
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Pada  era  globalisasi  saat  ini,  segala  sesuatu  berjalan  dan  berkembang

dengan pesat. Cepatnya laju pertumbuhan ekonomi pembangunan nasional tidak

terlepas  dari  peran  sektor  pertanian.  Berdasarkan  Badan  Statistik  tahun  2016,

sektor  pertanian  secara  umum  memiliki  kontribusi  tinggi  dalam  sumbangan

terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  Nasional. Sektor  pertanian  memiliki

beberapa  sub-sektor,  salah  satunya  peternakan  merupakan  sub-sektor  terbesar

ketiga yang berkontribusi dalam membentuk sektor pertanian pada PDB Nasional.

Salah satu jenis  usaha pada sub-sektor peternakan adalah Ayam Ras Petelur yang

bertujuan  untuk  memenuhi  permintaan  telur  ayam  yang  semakin  meningkat  dari

tahun ke tahun. Produksi ayam ras petelur kota Pekanbaru tahun 2014 – 2016 dapat

dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Produksi Ayam Petelur Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016

Pada  Gambar  1.1  dapat  dilihat  bahwa  produksi  ayam  petelur  di  Kota

Pekanbaru pada 2014 adalah sebesar 27%, kemudian pada tahun 2015 produksi

telur  terus bertambah sebanyak 29% sampai  dengan tahun 2016 produksi telur

sebanyak 36%. Dengan meningkatnya produksi telur ayam tentu saja diimbangi

dengan terus meningkatnya permintaan (Demand) terhadap telur ayam, dimana

dapat kita lihat dari Tabel 1.1 berikut.



Tabel 1.1 Permintaan Telur Ayam per Minggu Tahun 2013-2016 
Tahun Permintaan (Demand)/kg
2013 0,169
2014 0,171
2015 1,940
2016 2,065

(Sumber: Badan Pusat Statistik Pekanbaru)

Hal  ini  membuktikan  bahwa  konsumsi  masyarakat  terhadap  telur  terus

meningkat. Selain itu telur juga menjadi bahan baku industri makanan.  Usaha

peternakan ayam petelur dapat berkembang dengan pesat karena usaha ini dapat

dilakukan pada lahan yang tidak terlalu luas. Oleh karena itu keberhasilan usaha

peternakan selain tergantung dari sisi peternak dalam hal pengelolaan juga pada

besar  kecilnya  biaya  produksi  yang  sangat  tergantung  pada  satu  hal, yaitu

pemasaran produk, sebab pemasaran merupakan faktor yang sangat penting dalam

menentukan keberhasilan suatu usaha. 

Usaha peternakan ayam  petelur Budi Daya Alam Lestari merupakan salah

satu  usaha penghasil  telur  ayam yang ada di  daerah  kota Pekanbaru,  tepatnya

berada di Kecamatan Tenayan Raya, Kulim. Usaha telur ayam di peternakan Budi

Daya Alam Lestari yang berdiri sejak tahun 2015, Peternakan Budi Daya Alam

Lestari  memiliki dua orang pekerja serta  memiliki  ternak ayam sebanyak 1000

ekor ayam ras petelur, yang mampu menghasilkan sekitar 600 - 800 butir telur per

harinya

Gambar 1.2 Peternakan Budi Daya Alam Lestari
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Gambar 1.2 merupakan Usaha telur ayam di peternakan Budi Daya Alam

Lestari. Pada  usaha  ini  pengelola  ternak  ayam  telur  melakukan  pemasaran

produknya  dengan  cara  yang  sederhana,  yaitu  melalui  mulut  ke  mulut

menawarkan  produk  telur  nya  dan  ada  pula  strategi  pemasaran  lainnya  yang

digunakan  adalah  melalui  media  sosial  seperti  aplikasi  pesan  BBM.  Dengan

strategi pemasaran yang kurang luas ini yang menjadi salah satu kendala mengapa

penjualan produk dari usaha telur ayam di peternakan Budi Daya Alam Lestari ini

menjadi berkurang dari waktu ke waktu nya, sehingga telur yang tersisah karena

tidak  terjual  habis  bertambah  dan  tersimpan  dalam  ruang  penyimpanan  telur.

Masalah  lain  yaitu  adanya  telur  pecah  karena  penyimpanan  yang  kurang

diperhatikan  maupun  karena  kelalaian  pekerja.  Dari  uraian  ini  terlihat  bahwa

permasalahan yang dihadapai oleh usaha peternak ayam ini adalah menurunnya

jumlah pendapatan yang dihasilkan dari usaha ternak ayam petelur di peternakan

Budi Daya Alam Lestari.

