pengembangan produksi. 

4. Lebih ekonomisnya saluran informasi dan 

komunikasi dalam distribusi dengan 

menggunakan lembaga perantara/penyalur. 

5. Lembaga perantara/penyaluran memiliki 

pengalaman, keahlian khusus dan hubungan 
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dengan relasi yang luas, sehingga memungkinkan 

dicapainya efisiensi distribusi yang lebih tinggi. 

 

1.4.4 Promosi (Promotion) 

Usaha perusahaan harus dapat mempengaruhi para 

konsumen, untuk menciptakan permintaan atas produk yang 

telah dihasilkan, kemudian dipelihara dan dikembangkan. 

Usaha tersebut biasa dikenal dengan sebutan promosi, yang 

merupakan salah satu dari strategi bauran pemasaran (Assauri, 

2013). Promosi merupakan kegiatan untuk mempengaruhi 

konsumen agar mereka mengetahui dan mengenal produk 

yang di tawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan 

kemudian mereka tertarik ingin mencoba lalu membeli produk 

tersebut (Zevi, 2018). Alma (2009) menyebutkan bahwa 

promosi itu adalah sejenis komunikasi yang memberi 

penjelasan untuk meyakinkan calon konsumen tentang barang 

dan jasa yang telah dipasarkan. Tujuan dari promosi tersebut 

ialah untuk memperoleh perhatian, mengajak, mengingatkan 

dan meyakinkan calon konsumen. 

Assauri (2013) menyebutkan kegiatan promosi yang 

digunakan oleh suatu perusahaan yang menggunakan 

acuan/bauran promosi (promotionan mix) terdiri dari: 

1. Advertensi, yaitu bentuk penyajian dan promosi 

dari gagasan, barang atau jasa yang dibiayai oleh 

suatu sponsor tertentu yang bersifat nonpersonal. 

Media yang sering digunakan dalam advertensi ini 

adalah radio, televisi, majalah, surat kabar dan 

billboard (papan iklan). 

2. Personal selling, yaitu penyajian secara lisan 

dalam suatu pembicaraan dengan seseorang atau 
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lebih calon pembeli dengan tujuan agar dapat 

terealisasinya penjualan. 

3. Promosi penjualan (sales promotion), yaitu segala 

kegiatan pemasaran selain personal selling, 

advertensi dan publisitas, yang merangsang 

pembelian oleh konsumen dan keefektifan agen 

seperti pameran, pertunjukan, demonstrasi dan 

segala usaha dalam penjualan yang tidak 

dilakukan secara teratur atau berkelanjutan. 

4. Publisitas (publicity), yaitu usaha untuk 

merangsang permintaan dari suatu produk secara 

nonpersonal dengan membuat, baik berupa berita 

yang bersifat komersial tentang produk tersebut di 

dalam media cetak atau tidak, maupun hasil 

wawancara yang disiarkan dalam media tersebut. 

Perusahaan yang memiliki dana cukup besar untuk 

melakukan promosi, maka kegiatan promosi akan lebih efektif 

jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dana 

terbatas dalam melakukan promosi. 

 

1.5 Analisis SWOT 

Fahmi (2018) menjelaskan pada bukunya bahwa 

SWOT adalah singkatan dari strengths (kekuatan), weaknesses 

(kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman), 

dimana SWOT dijadikan sebagai suatu model dalam 

menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan non 

profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan 

organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Charity, 

Yulianto dan Wilopo (2016) strategi yang tepat akan 

membawa dampak positif bagi perusahaan. Strategi 
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perusahaan dapat dianalisis melalui analisis SWOT (Strenght, 

Weakness, Opportunities, dan Threats). Analisis ini dilakukan 

sehingga perusahaan dapat memaksimalkan kekuatan, 

menghindari kelemahan, memanfaatkan peulang dan 

memperkecil ancaman. Analisis SWOT didapatkan dari 

analisis faktor internal dan faktor eksternal yang 

mempengaruhi perusahaan. Analisis tersebut terdiri dari 

matriks IFAS (Internal Faktor Analisis Strategi), EFAS 

(Eksternal Faktor Analisis Strategi), IE (Internal Eksternal), 

dan SWOT, Untuk menganalisis secara lebih mendalam 

tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor internal dan 

eksternal sebagai bagian penting, yaitu (Fahmi, 2018): 

a. Faktor Internal 

Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya 

strengths dan weaknesses (S dan W). Faktor tersebut 

menyangkut segala kondisi yang terjadi di dalam suatu 

perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi 

terbentuknya pembuatan keputusan (decision making) 

perusahaan. Setyorini, Effendi dan Santoso (2016) 

menyebutkan bahwa identifikasi faktor-faktor internal 

diperoleh melalui wawancara dengan pihak 

manajemen perusahaan. Variabel internal persahaan 

terdiri dari manajemen (planning, organizing, 

actuating, controlling), pemasaran (product, price, 

place, promotion, process, person, physical evidence, 

productivity and quality) penelitian dan 

pengembangan serta sistem informasi, setelah 

melakukan identifikasi faktor-faktor kunci internal, 

maka dilanjutkan dengan memberikan rating dan 

bobot pada faktor kunci internal bertujuan untuk 
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mengklasifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan 

atau kelemahan perusahaan, hasil dari pemberian 

rating dan bobot tersebut akan menunjukan apakah 

faktor tersebut merupakan kekuatan yang besar atau 

kecil serta kelemahan besar atau kecil (Simbolon dkk, 

2017). 

 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya 

opportunities dan threats (O dan T). Dimana faktor ini 

bersangkutan dengan segala kondisi yang terjadi di 

luar perusahaan. Setyorini dkk (2016) menjelaskan 

bahwa variabel eksternal terdiri dari lingkungan mikro 

(pemasok, pelanggan, pesaing), lingkungan industri 

(ancaman produk subtitusi, persaingan antar 

perusahaan, ancaman pendatang baru) dan lingkungan 

makro (demografi, ekomomi, sosial, politik, dan 

teknologi). Lingkungan eksternal meliputi faktor-

faktor di luar perusahaan yang dapat menimbulkan 

peluang dan ancaman bagi perusahaan. Identifikasi 

faktor eksternal bertujuan untuk menentukan faktor 

kunci apa yang menjadi peluang dan ancaman bagi 

perusahaan (Simbolon dkk, 2017). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di peternakan CV. Agriranch 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Jawa Timur. 

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) 

dengan pertimbangan bahwa CV. Agriranch merupakan salah 

satu usaha di bidang peternakan domba dengan populasi >100 

ekor ternak domba dan telah berdiri lebih dari 5 tahun. 

Pengumpulan data penelitian dilakukan pada tanggal 24 

Oktober 2018 - 24 November 2018. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kasus, yaitu dengan melihat strategi pemasaran yang 

digunakan oleh CV. Agriranch serta melihat keberhasilan 

strategi dan perkembangan strategi selanjutnya. Menurut Yona 

(2006) metode penelitian studi kasus (case study) merupakan 

salah satu jenis penelitian yang dapat menjawab beberapa 

issue atau objek akan suatu fenomena terutama di dalam 

cabang ilmu sosial, misalnya pada cabang ilmu sosiologi, 

penelitian kasus digunakan sebagai disain penelitian kualitatif 

untuk mengevaluasi kejadian atau situasi dalam dunia nyata. 

