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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah PT. Kembang Joyo Sriwijaya

PT. Kembang Joyo Sriwijaya merupakan salah satu perusahaan yang

bergerak dibidang budidaya lebah madu dan pemasaran hasil perlebahan.

Perusahaan PT. Kembang Joyo Sriwijaya terletak di Jl. Raya karangan 101

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

PT Kembang Joyo Sriwijaya berdiri pada tahun 1998 yang diberi nama

Queen dengan memiliki 18 kotak sisiran lebah sendiri. Awal memulai usaha

peternakan lebah, Queen hanya mampu menghasilkan atau memproduksi madu.

Pemasaran produk yang dihasilkan oleh Queen dipasarkan awalnya dijual per

(Kilogram) dikota Surabaya, kota Blitar dan kotakota sekitarnya. Tahun 2007

peternakan madu Queen berubah nama menjadi Pertenakan Lebah Madu

Kembang Joyo dan memiliki 5 orang tenaga kerja yang bertugas memelihara

lebah madu. Peternakan madu Kembang Joyo sejak tahun 2007 menghasilkan

madu sebagai produk utamanya, Peternakan Lebah Madu Kembang Joyo juga

sudah mengembangkan produknya dari hasil peternakan lebah dengan

memproduksi Royal jelly, Bee pollen dan propolis. Pemasaran penjualan

produknya tidak lagi dijual dalam bentuk kilogram namun sudah bisa

memodifikasikan produknya dalam bentuk kemasan ataupun botolan yang

menarik. Tahun 2010 Peternak Lebah Madu Kembang Joyo berkembang lagi

menjadi CV Kembang Joyo Group yang memiliki 6 orang tenaga kerja tambahan

dan mempunyai karyawan sebanyak 20 orang. CV Kembang Joyo Group mulai
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bergerak dalam mengembangkan produknya. Tahun 2016 CV Kembang Joyo

Group berkembang lagi menjadi PT Kembang Joyo Sriwijaya dengan jumlah

karyawan mencapai 100 orang. Seiring berjalannya waktu PT Kembang Joyo

Sriwijaya sudah mengembangkan banyak produknya mulai dari madu, madu

Standar Nasional Indonesia, madu super, madu super propolis, cuka madu, bee

pollen, madu kids, royal jelly, dengan pengelompokan madu berdasarkan sumber

nektar, antara lain madu pahit, madu rambutan, madu kaliandra, madu mangga,

madu kopi. PT Kembang Joyo Sriwijaya saat ini sudah berkembang dan semakin

maju dengan pemasaran produknya sampai ke seluruh Indonesia.

4.1.2 Visi dan Misi PT Kembang Joyo Sriwijaya

Visi yang dimiliki PT Kembang Joyo Sriwijaya yaitu menjadikan PT.

Kembang Joyo Sriwijaya sebagai jaringan ritel produk perlebahan Top Brand di

Indonesia unggul dalam pelayanan dan profesional pengolahan, Menjadikan PT.

Kembang Joyo Sriwijaya sebagai perusahaan yang berkelanjutan bagi generasi

penerus, Menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan profit bagi Stakeholder &

Investor

Misi yang dimiliki PT Kembang Joyo Sriwijaya yaitu membuka 100 cabang

sampai dengan 2020, Memasukan produk PT. Kembang Joyo Sriwijaya ke luar

negeri, mengembangkan peternakan lebah di pulau Sumatera, menciptakan agen

grosir di pulau Sumatera, membangun agen grosir di pulau Sumatera, membangun

Wisata Bee Farm di Kota Wisata Indonesia, menyediakan produk yang

berkualitas 100%, membuka Slat Franchisee di beberapa kota Indonesia, Menjadi

mitra usaha yang tangguh bagi Franchisee.
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4.1.3 Struktur Organisasi PT Kembang Joyo Sriwijaya

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang ada di PT Kembang Joyo Sriwijaya sebagai berikut:

1. Direktur

Tugas dari seorang Direktur yaitu memberikan wewenang kepada

Manager untuk mengelola laju perusahaan dengan memberikan arahan-

arahan yang bersifat strategi untuk perkembangan perusahaan

2. Manager

Tugas dari seorang Manager yaitu memberikan tanggung jawab kepada

bawahannya, arahan dan mengatur prosedur tata tertib pekerjaan yang

dibawahi, serta bertanggung jawab kepada masing-masing bagian yang

ada dibawahannya.

