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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

Menurut survei PT. Central Data Mediatama Indonesia (CDMI) pada 

tahun 2011 kebutuhan pupuk organik mencapai 12,3 juta ton dan meningkat 

menjadi 12,6 juta ton pada tahun 2012.CDMI berpendapat pada 2013 kebutuhan 

pupuk organik maupun anorganik di Indonesia makin meningkat, namun kurang 

optimalnya produksi industri pupuk organik di Indonesia menyebabkan terjadi 

ketimpangan antara penawaran dan permintaan. Ketimpangan antara penawaran 

dan permintaan pupuk organik di Indonesia mendorong penulis melihat 

kesempatan berusaha di industri pupuk organik. 

Semangat untuk menggalakkan pelestarian lingkungan mendorong penulis 

mengolah limbah peternakan seperti kotoran dan sisa pakan ternak menjadi pupuk 

bokashi organik murni. Pupuk yang dibuat penulis adalah pupuk kompos dengan 

metode bokashi. Menurut Tata dalam jurnal Kusuma (42:2012),  pupuk bokashi 

merupakan bahan organik yang difermentasikan menggunakan EM4 dan memiliki 

kemampuan meningkatkan kualitas tanah yang miskinunsur hara menjadi tanah 

yang produktif melalui proses alamiah. Tabel 1.1. menjelaskan bahwa proses 

produksi pupuk bokashi memakan waktu sepuluh hari sebelum siap dijual. 

Tabel 1.1. Waktu yang Diperlukan untuk Menghasilkan Pupuk Bokashi Siap Jual 

Proses Produksi Lama Proses 

Mencampur bahan pupuk terdiri dari kotoran kambing kering yang telah digiling, 

sisa hijauan, air, dan bahan lainnya secara merata. 

3 hari 

Menutup bahan pupuk yang telah tercampur rata dengan terpal. Suhu di periksa 

setiap 24 jam sekali, apabila suhu pupuk lebih dari 60 derajat celcius, maka 

dilakukan pengadukan kembali untuk menurunkan suhu. 

5 hari 

Membuka terpal dan mengeringkan pupuk yang sudah berwarna kehitaman dan 

tidak berbau busuk di bawah sinar matahari agar kering dan tahan lama. 

2 hari 

Sumber: Data diolah tahun 2013. 
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Perusahaan Sri Baruna didirikan di Surabaya pada 15 Desember 2012. 

Banyak hambatan yang dihadapi pada awal berdiri perusahaan Sri Baruna, 

dimulai dari gagal produksi akibat penulis belum memiliki pengalaman membuat 

pupuk, tidak memiliki SOP dan standar bahan baku, dan tidak memiliki pegawai. 

Hambatan yang paling utama adalah mendistribusikan produk dengan personal 

selling pada end user. Selama kurang lebih satu tahun, penulis sudah cukup 

memiliki pengalaman dalam membuat pupuk organik sehingga memiliki SOP dan 

standar bahan baku yang cocok untuk diproduksi serta mengetahui berapa jumlah 

pegawai yang kira-kira harus direkrut. Metode distribusi yang langsung kepada 

end user hanya mampu mencakup penjualan kecil namun biaya pengirimannya 

sangat tinggi. Model bisnis seperti ini membuat perusahaan Sri Baruna merugi 

baik dari beban transportasi maupun dari segi stok barang jadi yang memakan 

tempat sehingga produksi masa berikutnya sering tertunda karena over stocked. 

Kondisi distribusi produk perusahaan Sri Baruna tergambar pada gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Saluran Distribusi Perusahaan Sri Baruna Saat Ini 
Sumber: Kodrat (2009 : 33), diolah 

 