Responden dipilih secara sengaja (purposive), yaitu 

manajer perusahaan dengan pertimbangan bahwa responden 

mengetahui informasi kondisi lingkungan usaha peternakan 

baik internal maupun eksternal dan berperan dalam perumusan 

atau melaksanakan strategi pemasaran di perusahaan tersebut.  
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3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ditetapkan agar tidak menimbulkan 

kebingungan dalam memverifikasi dan menganalisis data yang 

diperoleh. Fokus dalam penelitian ini adalah faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan 

ancaman) dari usaha peternakan domba CV. Agriranch dan 

faktor bauran pemasaran (Marketing Mix) 4P, sebagai berikut: 

a. Kekuatan : 

1. Bobot badan ternak domba yang baik 

2. Harga ternak domba disesuaikan bobot badan 

3. Hubungan yang baik dengan distributor dan 

pemasok 

4. Akses menuju lokasi peternakan yang mudah 

b. Kelemahan 

1. Modal yang terbatas 

2. Sistem promosi yang belum maksimal 

3. Tidak adanya pemberian potongan harga 

c. Peluang 

1. Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi 

2. Mayoritas penduduk beragama Islam 

3. Meningkatnya jumlah penduduk 

4. Terbukanya pasar yang cukup luas untuk 

pemasaran ternak domba 

d. Ancaman 

1. Harga ternak domba berfluktuatif 

2. Terbentuknya perusahaan sejenis 

3. Ketersediaan bakalan dan bahan pakan 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan 

data sekunder, baik kualitatif maupun kuantitatif. Data primer 

diperoleh dari melakukan pengamatan langsung, wawancara 

menggunakan kuisioner serta diskusi mendalam dengan pihak 

manajer perusahaan. Data sekunder diperoleh dari hasil riset, 

atau penelitian terdahulu, artikel serta literature yang relevan 

dengan permasalahan yang dianalisis. 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. 

Analisis SWOT adalah metode analisis yang digunakan untuk 

menganalisis faktor lingkungan internal yang mengandung 

kekuatan dan kelemahan perusahaan serta faktor lingkungan 

eksternal yang mengandung peluang dan ancaman suatu 

usaha. Data lingkungan perusahaan (internal dan eksternal) 

diolah menggunakan metode non statistik yaitu alat analisis 

Matrik IFAS, EFAS, IE dan SWOT untuk menjawab tujuan 

penelitian yang dirumuskan. Tahap awal daam pengolahan 

data ini adalah mendeskripsikan hasil pengamatan lingkungan 

internal dan eksternal perusahaan berdasarkan kuisioner, 

wawancara mendalam dan hasil penelusuran pustaka. 

3.5.1 Analisis Internal Strategic Factor Analysis Summary 

(IFAS) 

Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya 

strengths dan weaknesses (S dan W), dimana faktor ini 

menyangkut kondisi yang terjadi di dalam suatu perusahaan, 

yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan 

keputusan (decision making) perusahaan. Faktor internal ini 

mencakup seluruh manajemen fungsional: pemasaran, 
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keuangan, operasi, sumberdaya manusia, penelitian dan 

pengembangan, sistem informasi manajemen dan budaya 

perusahaan. Charity (2016) menyebutkan bahwa analisis 

faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam 

perusahaan yaitu kekuatan dan kelemahan. 

Tabel 1. Format Matrik IFAS 

Faktor-Faktor Strategi Internal Bobot Rating Skor 

Kekuatan (Strength) 

1. bobot badan ternak domba 

yang baik 

2. Harga ternak domba 

disesuaikan bobot badan 

3. Hubungan yang baik 

dengan distributor dan 

pemasok 

4. Akses menuju lokasi 

peternakan yang mudah 

   

Sub total    

Kelemahan (Weaknesses) 

1. Modal yang terbatas 

2. Sistem promosi yang 

belum maksimal 

3. Tidak adanya pemberian 

potongan harga 

   

Sub total    

Total 1,00   

 

3.5.2 Analisis Eksternal Strategic Factor Analysis 

Summary (EFAS) 

Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya 

opportunities dan threats (O dan T). Dimana faktor ini 

bersangkutan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar 

perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri (industry 
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environment) dan lingkungan bisnis makro (macro 

environment), ekonomi, politik, hukum, teknologi, 

kependudukan dan sosial budaya. 

Tabel 2. Format Matrik EFAS 

Faktor-Faktor Strategi Internal Bobot Rating Skor 

Peluang (Opportunities) 

1. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi 

2. Mayoritas penduduk 

beragama Islam 

3. Meningkatnya jumlah 

penduduk 

4. Terbukanya pasar yang 

cukup luas untuk 

pemasaran ternak domba 

   

Sub total    

Ancaman (Threats) 

1. Harga ternak domba 

berflktuatif 

2. Terbentuknya perusahaan 

sejenis 

3. Ketersediaan bakalan dan 

bahan pakan 

   

Sub total    

Total 1,00   

 

3.5.3 Matrik Internal-Eksternal 

Menurut Rangkuti (2008) matriks Internal-Eksternal 

(IE) ini bermanfaat untuk memposisikan perusahaan ke dalam 

matriks yang terdiri dari 9 sel. Matriks IE terdiri dari dua 

dimensi, yaitu total skor matriks IFE pada sumbu X dan 

Matriks EFE pada sumbu Y. Matriks ini dikelompokkan 

menjadi tiga strategi utama yaitu: 
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1. Growth strategy yang merupakan pertumbuhan 

perusahaan itu sendiri atau upaya diversifikasi..  

2. Stability strategy adalah strategi yang diterapkan tanpa 

mengubah arah strategi yang telah ditetapkan. 

3. Retrenchment strategy adalah usaha memperkecil atau 

mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan. 

 

Gambar 2. Format Matrik Internal-Eksternal 

 
Sumber: Rangkuti (2008) 

 

3.5.4 Matrik SWOT 

Matriks SWOT ini merupakan alat formulasi 

pengambilan keputusan untuk menentukan strategi yang 

ditempuh berdasarkan logika untuk memaksimalkan kekuatan 

dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan dan ancaman perusahaan (Setyorini dkk, 2016). 
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Tabel 3. Format Matrik SWOT 

IFAS 

 

EFAS 

Strengths (S) 

5-10 faktor-

faktor kekuatan 

internal 

Weaknesses (W) 

5-10 faktor-faktor 

kelemahan internal 

Opportunities (O) 

5-10 faktor-faktor 

peluang eksternal 

(1) 

Strategi untuk 

SO 

(3) 

Strategi untuk 

WO 

Threats (T) 

5-10 faktor-faktor 

ancaman eksternal 

(2) 

Strategi untuk 

ST 

(4) 

Strategi untuk 

WT 

Keterangan : 

1. Strategi untuk SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran 

perusahaan yaitu dengan memanfaatkan seluruh 

kekuatan dan memanfaatkan peluang yang sebaik-

baiknya. 

2. Strategi untuk ST 

Strategi ini diterapkan dalam menggunakan kekuatan 

yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

3. Strategi untuk WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan meminimalisir 

kelemahan dalam perusahaan dengan memanfaatkan 

peluang yang ada. 

4. Strategi untuk WT 

Strategi ini diterapkan untuk meminimalkan 

kelemahan dan menghindari ancaman. 
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3.5.5 Diagram Analisis SWOT 

Diagram analisis SWOT digunakan untuk menentukan 

dimana posisi terbaik perusahaan berdasarkan hasil analisis 

SWOT, pada diagram SWOT terbagi menjadi 2 sumbu dan 4 

kuadran, sumbu horizontal merupakan hasil dari perhitungan 

faktor kekuatan (Strenght) – kelemahan (Weaknesses) dan 

pada sumbu vertikal merupakan hasil dari perhitungan faktor 

peluang (Opportunities) – ancaman (Threats). 

Gambar 3. Format diagram analisis SWOT 

 

Kuadran 1 : Merupakan situasi yang sangat menguntungkan, 

karena perusahaan mempunyai kekuatan sehingga 

dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi 

yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah 

mendukung kebijakan pertumbuhan agresif. 