3. Bagian keuangan

Tugas dari seorang Bagian keuangan yaitu bertugas mencatat semua

transaksi keuangan baik dana masuk atau dana keluar dan menyajikan

laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan, bertanggung jawab atas

penyimpanan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan

kegiatan usaha dan keluar masuknya produk-produk madu.

Direktur

Manager

Bagian
Keuangan

Bagian
Pemasaran

Bagian
Poduksi

Bagian
Gudang
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4. Bagian pemasaran

Tugas dari seorang Bagian pemasaran yaitu bertanggung jawab

melayani agen-agen yang memesan barang atau produk madu,

menawarkan produk kepada agen-agen baru, menjaga hubungan baik

dengan mitra usaha, dan membuat stategi-strategi pemasaran untuk

perkembangan perusahaan.

5. Bagian Gudang

Tugas dari seorang Bagian gudang yaitu bertangguang jawab atas

gudang madu dan gudang perlengkapan beserta alat-alat yang ada di

dalamnya seperti pondasi, kotak dan sisiran serta peralatan yang dimiki

perusahaan.

6. Bagian produksi

Tugas dari seorang Bagian Produksi yaitu bertanggung jawab atas

produksi madu yang dihasilkan sampai dengan pengemasan madu

4.1.4 Fasilitas PT Kembang Joyo Sriwijaya

Fasilitas yang dimiliki PT Kembang Joyo Sriwijaya adalah sebagai berikut:

a. Showroom

Ruang Showroom yaitu tempat yang dilengkapi etalase berisi produk-

produk yang sudah dikemas dan siap dijual langsung pada konsumen

yang membeli ditempat.

b. Laboratorium

Laboratorium yaitu ruangan yang digunakan untuk menganalisis atau

menguji produk olahan perusahaan produk yang dianalisis di
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laboratorium ini, yaitu pembuatan propolis dan pengujian produk-

produk lebah lainnya.

c. Ruang Produksi

Pengemasan produk-produk lebah seperti madu, pollen dilakukan di

ruang produksi.

d. Ruang Perlengkapan Administrasi

Ruang adminitrasi ini terdiri dari 4 unit laptop, brosur tentang PT

Kembang Joyo Sriwijaya dan produk yang dihasilkan, buku yang berisis

data pemasukan dan pengeluaran produk yang dipasarkan.

e. Gudang Peralatan

Gudang peralatan berisi peralatan untuk mebuat kotak, sisiran dan

pondasi. Gudang peralatan mempunyai tiga ruangan. Satu ruangan

untuk penyimpanan kayu yang belum dibentuk menjadi kotak, ruang

pembentukan pondasi dan kotak, ruang penyimpanan kotak, dan ruang

penyimpanan pondasi yang selesai dicetak

f. Gudang Madu

Gudang madu merupakan tempat untuk menyimpan madu, terdapat dua

buah gudang penyimpanan madu, yaitu : gudang 1 memiliki 4 bagian

yaitu ruang produksi madu, laboratorium, dan dua bagian gudang madu

yang yang diberi sekat, sedangkan gudang II memiliki dua ruangan,

yaitu: ruangan penyimpanan madu dan produksi cuka madu. Masing-

masing gudang dilengkapi dengan toilet.
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g. Alat panen

Alat-alat panen yang terdapat di PT. Kembang Joyo Sriwijaya meliputi

drum pencampur pakan lebah madu, pollen trap, wadah plastik

penampung pollen, karung, timbangan dan satu mobil berjenis truk

digunakan untuk menggangkut kotak lebah saat pemindahaan lokasi,

satu buah mobil jenis pick up untuk mengangkut alat-alat panen.

h. Semua fasilitas yang disediakan di lingkungan PT. Kembang Joyo

Sriwijaya ditujukan untuk membantu pencapaian visi dan misi dari PT.

Kembang Joyo Sriwijaya.