Gambar 1.3 Pendapatan dan Biaya Pokok

Pada Gambar  1.3 dapat  dilihat  bahwa terjadinya  penurunan pendapatan

pada  usaha  ternak  ayam  ras  petelur.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  yang

dilakukan, penurunan  ini  terjadi  karena  belum  pastinya  jumlah  saluran  atau

distributor  untuk  pemasaran  usaha  ternak  ayam  petelur  tersebut  dan  juga

kebutuhan  pokok  yang  didalamnya  mencakup  gaji  pekerja,  makan  ternak  dan

pembelian papan telur. Menurunnya pendapatan juga disebabkan oleh jumlah telur

pada ternak ayam tersebut banyak yang pecah, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2

sebagai berikut.
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Tabel 1.2 Data Pecah Telur Tahun  2016

No Bulan Jumlah/bulan Terjual Rusak
Tidak

Terjual
1 Maret 6423 6180 137 106
2 April 6236 5941 121 174
3 Mai 6070 6973 98 71
4 Juni 5307 5749 136 22
5 Juli 6400 6401 96 81
6 Agustus 6425 6687 103 5
7 September 6281 6693 149 54
8 Oktober 5070 5814 114 42
9 November 6368 5679 137 552
10 Desember 6107 5373 112 622
11 Januari 5307 5821 183 13
12 Februari 6738 6322 135 281

(Sumber: Pengolahan Data Telur Budi Daya Alam Lestari)

Berdasarkan  Tabel  1.2 dapat  dilihat  bahwa  banyaknya  telur  yang  tidak

terjual dan  pecah setiap bulannya. Jumlah telur yang pecah paling banyak pada

bulan  Januari  yaitu  183 butir. Telur  - telur  yang  pecah  ini  disebabkan karena

penyimpanan telur yang terlalu lama akibat tidak terjual.

Selain melakukan wawancara kepada pemilik  perusahaan, penelitian  ini

juga melakukan penyebaran  kuesioner  pendahuluan kepada 20 orang produsen

yang  mengambil  telur  pada  peternakan  Budi  Daya  Alam  Lestari.  Untuk

mengetahui  respon  konsumen  terhadap  produk.  Hasil  rekapitulasi  penyebaran

kuesioner terhadap konsumen dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut. 

Tabel 1.3 Hasil Penyebaran Kuesioner Terhadap konsumen
Pernyataan Jawaban

Produk Iya Tidak

1. Produk mudah didapatkan 20 0
2. Produk selalu tersedia 20 0

Harga 
Jawaban

Iya Tidak
1. Harga sesuai dengan indeks pasar saat sekarang 9 11
2. Apabila terjadi kenaikan harga perusahaan memberikan informasi 8 12
3. Ada potongan harga bila membeli dalam jumlah besar 0 20

(Sumber: Pengambilan Data Kuesioner Produsen Telur Budi Daya Alam Lestari)
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Tabel 1.3 Hasil Penyebaran Kuesioner Terhadap Produsen
Pernyataan Jawaban

Promosi 
Jawaban

Iya Tidak
1. Promosi dari mulut ke mulut 17 3
2. Promosi dengan menggunakan media cetak 0 20
3. Promosi dengan menggunakan media sosial (Whatsapp, BBM, dll.) 3 17

Lokasi 
Jawaban

Iya Tidak
1. Lokasi Peternakan Telur Ayam Budi Daya Alam Lestari ini dapat 

dijangkau dengan mudah  
5 15

2. Lokasi Peternakan Telur Ayam Budi Daya Alam Lestari ini berada 
ditempat yang Strategis

4 16

Pelayanan 
Jawaban

Iya Tidak
1. Pekerja Peternakan Telur Ayam Budi Daya Alam Lestari Ramah 

dalam pelayanan terhadap konsumen pada proses pembelian  
11 9

2. Peternakan Telur Ayam Budi Daya Alam Lestari mendengarkan 
keluhan pelanggan

7 13

Lingkungan Fisik/bukti fisik
Jawaban

Iya Tidak
1. Fasilitas yang diberikan Usaha Telur Ayam Budi Daya Alam Lestari

sudah memadai (Rak telur, Pengait telur dll )
12 8

Proses 
Jawaban

Iya Tidak
1. Secara keseluruhan pelayanan yang diberikan Usaha Telur Ayam 

Budi Daya Alam Lestari ini cukup baik dan cepat, baik itu dalam 
proses pembelian dll.