Kondisi merugi ini membuat perusahaan Sri Baruna mempertimbangkan 

untuk mengubah model distribusi penjualan menjadi business to busines. Model 

bisnis ini memiliki keuntungan dapat meningkatkan  omzet penjualan dan 
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kuantitas produksi, menghemat biaya distribusi produk, dan produk dapat 

menjangkau seluruh wilayah Surabaya. Penulis ingin tahu dan membuktikan 

apakah melakukan distribusi business to business yang fokus menjual produk 

pada penjual pupuk organik di kawasan Surabaya maupun pembeli dari kalangan 

petani perkebunan organik lebih efektif dibanding menggunakan model distribusi 

yang dilakukan oleh perusahaan Sri Baruna saat ini. Pola distribusi yang 

diinginkan oleh penulis dapat dilihat pada gambar1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2Saluran Distribusi yang Ingin Dikembangkan 

Sumber: diolah dari data internal perusahaan 

 

Apabila ingin mengubah saluran distribusi, maka perusahaan perlu 

melakukan perubahan pada kapasitas produksi yang saat ini hanya dua ratus lima 

puluh sampai lima ratus kilogram per bulan harus ditingkatkan sesuai permintaan 

pasar yang disasar. Naiknya produksi ini perlu diikuti sejumlah pengembangan 

seperti: perekrutan karyawan baru, perubahan packaging agar lebih menarik, 

perubahan manajemen, dan tambahan investasi berupa sewa lahan yang lebih luas 

dan pembelian mesin baru. Penilaian kelayakan ini nantinya akan 

mempertimbangkan berbagai aspek dalam studi kelayakan. Peneliti nantinya akan 

mencari tahu dan menganalisis data yang berkaitan dengan cakupan wilayah 
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distributor, segmen pasar yang ditangani distributor, kapasitas, atau kemampuan 

penjualan distributor, harga, dan perjanjian atau kontrak yang sesuai untuk 

digunakan dalam kerjasama dengan distributor pupuk. Oleh karena itu, peneliti 

perlu menilai apakah model distribusi yang baru layak untuk dilaksanakan oleh 

perusahaan. 

1.2. Perumusan Masalah 

Masalah yang akan dianalisis adalah  apakah usaha pupuk organik Sri 

Baruna layak untuk dikembangkan di kota Surabaya dengan mendistribusikan 

produknya melalui penjual pupuk organik  ditinjau dari aspek pasar dan 

pemasaran, hukum, teknis dan teknologi, manajemen, lingkungan hidup, dan 

keuangan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui kelayakan bisnis Usaha Sri 

Baruna dalam mendistribusikan produknya melalui penjual pupuk organik di kota 

Surabaya ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek  hukum, aspek teknis 

dan teknologi,  aspek manajemen,  aspek lingkungan hidup, dan aspek keuangan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1)  Manfaat Praktis 

a)  Manfaat bagi pemilik 

1) Menghasilkan analisis mengenai kelayakan mendistribusikan 

pupuk organik perusahaan Sri Baruna melalui penjual pupuk 

organik di kota Surabaya. 
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2) Mengetahui persiapan yang diperlukan pemilik perusahaan Sri 

Baruna untuk menghadapi hambatan di masa yang akan datang 

apabila menyalurkan pupuk organik perusahaan Sri Baruna 

melalui penjual pupuk organik di kota Surabaya. 

3) Mengetahui permintaan pasar yang dapat dipenuhi oleh 

perusahaan Sri Baruna. 

b)  Manfaat bagi masyarakat 

Dapat memberikan informasi untuk membuka usaha baru di 

bidang produksi pupuk organik terutama jenis bokashi. 

2)  Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan 

membantu masyarakat untuk memahami pengembangan bisnis produksi 

pupuk organik dalam aspek-aspek pengembangan bisnis. 

1.5.  Lingkup Permasalahan 

1) Produk yang dijual adalah pupuk organik bokashi. 

2) Wilayah pemasaran adalah Surabaya. 

3) Pembahasan penelitian tentang distributor pupuk organik di wilayah 

Surabaya. 

4) Periode estimasi untuk pengembangan perusahaan Sri Baruna adalah tiga 

tahun dari bulan Juli tahun 2014 sampai bulan Juni tahun 2016. 

5) Pembahasan berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen 

dan sumber daya manusia, aspek teknis dan operasional, aspek hukum, 

aspek lingkungan hidup dan aspek keuangan. 