4.1.5 Ternak Lebah Madu

Langkah awal yang harus dilakukan dalam beternak madu yaitu pemilihan

lokasi atau tempat ternak. Lokasi ternak lebah dapat berpindah-pindah hal ini

dikarenakan tergantung ketersediaan atau keberadaan nektar dan serbuksari.

Penentuan lokasi atau tempat untuk melakukan ternak ada beberapa hal yang perlu

dipertimbangkan dan diperhatikan yaitu ketersediaan pakan, pendataan jenis-jenis

tanaman penghasil nektar dan serbuk sari, umur tanaman, kepadatan dan

kesuburannya. Hal ini dikarenakan koloni lebah madu perlu digembalakan di

daerah yang terdapat banyak tumbuhan penghasil nektar dan serbuk sari.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penempatan kotak lebah di lokasi

penggembalaan lebah yaitu:

a. Kotak lebah sebaiknya diletakkan pada tempat-tempat yang terbuka,

dan menghadap ke timur dan menghadap matahari

b. Kotak lebah diletakkan diatas bangku dengan ketinggian ± 50 cm dari

tanah
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c. Tiang penyangga (bangku standart) kotak lebah diberi minyak

pelumas,air atau racun anti semut agar tidak diganggu oleh serangga

lain.

d. Kotak lebah dapat disusun berderet dengan jarak 1 sampai dengan 1,5

meter

e. Suhu lingkungan berkisar 26-34U dengan kelembapan 70-80%. Kondisi

ini optimum untuk lebah melakukan segala kegiatan. Suhu ideal yang

cocok bagi lebah adalah 26.

Lokasi penempatan koloni lebah madu di PT Kembang Joyo Sriwijaya

disesuaikan dengan tumbuhan yang sedang berbunga. Hal ini merupakan proses

tersulit dalam melakukan ternak lebah madu, karena dibutuhkan kecocokan antara

lebah madu dengan kondis di lokasi penempatan. Lahan penempatan sarang

koloni lebah madu didapatkan dengan sistem penyewaan lahan. Beberapa lokasi

lahan penempatan koloni lebah madu yang sudah berhasil dilakukan diantara,

yaitu di daerah Subang, Mojokerto, Bali, Batu, Pare, Pasuruan, dan Semarang.

4.2 Produksi Madu

Sistem manajemen produksi yang dilakukan PT Kembang Joyo Sriwijaya

ada 3 tahap yaitu proses pra panen, proses pemanenan, dan proses pasca panen.

1. Pra-pemanenan

Penentuan waktu panen merupakan hal yang sangat penting untuk

diperhatikan. Pemanenan dilakukan di pagi hari sampai sore hari dengan melihat

kondisi lapang dan cuaca. Pemanenan madu juga dapat dilakukan dengan

memperhatikan kondisi sisisran didalam kotak lebah, jika sisiran tersebut telah

siap untuk dipanen.
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Peralatan yang digunakan untuk memanen madu yaitu di PT Kemabang Joyo

Sriwijaya yaitu sebagai berikut

a. Masker/penutup kepala yaitu alat yang digunakan sebagai pelindung

kepala saat proses pemanenan madu dilakukan. Masker terbuat dari kain

kelambu yang berfungsi sebagai pelindung muka,kepala, leher dari

sengatan lebah.

b. Tenda pemanenan di PT Kembang Joyo Sriwijaya dibuatdari kain tilam

yang disematkan pada tiang-tiang penyangga yang berfungsi

menghindarkan lebah masuk kedalam ruang ekstraktor.

c. Sabut asap yang digunakan pada PT Kembang Joyo Sriwijaya

menggunakan serat-serat karung goni yang kemudian dibakar yang

tujuannya untuk mengendalikan lebah atau menjunakkan lebah agar

tidak mengamuk saat pengambilan madu.

d. Sikat lebah digunakan untuk menyapu atau membersihkan lebah yang

berada didalam sisiran agar mempermudah proses ekstraksi.

e. Mesin pengekstrak yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan madu

dari sisiran dengan menggunakan prinsip sentrifugasi. PT Kembang

Joyo Sriwijaya menggunakan mesin pengekstrak berkapasitas 12 sisiran

dengan diameter 73cm, panjang 80cm, dan dioperasikan secara manual.

f. Bulk yaitu tempat yang digunakan untuk menampung madu yang telah

diekstraksi.