8 11

(Sumber: Pengambilan Data Kuesioner Produsen Telur Budi Daya Alam Lestari)

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada 20 orang

produsen  pada  peternakan  Budi  Daya  Alam  Lestari,  maka  didapatkan  grafik

perbandingan pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4 Persentase Jumlah Produsen Telur Budi Daya Alam Lestari
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Berdasarkan  hasil  penyebaran  kuesioner  yang  dilakukan,  dapat  di  lihat

bahwa konsumen yang memberikan respon positif terhadap produk sebanyak 44%

sedangkan produsen yang memberikan respon negatif sebanyak 56%. Dari hasil

kuesioner pendahuluan dapat dilihat  bahwa strategi  pemasaran yang digunakan

saat  ini  oleh  peternakan  Budi  Daya  Alam  Lestari  belum  optimal. Hal  yang

mempengaruhi  seperti  harga  yang  kurang  kompetitif,  promosi  yang  tidak

maksimal,  lokasi  yang kurang strategis  dan pelayanan yang minim merupakan

permasalahan yang terjadi pada peternakan Budi Daya Alam Lestari.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada peternakan Budi Daya Alam

Lestari,  maka peternakan  Budi  Daya Alam Lestari  harus  mampu merumuskan

strategi  pemasaran  yang  lebih  baik.  Dalam  memilih  strategi  pemasaran  yang

kompetitif, dibutuhkan berbagai penelitian dari beberapa faktor.

Penelitian ini dilakukan untuk membantu usaha telur ayam di perkebunan

Budi Daya Alam Lestari dalam merencanakan strategi pemasaran produk yang

lebih  baik  lagi  dengan  menggunakan  metode  Marketing  Mix agar  dapat

meningkatkan penjualan. Metode Marketing Mix merupakan metode yang cocok

digunakan untuk mengetahui  faktor-faktor  apa saja  yang berpengaruh terhadap

usaha  telur  ayam  di  perkebunan  Budi  Daya  Alam  Lestari.  Adapun  metode

Marketing Mix (7P) dan Topsis (technique for order performance by similarity to

deal  solution)  merupakan  teknik  atau  cara  yang  digunakan  dalam  mengambil

suatu keputusan, Topsis menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus

mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terpanjang (terjauh)

dari solusi ideal. Pentingnya pemilihan strategi yang tepat tidak lepas dari proses

pengambilan  keputusan didalam  perusahaan  (Internal)   khususnya  peternakan

Budi Daya Alam Lestari.  Karena hal ini  berkaitan dengan tindakan yang akan

dilakukan,  apalagi  masalah  tersebut  terkait  dengan kemajuan suatu perusahaan

yang melibatkan banyak pihak, sehingga kesalahan yang timbul berdampak pada

mundurnya  perusahaan  tersebut. Maka  berdasarkan  latar  belakang  diatas,

penelitian  ini  mengambil  judul  yaitu  “ Perencanaan  Strategi  Pemasaran  Telur

Ayam  Pada  Budi  Daya  Alam  Lestari  Untuk  Meningkatkan  Penjualan  Dengan

Pendekatan Marketing Mix Dan Topsis”.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  Latar  Belakang  masalah,  maka  rumusan masalah  pada

penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  menentukan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Usaha  Telur

Ayam Budi Daya Alam Lestari berdasarkan Marketing Mix 7P.
2. Bagaimana  merencanakan  strategi  pemasaran  Usaha  Telur  Ayam  Budi

Daya Alam Lestari dengan menggunakan Metode Topsis.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  merupakan  sesuatu  yang  akan  dicapai  oleh  peneliti

setelah penelitian selesai. Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Menentukan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Usaha  Telur  Ayam  di

Perkebunan Budi Daya Alam Lestari berdasarkan Marketing Mix 7P.
2. Merencanakan  strategi  pemasaran  terpilih  pada  Usaha  Telur  Ayam  di

Peternakan Budi Daya Alam Lestari dengan menggunakan Metode Topsis.

1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi  pemilik  usaha  dapat  mengetahui  hal-hal  apa  saja  yang  harus  di

perbaiki atau lebih ditingkatkan lagi untuk mempertahankan usaha yang

dijalani dan tetap mampu bersaing di pasaran.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari

bangku perkuliahan kedalam aspek yang nyata.