Kuadran 2 : Perusahaan menghadapi berbagai ancaman tapi 

masih memiliki kekuatan dari segi internal. 

Strategi yang harus diterapkan adalah 
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menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang jangka panjang dengan diversifikasi. 

Kuadran 3: Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat 

besar, tetapi di lain pihak perusahaan menghadapi 

kendala atau kelemahan internal. Strategi 

perusahaan yang harus diambil adalah 

meminimalkan masalah-masalah internal 

perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar 

yang lebih baik. 

Kuadran 4: Merupakan situasi yang sangat tidak 

menguntungkan, dimana perusahaan menghadapi 

berbagai ancaman dan kelemahan internal.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

CV. Agriranch merupakan salah satu usaha peternakan 

domba yang awal berdiri dengan kepemimpinan (manajer) 

bapak Alexander pada bulan April 2008. Usaha peternakan ini 

bergerak dengan menjalankan program pola kemitraan 

mandiri, pembibitan (breeding) dan penggemukan (fattening). 

Tahun 2011 usaha peternakan ini berhenti beroperasi (vakum), 

hal tersebut disebabkan karena kurangnya pasokan bakalan 

domba yang masuk, disebabkan peternak mitra lebih memilih 

untuk menjual bakalan di pasar secara langsung. Perusahaan 

beroperasi kembali pada bulan Maret 2012 dengan 

kepemilikan bapak Budi Santosa dan kepemimpianan bapak 

Gunawan yang menjalankan program pembibitan dan 

penggemukan, tanpa menjalankan program kemitraan dengan 

alasan untuk memperkecil risiko yang akan dihadapi 

kedepannya. Total luas lahan yang dimiliki yaitu 5 Ha (hektar) 

dengan 2 Ha lahan digunakan untuk ladang hijauan, 270 m² 

untuk kandang domba, 60 m² untuk kantor dan dapur, 90 m² 

gudang pakan konsentrat dan hijauan.  

Karyawan yang dimiliki oleh perusahaan berjumlah 7 

orang, dengan 6 orang pekerja tetap sebagai anak kandang dan 

1 orang pekerja harian bertugas untuk membenahi/reparasi 

kandang. Karyawan tersebut merupakan warga sekitar lokasi 

usaha peternakan yang masih dalam daerah kecamatan 

karangploso. Pendidikan akhir seluruh karyawan tersebut 

adalah SMA/SMK. 
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Populasi ternak domba yang terdapat di peternakan 

saat ini sejumlah 268 ekor, dengan rincian 90 ekor ternak 

domba jantan untuk program penggemukan, 150 ekor ternak 

betina program pembibitan dan 4 ekor pejantan unggul untuk 

pembibitan dan 24 ekor anakan. Pasokan bakalan ternak 

domba untuk program penggemukan diperoleh dari kerjasama 

dengan pemasok dari lumajang, probolinggo, jombang dan 

blitar dengan kebutuhan 30 ekor bakalan setiap bulan, 

kebutuhan tersebut disesuaikan dengan jumlah ternak keluar 

(terjual) setiap bulan. Syarat pemilihan bakalan yaitu belum 

poel, bobot badan dibawah 20Kg dan sehat. 

Program penggemukan yang dilakukan yaitu selama 3 

bulan (90 hari) dalam satu periode penggemukan. Pemberian 

pakan pada satu periode penggemukan yaitu, hijauan 

3Kg/ekor/hari, sedangkan pemberian pakan konsentrat dibagi 

menjadi 3 fase yaitu 500gr/ekor/hari pada bulan  pertama, 650 

gr/ekor/hari pada bulan kedua dan 800gr/ekor/hari pada bulan 

ketiga. Hal tersebut dilakukan dengan menyesuaikan bobot 

badan ternak domba. Pada saat musim penghujan pakan 

hijauan diperoleh dari lahan hijauan yang terdapat di lokasi 

peternakan, tetapi pada saat musim kemarau dilakukan 

pembelian pakan hijauan karena lahan hijauan yang tidak 

produktif. Pakan konsentrat yang digunakan merupakan 

susunan sendiri ransum konsentrat oleh pihak manajer dengan 

tujuan untuk menekan biaya produksi yaitu pada biaya pakan. 

Komposisi konsentrat yang digunakan meliputi CGF, tumpi, 

rumput laut, polard dan ampas bir. Hasil dari satu periode 

penggemukan ternak domba dapat mencapai antara 29-35 

Kg/ekor, dengan rata-rata 33Kg/ekor setiap penjualan. 

Penjualan dilakukan dengan datangnya konsumen/pelanggan 
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ke lokasi peternakan untuk melakukan transaksi, yaitu dengan 

melakukan penimbangan, perhitungan total dan pembayaran. 

Askses menuju peternakan cukup mudah, karena jalan 

sudah berbentuk aspal dan telah terdapat di google maps. 

Kecamatan Karangploso merupakan salah satu kecamatan di 

Kabupaten Malang, dengan luas wilayah 5.957.898 Ha. Lokasi 

tepatnya terletak di sebelah barat laut Kota Malang. Batas-

batas wilayah dari Kecamatan Karangploso adalah Kecamatan 

Singosari di batas utara, Kecamatan Bumiaji Kota Batu di 

batas bagian selatan, Kecamatan Dau di batas barat serta Kota 

Malang dan Kecamatan Singosari merupakan batas timur. 

 

4.2 Perhitungan Keuntungan Perusahaan 

Perusahaan tidak melakukan pencatatan (recording) 

pada kegiatan yang dilakukan, sehingga sulit untuk 

mengevaluasi keuntungan yang diperoleh. Kerjasama dengan 

distributor yang rutin dilakukan transaksi setiap bulan 

digunakan sebagai acuan untuk menghitung keuntungan. 

Perhitungan biaya produksi dan keuntungan merupakan 

perhitungan yang menunjukan pendapatan yang diperoleh 

perusahaan dari biaya operasional produksi dalam satu 

periode. Keuntungan dapat dilihat dengan hasil pendapatan 

dari satu periode penggemukan ternak domba yang dikurangi 

biaya produksi dalam satu periode. Biaya produksi 

penggemukan ternak domba terdiri dari biaya tetap yang 

meliputi gaji karyawan, pajak tanah, biaya penyusutan 

kandang dan peralatan, serta pembelian bakalan. Sedangkan 

biaya tidak tetap meliputi biaya pakan hijauan dan konsentrat, 

biaya obat-obatan dan vitamin, biaya listrik dan air, serta biaya 

perbaikan kandang. Perhitungan dapat dilihat pada tabel 4. 
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Tabel 4. Perhitungan biaya produksi dan keuntungan per 

periode (3 bulan) 

No Keterangan Rp / 

Periode 

Persentase 

(%) 

I Penerimaan 

1. Penjualan domba (30 

ekor) 

 

44.550.000 

 

100 

Total penerimaan 44.550.000 100 

II Biaya Produksi 

A. Biaya tetap 

1. Gaji karyawan (1 orang) 

2. Pajak tanah 

3. Sewa lahan 

4. Biaya penyusutan 

a. Penyusutan 

kandang 

b. Penyusutan 

peralatan 

 

 

6.000.000 

4.200 

21.000 

 

 

60.000 

 

61.000 

 

 

15,041 

0,011 

0,053 

 

 

0,150 

 

0,153 

 Total biaya tetap 6.146.200 15,407 

 B. Biaya tidak tetap 

1. Pembelian bakalan (30 

ekor) 

2. Biaya pakan 

a. Hijauan 

b. Konsentrat 

3. Biaya obat-obatan dan 

vitamin 

4. Biaya listrik dan air 

5. Biaya perbaikan kandang 

 

 

24.300.000 

 

4.050.000 

4.212.000 

 

380.000 

403.000 

400.000 

 

 

60,916 

 

10,153 

10,559 

 

0,953 

1,010 

1,003 

 Total biaya tidak tetap 33.745.000 84,593 

Total biaya produksi 39.891.200 100 

III Keuntungan 4.658.800 100 

Sumber: Data primer diolah 
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Biaya tidak tetap pada program penggemukan ternak 

domba merupakan biaya tertinggi dibandingkan dengan biaya 

tetap, dimana pada tabel 4 menunjukan biaya produksi 

tertinggi yaitu pada biaya pembelian bakalan (30 ekor) dengan 

presentase sebesar 61,317% dari total biaya produksi, 

tingginya biaya tersebut dipengaruhi oleh jumlah pembelian 

bakalan pada setiap periode, rata-rata bobot badan bakalan 

domba dan harga bakalan yang berfluktuatif. Biaya tertinggi 

kedua berasal dari biaya pakan dengan presentase sebesar 

20,722% dari total biaya produksi tersebut diperoleh karena 

pihak manajer perusahaan menyusun sendiri ransum 

konsentrat yang digunakan, dengan hasil susunan Rp2.400/Kg. 

hal tersebut sesuai dengan pendapat Dewi, Hadiana dan 

Fitriani (2015) yang menyatakan bahwa biaya variabel 

terbesar berasal dari pembelian bakalan domba jantan, biaya 

variabel terbesar kedua berasal dari pakan. 

Perhitungan biaya produksi dan keuntungan 

berdasarkan penjualan ternak domba dengan distributor dalam 

satu periode didapatkan total biaya produksi sebesar 

Rp39.891.200, sedangkan total penerimaan dari penjualan 

ternak domba 30 ekor sebesar Rp44.550.000. Total 

penerimaan yang diperoleh perusahaan dari penggemukan 

ternak domba dalam satu periode lebih besar dari total biaya 

produksi, kondisi tersebut menunjukan bahwa keuntungan 

bersih yang diperoleh perusahaan sebesar Rp4.658.800 dalam 

satu periode penggemukan, sedangkan keuntungan per ekor 

adalah Rp155.293,33. 
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4.3 Pemasaran 

Penjualan di CV. Agriranch dilakukan secara langsung 

dengan pelannggan yang datang ke lokasi peternakan. 

Pelanggan yang datang tersebut merupakan konsumen akhir 

dan sebagai distributor. Transaksi dilakukan dengan 

penimbangan ternak domba yang akan dibeli oleh konsumen 

atau distributor secara langsung agar tidak terjadi hal yang 

tidak diinginkan, setelah ditimbang akan dihitung total bobot 

badan ternak domba untuk menentukan total harga yang 

dibayarkan oleh pelanggan. 

Pelanggan perusahaan yang merupakan konsumen 

akhir tidak selalu ada setiap minggunya, bahkan dalam satu 

bulan tidak terdapat konsumen akhir yang membeli ternak 

domba. Hal tersebut dikarenakan konsumen akhir membeli 

ternak domba ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu. Pembelian 

oleh distributor rutin dilakukan setiap bulan, karena 

perusahaan memiliki kerja sama dengan distributor tetap 

dengan penjualan 30 ekor per bulan. Kerja sama tersebut telah 

dijalani sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini. Ternak 

domba yang dijual kepada distributor memiliki bobot badan 

antara 29 Kg sampai 35 Kg per ekor, dengan rata-rata bobot 

badan adalah 33Kg/ekor. 

Harga yang ditetapkan oleh perusahaan mengikuti 

harga pasar, yaitu Rp45.000/Kg bobot ternak domba, sehingga 

rata-rata satu ekor ternak domba dijual dengan harga 

Rp1.485.000. Harga tersebut diberlakukan pada konsumen 

akhir maupun distributor, karena harga tersebut sudah 

dianggap murah dan telah sesuai dengan harga pasar 

berdasarkan bobot hidup ternak domba.  
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4.4 Strategi Pemasaran 

Penjualan termasuk dalam kegiatan pemasaran dengan 

tujuan untuk memperoleh keuntungan, dalam penjualan 

tersebut diperlukan adanya strategi pemasaran. Strategi 

pemasaran ternak domba yang dilakukan oleh CV. Agriranch 

dapat dilihat berdasarkan strategi bauran pemasaran 

(marketing mix) 4P, sebagai berikut: 

4.4.1 Strategi Produk (Product) 

Penyediaan produk ternak domba yang dilakukan 

pihak perusahaan yaitu dengan menjalankan program 

penggemukan (fattening) dan bekerjasama dengan pengepul 

bakalan ternak domba untuk mendapatkan bakalan, pengepul 

tersebut berasal dari diberbagai daerah sekitar Jawa Timur 

yaitu Jombang, Probolinggo, Lumajang dan Blitar. Penyediaan 

bakalan disesuaikan dengan jumlah ternak domba yang keluar 

(terjual) yaitu 30 ekor setiap bulan. Hal tersebut didukung oleh 

Sutawi (2007) yang menyebutkan banyak peternak kecil yang 

hanya memiliki satu pemasok bahan baku, seperti bibit, pakan, 

peralatan, vaksin dan obat. Penyakit demikian disebut “kurap” 

atau “kurang pemasok”, yang jika pemasok berhenti memasok 

bahan baku dapat menyebabkan berhentinya usaha tersebut. 

Manajer perusahaan memiliki ketentuan yang 

digunakan dalam pemilihan bakalan ternak domba yaitu bobot 

badan ternak domba antara 15-20Kg, belum poel dan sehat. 

Khushartono, Hidayat dan Iriani (2005) menjelaskan bahwa 

pemilihan bibit atau bakalan bertujuan untuk mendapatkan 

domba yang berkarakteristik, seperti kecepatan pertumbuhan 

dan persentase karkas yang baik. Keberhasilan dari usaha 

penggemukan ternak domba tidak dapat dipisahkan dengan 
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pemilihan bibit/bakalan, karena diharapkan dapat menjamin 

nilai ekonomis.  

Bakalan domba diperoleh untuk dilakukan 

penggemukan dengan tujuan menyediakan produk ternak 

domba siap potong. Satu periode penggemukan dilakukan 

pemeliharaan selama 3 bulan (90 hari) dengan target 

pertambahan bobot badan 150gr/hari. Bobot badan domba 

setelah penggemukan selama satu periode antara 29-

35Kg/ekor, dengan rata-rata bobot panen (siap potong/jual) 

adalah 33 Kg/ekor. Manajer menetapkan bahwa ternak domba 

yang dijual harus memiliki bobot badan minimal 26 Kg. 

 

4.4.2 Strategi Harga (Price) 

Penentuan harga merupakan hal yang sangat sensitif 

bagi produsen dan konsumen, biaya produksi usaha 

penggemukan ternak domba tidak murah dan membutuhkan 

waktu yang tidak singkat, oleh karena itu harga yang murah 

menurut produsen belum tentu terjangkau menurut konsumen. 

Sutawi (2007) menyebutkan bahwa antara permintaan produk 

dan harga produk memiliki hubungan yang terbalik (negatif), 

artinya jika harga naik maka permintaan akan turun dan jika 

harga produk turun maka permintaan akan naik. 

Peternak merupakan produsen yang bertindak sebagai 

penerima harga, maka peternak harus menitikberatkan pada 

sisi yang mempengaruhi keuntungan yaitu biaya produksi 

(Sutawi, 2007). Manajer perusahaan menyusun sendiri ransum 

konsentrat yang akan digunakan dalam pemberian pakan. Hal 

tersebut dilakukan dengan tujuan menekan biaya produksi 

untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Penetapan 

harga yang dilakukan yaitu dengan mengikuti harga pasar, 
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yang disesuaikan berdasarkan bobot hidup ternak domba. Hal 

tersebut dilakukan agar produk dan harga yang ditawarkan 

dapat diterima oleh konsumen. Harga pasar ternak domba 

hidup pada bulan Oktober 2018 adalah Rp45.000/Kg bobot 

badan, dengan rata-rata bobot badan ternak 33Kg/ekor maka 

harga ternak domba mencapai Rp1.485.000/ekor. 