1.5 Batasan Masalah
Agar permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan

agar tidak melenceng dari tujuan sebelumnya, maka diberikan batasan yaitu: 
1. Jumlah responden berdasarkan jumlah produsen pada Peternak Budi Daya

Alam Lestari.
2. Data yang digunakan dari maret 2016 sampai dengan februari 2017.

1.6 Posisi Penelitian 
Penelitian mengenai analisa tentang kekuatan dan kelemahan usaha juga

pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa orang peneliti. Agar dalam penelitian

ini tidak terjadi penyimpangan maka perlu ditampilkan posisi penelitian. Berikut

adalah tampilan posisi penelitian.
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Tabel 1.4 Posisi Penelitian Tugas Akhir
No Judul dan Penulis Permasalahan Metode Hasil

1

Strategi Pemasaran Pada 
Rocketz Cafe (Maharani 
Puspitasari J)

Bagaimana 
meningkatkan strategi 
pemasaran Rocketz 
Cafe agar mampu 
bersaing

Marketin
g mix

Marketing mix yang 
meliputi produk, promosi,
harga dan distribusi yang 
dikombinasikan dalam 
menarik minat beli 
konsumen 

2

Perbandingan Metode 
Saaw Dan Topsis Pada 
Kasus UKM (Muh 
Aliyazid Mude)

Bagaimana 
menghasilkan metode 
yang lebih baik dalam 
pengambilan 
keputusan  UKM

Saw dan
Topsis

Alternatif yang 
meningkatkan omzet 
adalah dengan memilih 
lokasi 

3

Sistem Pengambilan 
Keputusan Untuk 
Memilih Usaha Waralaba 
Makanan Menggunakan 
Metode Topsis (meri 
Azmi)

Bagaimana 
memutuskan waralaba 
yang dipilih dalam 
industri makanan

Topsis

Model sistem pendukung 
keputusan ini adalah 
Multiple Attribute 
Decision Makingp

4

Integrasi Metode Anp 
Dan Topsis Penentuan 
Prioritas Supplier Bahan 
Baku PtT Masscom 
Graphy Semarang 
(Darminto Pujotomo)

Bagaimana 
mengidentifikasi 
kriteria evaluasi untuk 
prioritas supplier 
sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan

Anp Dan 
Topsis

terdapat 17 subkriteria 
dari 5 kriteria yang 
mempengaruhi evaluasi 
supplier  PT Masscom 
Graphy Semarang

5

Perencanaan Strategi 
Pemasaran Telur Ayam 
Pada Budi Daya Alam 
Lestari Untuk 
Meningkatkan Penjualan 
Dengan Pendekatan 
Marketing Mix Dan 
Topsis

Bagaimana mnentukan
faktor-faktor  yang 
mempengaruhi 
Usaha Telur Ayam di
Perkebunan Budi 
Daya Alam Lestari 

Marketin
g Mix 7P 
dan 
Topsis

Mendapatkan strategi 
pemasaran terbaik dari 
metode Marketing Mix 
7P dan Topsis

1.7 Sistematika Penulisan Laporan 
Laporan tugas akhir  ini  disusun dengan menggunakan sistematika yang

sederhana dan tidak mengurangi arti pentingnya permasalahan yang akan dibahas

agar lebih mudah menerangkan semua permasalahan yang terarah pada sasaran.

Sistematika penulisan laporan ini disusun dalam enam bab yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
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Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian,  manfaat  penelitian,  batasan  penelitian,  posisi  penelitian

dan sistematika penulisan laporan.
BAB II LANDASAN TEORI

Pada  Bab   ini   menguraikan   teori-teori   yang   mendukung

permasalahan, sehingga  peneliti  memiliki  dasar  dalam  melakukan

penelitian  dan dapat menyelesaikan masalah yang dibahas.

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan  dan  menggambarkan  langkah-langkah  yang  akan
dilakukan pada penelitian.

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada  bab  ini,   dijabarkan   semua  data-data   yang  diperlukan

dalam penelitian, baik itu data primer maupun data sekunder.

BAB V ANALISA 

Bab  ini  memuat  pembahasan  terhadap  hasil  pengumpulan  dan
pengolahan data.

BAB VI  PENUTUP

Menguraikan   tentang   kesimpulan   yang   diambil   dari   hasil

penelitian dan  pembahasan  serta  mencoba  memberikan  saran-

saran  sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah yang timbul
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