 

4.4.3 Strategi Distribusi/Tempat (Distribution/Place) 

Tempat atau merupakan salah satu bagian yang 

terdapat dalam proses pemasaran, karena untuk memasarkan 

produk dan melaksanakan proses produksi diperlukan tempat. 

Penentuan lokasi usaha peternakan perlu memperhatikan 

berbagai faktor seperti kemudahan akses menuju lokasi, 

sumber daya alam, faktor sosial. Lokasi peternakan berjarak 

±400 meter dari Jl. Raya Tawangargo dan cukup mudah 

dengan jalan aspal untuk akses menuju ke lokasi, sumber air 

yang digunakan yaitu berasal dari sumur bor, sehingga 

ketersediaan air tercukupi, selain itu pekerja merupakan warga 

sekitar lokasi peternakan. 

Distribusi ternak domba yang dilakukan yaitu dijual 

kepada distributor yang dapat berupa pedagang besar/kecil dan 

konsumen akhir tanpa melalui agen pemasaran. Nurhayati 

(2011) menyebutkan definisi dari distribusi sendiri adalah 

suatu sistem penyaluran barang dan atau jasa dari produsen ke 

konsumen. Cara penyaluran barang dari produsen ke 

konsumen terdiri dari berbagai macam. Berikut pola saluran 

distribusi: 

1. Saluran secara langsung : Produsen – konsumen 

2. Saluran secara tidak langsung : Produsen – 

distributor – konsumen 
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Harga pada saluran langsung dan saluran tidak 

langsung yang dilakukan oleh CV. Agriranch sebagai 

produsen tidak terdapat perbedaan kepada konsumen secara 

langsung kepada konsumen maupun distributor yaitu 

berdasarkan pada bobot badan ternak domba hidup yang dijual 

yaitu Rp45.000/Kg. Pembelian secara langsung oleh 

konsumen hanya antara 1-3 ekor dan tidak selalu ada setiap 

minggu, bahkan dalam satu bulan tidak terjadi pembelian oleh 

konsumen akhir yang datang untuk membeli ternak domba. 

Pembelian secara tidak langsung oleh distributor tetap yang 

dapat dipenuhi adalah 30 ekor per bulan. Perusahaan telah 

bekerjasama dengan distributor sejak tahun 2009. Permintaan 

dari distributor sebenarnya 30 ekor ternak domba siap potong 

setiap hari, tetapi hanya dapat menyediakan 30 ekor per bulan. 

Hal tersebut dikarenakan peternakan masih dalam tahap 

perkembangan. 

 

4.4.4 Strategi Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan bagian dari proses pemasaran 

suatu produk yang bertujuan agar produk tersebut dapat 

diketahui oleh konsumen. Proses pemasaran ini dilakukan 

dengan cara memberikan informasi mengenai produk tersebut, 

hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat tertarik pada produk 

tersebut dan diharapkan terjadinya proses jual beli. 

CV. Agriranch sebenarnya memiliki website resmi 

berupa blog yang berisi tentang profil perusahaan dan layanan 

yang disediakan oleh perusahaan serta terhubung dengan 

google maps yang digunakan sebagai media promosi, tetapi 

blog perusahaan tersebut tidak digunakan lagi karena 

pergantian manajer dan pernah terjadi vakum pada 
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perusahaan. Perusahaan pada saat ini hanya mengandalakan 

promosi dari mulut ke mulut serta melakukan upload foto pada 

google maps. Promosi ini juga bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan, karena dengan adanya promosi maka kritik 

dan saran yang diberikan oleh pelanggan dapat dijadikan suatu 

masukan yang membangun, sehingga usaha peternakan dapat 

berkembang menjadi lebih baik yang dapat berpengaruh pada 

tingkat kepercayaan konsumen kepada perusahaan sebagai 

penghasil ternak domba yang berkualitas baik. 

 

4.5 Analisis Kondisi Internal dan Eksternal 

Analisis SWOT adalah singkatan dari faktor 

lingkungan internal Strengths dan Weaknesses serta faktor 

lingkungan eksternal Opportunities dan Threats yang dihadapi 

dalam dunia bisnis. Metode analisis ini akan memberikan 

informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

suatu kajian permasalahan yang diangkat dari strategi 

pemasaran ternak domba, sehingga dapat ditentukan kebijakan 

dan strategi untuk kedepannya. Pengembangan misi, tujuan, 

strategi dan kebijakan perusahaan selalu berkaitan dengan 

proses pengambilan keputusan strategis. Perencanaan strategis 

(strategic planner) harus dilakukan dengan menganalisis 

faktor-faktor strategi perusahaan yang terdiri dari kekuatan 

(strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) 

dan ancaman (threats) dalam kondisi yang ada. Hal ini disebut 

dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk 

analisis situasi adalah Analisis SWOT (Rangkuti, 2008).  
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4.5.1 Kekuatan 

a. Bobot badan ternak domba yang baik 

Ternak domba merupakan produk yang dijual oleh 

perusahaan peternakan domba. Bobot badan ternak domba 

adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap perusahaan. 

Kualitas ternak domba dapat dilihat berdasarkan bobot 

hidupnya, karena permintaan pelanggan hanya berdasarkan 

pada bobot badan ternak domba hidup tersebut. Bobot badan 

yang baik menjadi salah satu kekuatan yang dapat 

dimanfaatkan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. 

Rata-rata bobot hidup ternak domba siap potong yang dijual 

adalah 33Kg/ekor. 

b. Harga ternak domba yang disesuaikan bobot badan 

Penetapan harga ternak domba merupakan hal yang 

dapat mempengaruhi pemasaran perusahaan. Penetapan harga 

yang terlalu tinggi akan menyebabkan turunnya permintaan 

karena kemampuan konsumen yang terbatas, sedangkan harga 

yang terlalu rendah akan menyebabkan kerugian karena biaya 

produksi yang cukup tinggi. Pihak manajer menyusun sendiri 

ransum konsentrat untuk menekan biaya produksi dan 

menetapkan harga berdasarkan harga pasar yang disesuaikan 

dengan bobot badan hidup ternak. Harga yang ditetapkan 

adalah Rp45.000/Kg. Jika rata-rata bobot hidup adalah 

33Kg/ekor, maka harga 1 ekor ternak domba adalah 

Rp1.485.000. Harga tersebut sudah murah jika dibandingkan 

dengan harga yang terdapat di pasar hewan Kecamatan 

Karangploso, dengan bobot badan domba 33Kg dengan 

ukuran badan ternak yang sama di pasar hewan harga 

mencapai Rp1.700.000. 
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c. Hubungan baik dengan distributor dan pemasok 

Hubungan yang baik dengan distributor dan pemasok 

merupakan kekuatan perusahaan yang dapat dimanfaatkan 

sebagai upaya untuk mempertahankan ketersediaan bahan 

baku pakan, bakalan ternak domba untuk penggemukan dan 

sistem pemasaran lain seperti penjualan ternak domba. 

Hubungan baik tersebut ditunjukan melalui lama kerjasama 

antara pihak distributor dan pemasok dengan perusahaan. 

Kerjasama dengan distributor dan pemasok dilakukan sejak 

tahun 2009, hingga saat ini telah berjalan selama 9 tahun. 

d. Akses ke lokasi peternakan yang mudah 

Akses ke lokasi peternakan adalah faktor penting 

dalam sistem pemasaran, karena mudahnya akses menuju ke 

lokasi peternakan maka akan mempermudah sistem pemasaran 

yang dilakukan seperti mudahnya alat transportasi untuk 

mengambil atau mengantarkan bahan baku pakan maupun 

bakalan ternak domba yang masuk dan 

pengiriman/pengambilan ternak domba siap potong. Jalan 

yang dilalui untuk menuju ke lokasi peternakan cukup mudah 

karena jalan yang sudah aspal dan telah terdapat di google 

maps untuk mengetahui petunjuk arahnya. Mudahnya untuk 

menuju ke lokasi menjadi faktor kekuatan bagi perusahaan. 

 

4.5.2 Kelemahan 

a. Modal yang terbatas 

Kemampuan memenuhi permintaan pelanggan 

merupakan salah satu kunci sukses dalam menjalankan usaha. 

Permintaan yang tinggi dan dapat dipenuhi oleh perusahaan 

maka akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Modal 

merupakan salah satu alasan dalam memenuhi permintaan, 
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dari permintaan distributor yang  sebenarnya 30 ekor perhari 

hanya dapat dipenuhi 30 ekor ternak domba siap potong per 

bulan. Hal tersebut dianggap sebagai kelemahan karena modal 

yang terbatas menyebabkan produksi yang terhambat 

b. Sistem promosi yang belum maksimal 

Sistem promosi adalah faktor yang mempengaruhi 

kegiatan pemasaran. Kurang optimalnnya sistem promosi yang 

dilakukan dianggap sebagai kelemahan, karena promosi yang 

dilakukan saat ini yaitu dengan promosi dari mulut ke mulut 

dan melalui upload foto pada google maps saja. Hal tersebut 

dirasa kurang optimal karena sebenarnya perusahaan memiliki 

website resmi tetapi pada tahun 2011 tidak digunakan lagi 

hingga sekarang. 

c. Tidak adanya pemberian potongan harga 

Potongan harga merupakan salah satu bentuk 

pelayanan khusus yang diberikan pada pelanggan, karena 

dengan pelayanan yang baik dan optimal dapat meningkatkan 

kepercayaan dan kepuasan dari pelanggan. Pihak manajer 

perusahaan tidak memberikan diskon atau potongan harga 

dalam bentuk apapun kepada pelanggan, hal tersebut 

dilakukan karena harga yang diberikan telah dianggap murah. 

Hal tersebut dianggap sebagai kelemahan dan harus diperbaiki 

oleh perusahaan. Menurut Anugrah (2017) untuk pemesanan 

dalam jumlah besar pihak manajer peternakan memberikan 

pelayanan khusus dengan memberikan diskon kepada 

pelanggan, karena hal tersebut terbukti dapat meningkatkan 

kepercayaan dan kepuasan konsumen. 
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4.5.3 Peluang 

a. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal 

yang diketahui dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi 

peluang bagi perusahaan jika dapat memanfaatkannya dengan 

baik dan efisien. Teknologi informasi dan komunikasi yang 

saat ini sedang ramai pengguna dan semakin berkembang 

adalah internet. Internet dapat digunakan dan dapat diakses 

kapanpun oleh seitap orang. Melaksanakan strategi pemasaran 

melalui website resmi dan media sosial dianggap cukup efektif 

karena penggunaannya yang mudah, cepat dan jangkauan yang 

luas. 

b. Mayoritas penduduk beragama Islam 

Mayoritas penduduk di wilayah Jawa Timur beragama 

Islam, wilayah tersebut merupakan jangkauan pemasaran 

perusahaan. Hal tersebut juga disertai dengan anjuran untuk 

berqurban dan aqiqah dalam ajaran agama Islam. Penduduk 

muslim dengan jumlah yang besar di Malang Raya hingga 

Jawa Timur akan meningkatkan permintaan hewan qurban dan 

untuk aqiqah. Hal ini merupakan peluang yang baik untuk 

menyediakan hewan qurban dan untuk aqiqah. 

c. Meningkatnya jumlah penduduk 

Laju pertumbuhan penduduk di wilayah Jawa Timur 

berdasarkan BPS mencapai 0,56% pada tahun 2016-2017 

meningkatnya jumlah penduduk tersebut dianggap sebagai 

peluang, karena dengan semakin meningkatnya jumlah 

penduduk dan sadarnya masyarakat akan kebutuhan protein 

hewani diharapkan dapat meningkatkan permintaan dari 

daging domba untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
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d. Terbukanya pasar yang cukup luas untuk pemasaran 

ternak domba 

Terbukanya cakupan pasar yang cukup luas untuk 

pemasaran ternak domba merupakan sebuah peluang bagi 

usaha peternakan ternak domba. Tahun 2018 Indonesia telah 

tiga kali mengirim (ekspor) ternak domba ke Malaysia dengan 

permintaan 5000 ekor per bulan. Hal tersebut merupakan 

peluang untuk memperluas cakupan pasar bagi perusahaan. 

 

4.5.4 Ancaman 

a. Harga ternak domba berfluktuatif 

Naik atau turunnya harga ternak domba hidup 

dipasaran mengalami perubahan yang tergolong cepat, karena 

dapat berubah setiap minggu dan bahkan dapat berubah dalam 

setiap hari. Perubahan harga tersebut merupakan suatu 

ancaman bagi usaha peternakan domba. Perusahaan tidak akan 

menahan ternak domba terlalu lama ketika harga ternak domba 

hidup turun, karena biaya produksinya yang tidak murah. 

Permintaan terhadap ternak domba juga akan menurun ketika 

harga ternak domba terlalu tinggi, karena menurut Kasdi 

(2016) ekonomi konvensional titik beratnya terdapat pada 

harga, jika harga tinggi maka permintaan akan turun, begitu 

pula sebaliknya. 

b. Terbentuknya perusahaan sejenis 

Terbentuknya perusahaan baru yang sejenis akan 

menjadi ancaman bagi usaha peternakan ternak domba. 

Peluang usaha ternak domba cukup menjanjikan dan mudah, 

hal tersebut dapat mengundang pengusaha lain untuk masuk 

ke usaha peternakan domba. Terbukanya usaha peternakan 

domba baru dapat mempersulit dalam persaingan kualitas dan 
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kuantitas dalam memperebutkan pasar. Hal tersebut dianggap 

sebagai ancaman bagi perusahaan, karena dengan 

terbentuknya perusahaan ternak domba maka akan 

mengganggu proses pemasaran. 

c. Ketersediaan bakalan dan bahan pakan 

Ketersediaan bakalan ternak domba dan bahan pakan 

untuk ternak domba menjadi faktor yang sangat penting, 

karena dapat menghambat proses pemasaran usaha. 

Ketersediaan bakalan domba yang sulit mengakibatkan tidak 

dapat memenuhi permintaan, pelanggan bisa mencari produsen 

lain untuk mencukupi permintaannya. Bahan baku pakan yang 

tidak dapat dipasok secara berkelanjutan akan menyebabkan 

biaya produksi semakin tinggi atau menurunnya nutrisi pada 

pakan, karena menggunakan bahan baku pakan lain yang 

harganya dapat lebih mahal dibandingkan bahan baku pakan 

yang biasa digunakan serta nutrisi pada bahan baku pakan 

yang berbeda. Hal tersebut dianggap sebagai ancaman bagi 

perusahaan. 

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal tersebut 

dapat disusun matrik faktor strategi internal dan faktor strategi 

eksternal. Kedua matrik tersebut dapat memberikan gambaran 

terhadap komponen yang ada di dalamnya dengan 

memberikan bobot, rating dan skor terhadap faktor-faktor 

strategi. Rangkuti (2008) pemberian bobot masing-masing 

faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai 0,0 (tidak 

penting) dan rating untuk masing-masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding/luar biasa) sampai  

1 (poor/buruk) berdasarkan faktor terhadap kondisi 

perusahaan. Skor tersebut berlaku untuk faktor yang bersifat 

positif (kekuatan dan peluang), sedangkan faktor yang bersifat 
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negatif (kelemahan dan ancaman) penilaiannya adalah 

sebaliknya.  

 

4.5.5 Matrik Faktor Strategi Internal 

Berdasarkan analisis data lingkungan internal strategi 

pemasaran CV. Agriranch yang meliputi kekuatan dan 

kelemahan dapat disusun matrik faktor internal pada tabel 5. 

Tabel 5. Internal  Strategic Factors Analysis Summary (IFAS) 

Faktor-Faktor Strategi Internal Bobot Rating Skor 

Kekuatan (Strength) 

1. Bobot badan ternak domba 

yang baik 

2. Harga ternak domba yang 

disesuaikan bobot badan 

3. Hubungan yang baik 

dengan distributor dan 

pemasok 

4. Akses menuju lokasi 

peternakan yang mudah 

 

 

0,202 

 

0,143 

 

 

0,202 

 

0,119 

 

 

4 

 

3 

 

 

4 

 

3 

 

 

0,810 

 

0,429 

 

 

0,810 

 

0,357 

Sub total   2,405 

Kelemahan (Weaknesses) 

1. Modal yang terbatas 

2. Sistem promosi yang 

belum maksimal 

3. Tidak adanya pemberian 

potongan harga 

 

0,083 

 

0,083 

 

0,167 

 

2 

 

3 

 

1 

 

0,167 

 

0,250 

 

0,167 

Sub total   0,583 

Total 1,00  2,988 

Sumber : Data primer diolah 

Berdasarkan hasil pembobotan, pemberian rating dan 

perhitungan skor pada tabel 5, diperoleh total skor 2,988 

dengan rincian sub total S (Strength atau kekuatan) dengan 
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skor 2,405 dan W (weaknesses atau kelemahan) dengan skor 

0,583. Hal ini menunjukan bahwa kekuatan yang dimiliki 

perusahaan tersebut melebihi kelemahan yang ada. Nilai skor 

kekuatan tertinggi perusahaan berada pada bobot badan ternak 

domba yang bersaing serta hubungan baik dengan distributor 

dan pemasok dengan skor sama yaitu 0,810. CV. Agriranch 

dapat menghasilkan ternak domba siap potong dengan rata-

rata bobot badan 33Kg/ekor, serta kerjasama yang baik dengan 

distributor dan pemasok sejak tahun 2009 hingga saat ini. 

Nilai skor kelemahan tertinggi pada perusahaan berada pada 

sistem promosi yang belum maksimal dengan skor 0,250. Hal 

tersebut dikarenakan promosi yang digunakan saat ini hanya 

dengan dari mulut ke mulut dan upload foto di google maps, 

sedangkan website resmi dan akun sosial media tidak 

digunakan lagi sejak tahun 2011.  

 

4.5.6 Matrik Faktor Strategi Eksternal 

Matrik faktor lingkungan eksternal yang diperoleh 

berdasarkan hasil analisis data lingkungan eksternal yang 

meliputi peluang dan ancaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Tabel 6. Eksternal  Strategic Factors Analysis Summary 

(EFAS) 

Faktor-Faktor Strategi Internal Bobot Rating Skor 

Peluang (Opportunities) 

1. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi 

2. Mayoritas penduduk 

beragama Islam 

3. Meningkatnya jumlah 

penduduk 

4. Terbukanya pasar yang 

cukup luas untuk 

pemasaran ternak domba 

 

 

0,179 

 

0,071 

 

0,131 

 

0,179 

 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

 

0,714 

 

0,214 

 

0,393 

 

0,714 

Sub total   2,036 

Ancaman (Threats) 

1. Harga ternak domba 

berfluktuatif 

2. Terbentuknya perusahaan 

sejenis 

3. Ketersediaan bakalan dan 

bahan pakan 

 

 

0,095 

 

0,131 

 

0,214 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

0,190 

 

0,262 

 

0,214 

Sub total   0,667 

Total 1,00  2,702 

Sumber : Data primer diolah 

Tabel 6 menunjukan bahwa matrik faktor strategi 

lingkungan eksternal memiliki skor total 2,702 dengan sub 

total O (opportunities atau peluang) mendapatkan nilai skor 

2,036 dan sub total T (threats atau ancaman) skor 0,667. Skor 

peluang bagi perusahaan lebih besar dibandingkan dengan 

ancaman yang ada. Kondisi tersebut menunjukan bahwa saat 

ini cukup memberikan dukungan dan kesempatan untuk 

mengembangkan usaha, dengan memanfaatkan peluang untuk 
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meminimalisir ancaman yang ada. Nilai skor peluang tertinggi 

bagi perusahaan pada matrik EFAS adalah perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi serta terbukanya pasar 

yang cukup luas untuk pemasaran ternak domba dengan skor 

sama yaitu 0,714. Peluang perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi dapat digunakan sebagai sarana promosi 

untuk mengenalkan produk, nama perusahaan dan memperluas 

pasar serta terbukanya cakupan pasar ternak domba hingga 

ekspor ke luar negeri. Nilai skor ancaman tertinggi bagi 

perusahaan berada pada terbentuknya perusahaan sejenis 

dengan skor sebesar 0,262. Terbentuknya perusahaan sejenis 

dapat berpengaruh terhadap persaingan kualitas dan kuantitas 

yang semakin sulit dan ketat dalam memperebutkan pasar. 

 

4.5.7 Matrik Internal Eksternal (I-E) 

Matrik faktor strategi internal menunjukan nilai total 

2,988 dan matrik faktor strategi eksternal menunjukan nilai 

total sebesar 2,702. Total matrik faktor internal dan faktor 

eksternal didistribusikan kedalam internal – eksternal matrik 

dengan hasil: 

Gambar 4. Matrik internal-eksternal CV. Agriranch 
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Gambar 4 menunjukan bahwa CV. Agriranch berada 

dalam posisi growth strategy (strategi pertumbuhan) 

konsentrasi melalui integrasi horizontal yaitu suatu kegiatan 

untuk memperluas bidang usaha dengan cara membangun di 

lokasi lain dan meningkatkan produk, serta stability strategi 

(strategi stabilitas) yang merupakan strategi yang diterapkan 

tanpa mengubah arah strategi yang telah ditetapkan. Artinya 

bahwa dalam hal ini untuk meningkatkan pemasaran ternak 

domba dapat melalui memperluas pasar, fasilitas produksi dan 

teknologi melalui pengembangan internal maupun eksternal 

dengan akusisi atau kerjasama dengan pihak terkait tanpa 

mengubah strategi yang masih dijalankan. 

 

4.6 Penentuan Alternatif Strategi Pemasaran 

Matrik SWOT dapat digunakan untuk merumuskan 

alternatif strategi dari faktor internal dan faktor eksternal 

perusahaan. Berdasarkan matrik SWOT dapat disusun 4 

alternatif strategi utama, yaitu SO, ST, WO dan WT, masing-

masing strategi memiliki karakteristik tersendiri berdasarkan 

fungsinya dan saling mendukung antar strategi satu dengan 

yang lainnya. Strategi SO dilakukan dengan menggunakan 

kekuatan perusahaan untuk memanfaatkan peluang. Strategi 

ST diterapkan dengan menggunakan kekuatan untuk 

mengatasi ancaman. Strategi WO dibuat dengan 

meminimalisir kelemahan dengan memanfaatkan peluang. 

Strategi WT digunakan untuk meminimalkan kelemahan dan 

untuk menghindari ancaman. 
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Tabel 7. Matrik SWOT CV. Agriranch 

 
Sumber : Data primer diolah 

Berdasarkan diagram matrik SWOT pada tabel 8 dapat 

diambil beberapa strategi yaitu strategi SO, strategi ST, 

strategi WO dan strategi WT. Uraian dari masing-masing 

strategi adalah sebagai berikut: 
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4.6.1 Strategi SO 

1. Mempertahankan bobot badan dan terus berusaha 

meningkatkan populasi ternak domba untuk memenuhi 

permintaan pelanggan 

Strategi ini diterapkan dengan menggunakan kekuatan 

berupa bobot badan ternak domba yang baik dan harga ternak 

domba yang disesuaikan dengan bobot badan untuk 

menjangkau dan mencukupi permintaan konsumen. 

Mempertahankan kualitas berdasarkan bobot  badan dan 

berusaha meningkatkan populasi ternak domba yang bertujuan 

untuk memanfaatkan peluang yang berupa meningkatnya 

jumlah penduduk dan mayoritas penduduk beragama Islam 

yang dianjurkan untuk berqurban dan aqiqah. 

 

2. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan 

mempergencar kegiatan promosi untuk  memperluas 

jangkauan pasar 

Menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan 

mempergencar kegiatan promosi diperlukan untuk 

memanfaatkan adanya laju pertumbuhan penduduk, 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta 

terbukanya pasar yang cukup luas. Memanfaatkan kekuatan 

yang dimiliki berupa bobot badan ternak yang baik, harga 

ternak domba yang disesuaikan dengan bobot badan, 

hubungan baik dengan distributor dan akses menuju ke lokasi 

yang mudah dan terdapat di google maps diharapkan dapat 

meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar.  
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4.6.2 Strategi ST 

1. Menjalin hubungan baik dan berkelanjutan dengan 

pemasok bahan pakan dan bakalan 

Strategi ini dirasa relevan untuk dijalankan karena 

strategi ini ingin mengatasi ancaman berupa persaingan akibat 

terbentuknya perusahaan sejenis dan ketersediaan bahan baku 

serta bakalan ternak domba. Memanfaatkan kekuatan yang 

dimiliki yaitu bobot badan ternak domba yang bersaing dan 

hubungan yang baik dengan distributor dan pemasok. 

Membina hubungan yang baik dengan pemasok diharapkan 

pemasaran perusahaan akan tetap terjaga dengan baik dari segi 

bobot badan dan ketersediaan. 

 

4.6.3 Strategi WO 

1. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang 

terus berkembang 

Strategi penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi yang terus berkembang dapat mengatasi 

kelemahan yang berupa sistem promosi yang belum maksimal 

dan modal yang terbatas. Kelemahan tersebut dapat diatasi 

dengan adanya peluang yang berupa perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi serta terbukanya pasar yang cukup 

luas untuk pemasaran ternak domba. Kelemahan perusahaan 

mampu diatasi, jika peluang yang ada dimanfaatkan guna 

meningkatkan keuntungan dari promosi yang dipergencar 

untuk menambah modal usaha. 
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4.6.4 Strategi WT 

1. Mempererat hubungan dengan distributor dan 

pemasok untuk mempermudah kontrol harga 

Strategi ini dirasa relevan untuk mengatasi kelemahan 

dan ancaman bagi perusahaan. Strategi mempererat hubungan 

dengan distributor dan pemasok dapat digunakan untuk 

mempermudah kontrol harga serta menghindari ancaman 

berupa harga ternak domba yang berfluktuatif, ketersediaan 

bakalan dan bahan pakan, persaingan dengan terbentuknya 

perusahaan sejenis. Strategi ini dapat mengatasi kelemahan 

berupa modal yang terbatas, dengan terus memperoleh 

keuntungan untuk meningkatkan kemampuan produksi. 

 

4.7 Diagram SWOT Strategi Pemasaran 

Setelah mendapatkan nilai skor dari faktor strategi 

internal (S dan W) dan eksternal (O dan T) maka dapat 

disusun matrik Internal Eksternal. Rangkuti (2008) 

menyebutkan bahwa tujuan penggunaan model ini adalah 

untuk memperoleh strategi bisnis yang lebih detail. Parameter 

yang digunakan dalam matrik internal eksternal meliputi 

kondisi internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang 

dihadapi. 

Tabel 8. Matrik IFAS dan EFAS CV. Agriranch 

SO 

Nilai (S) + Nilai (O) 

2,405 + 2,036 = 4,441 

WO 

Nilai (W) + Nilai (O) 

0,583 + 2,036 = 2,036 

ST 

Nilai (S) + Nilai (T) 

2,405 + 0,667 = 3,072 

WT 

Nilai (W) + Nilai (T) 

0,583 + 0,667 = 1,250 

Sumber : Data primer diolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Tabel 7 menunjukan bahwa hasil perhitungan matrik 

IFAS dan EFAS didapatkan nilai tertinggi pada skor SO yaitu 

dengan jumlah skor 4,441 sehingga strategi yang dipilih 

adalah strategi yang mengoptimalkan S (kekuatan atau 

strenght) dari perusahaan dengan memanfaatkan O (peluang 

atau opportunities) yang ada. 

Gambar 5. Diagram analisis SWOT CV. Agriranch 

Hasil diagram analisis SWOT melalui faktor IFAS dan 

EFAS berada pada kuadran I yang berarti bahwa situasi 

perusahaan tersebut memiliki kekuatan untuk dapat 

memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus 

diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan 

pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy) 

menggunakan strategi SO yaitu, Mempertahankan bobot badan 

dan terus berusaha meningkatkan populasi ternak domba untuk 

memenuhi permintaan pelanggan dan Menjalin hubungan baik 

dengan pelanggan dan mempergencar kegiatan promosi untuk 

memperluas jangkauan pasar. Menurut Rangkuti (2008) 
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kuadran I merupakan situasi menguntungkan. Strategi yang 

harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung strategi 

agresif untuk memanfaatkan peluang yang ada menggunakan 

kekuatan dari perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis strategi 

pemasaran dapat disimpulkan: 

1. Faktor internal dan faktor eksternal strategi pemasaran 

perusahaan 

a. Faktor internal yang menjadi kekuatan dalam 

kegiatan pemasaran adalah bobot badan ternak 

domba yang baik, harga ternak domba 

disesuaikan dengan bobot badan, hubungan yang 

baik dengan distributor dan pemasok serta akses 

ke lokasi peternakan yang mudah. Faktor internal 

yang menjadi kelemahan adalah modal yang 

terbatas, sistem promosi yang belum maksimal 

dan tidak adanya pemberian potongan harga. 

b. Faktor eksternal yang menjadi peluang adalah 

perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi, mayoritas penduduk beragama 

Islam, meningkatnya jumlah penduduk dan 

terbukanya pasar yang cukup luas untuk 

pemasaran ternak domba. Faktor eksternal yang 

menjadi ancaman adalah harga ternak domba 

berfluktuatif, terbentuknya perusahaan sejenis 

serta ketersediaan bakalan dan bahan pakan. 

2. Alternatif strategi yang dapat diterapkan melalui 

matrik SWOT adalah dengan penerapan strategi SO 

yaitu dengan mempertahankan bobot badan dan terus 

berusaha meningkatkan populasi ternak domba untuk 
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memenuhi permintaan pelanggan kedepannya dan 

menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan 

mempergencar kegiatan promosi untuk  memperluas 

jangkauan pasar. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini 

yaitu melakukan pencatatan (recording) sebagai laporan 

kegiatan dan untuk evaluasi dalam perusahaan, mempergencar 

kegiatan promosi serta memperluas pasar.  
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