2. Pemanenan Madu

Proses pemanenan madu yang dilakukan oleh PT Kembang Joyo Sriwijaya

yang pertama yaitu yang pertama pengasapan hal ini dilakukan dengan cara
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mendekatkan pilinan sabut kedalam sarang kemudian ditiup kedalam sarang yang

akan diambil sisirannya, yang kedua yaitu pengambilan sisiran hal ini dilakukan

dengan cara dilakukan setelah pengasapan dengan bantuan pegungkit yang

kemudian sisiran madu yang telah diambil disapu menggunakan sikat lebah yang

tujuannya untuk mempermudah pembawaan sisiran madu ke tenda ekstraksi,

sisiran yang telah siap diambil atau siap diekstraksi dapat dilihat dara lubang

sarang lebah yang telah terisi 70% madu dan sebagian telah tertutup lilin tipis,

yang ketiga yaitu pengupasan malam hal ini dilakukan dengan cara menyayat

lapisan lilin tipis yang menutupi srang berisikan madu yang kemudian di masukan

kedalam mesin ekstraksi, yang keempat yaitu ekstraksi hal ini dilakukan dengan

cara memasukan sisiran yang telah dimasukan kedalam mesin pengekstrak

kemudian diputar secara manual sebanyak 8 sampai 12 putaran agar madu

terpisah dengan sisiran. Madu dengan sendirinya akan terpisah dari sisiran karena

adanya sentrifigasi, yang kelima pengembalian sisiran yaitu dilakukan dengan

cara sisiran yang telah diekstraksi harus segera dikembalikan pada kotak lebah

yang setiap kotaknya berisi 9 sampai 12 sisiran, yang keenam yaitu penyaringan

yaitu dilakukan dengan cara menyaring madu yang telah diekstrak menngunakan

bluk yang diman bulk tersebut diberi penyaring agar kotoran atau sisa lebah yang

mati dapat tersaring, yang ketuju penyimpanan madu sebelum dikemas yaitu

dilakukan dngan cara menyimpan madu pada ruang penyimpanan yang tertutup,

tidak lembab, dan tidak terkena sinar matahari.

3. Pasca Panen

Madu yang telah dipanen sebelum dimasukan ke gudang penyimpanan madu

dilakukan pendataan yaitu jenismadu, kode produksi, berat madu, tanggal



29

produksi dan kadar air pada madu. Berikut merupakan tahapan dalam pasca panen

yaitu :

a. Penentuan bahan pengemas madu

PT Kembang joyo Sriwijaya menggunakan kemasan botol berbahan

dasar kaca, plastik, dan sachet dengan varian volume kemasan yang

berbeda-beda. Volume kemasan botol kaca terdiri dari ukuran 170 mL,

250 mL, 300 mL, 600 mL, 660 mL. Volume kemasan botol plastik

terdiri dari 100 mL, 170 mL dan 250 mL dan kemasan sachet 50 mL.

b. Pengadaan peralatan pengemasan

Botol madu yang baru dibeli dicuci menngunakan air mengalir yang

kemudian dikeringkan dengan cara membalik botol madu pada tempat

pengeringan botol

c. Pengemasan madu

Tahapan pengemasan di PT Kemabang Joyo yang pertama yaitu

penyaringan madu kemudian madu yang telah disaring yang tujuanyaa

untuk menghilangkan madu yang mengalami pengendapan agar tidak

menurunkan kualitas. Madu yang telah disaring kemudian dimasukkan

kedalam botol. Madu dimasukan kedalam botol kemudian dilakukan

penyegelan botol dengan mesin dan bantuan tangan. Beberapa produk

diberi segel plastik yang dilekaktkan pada tutup menggunakan hot air

gun heat yang menghembuskan udara panas sehingga segel plastik

dapat melekat kuat pada tutup botol. Proses selanjutnya setelah

penyegelan adalah pelebelan pada masing-masing botol jenis madu.
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proses pelebelan dilakukan dengan cara menempelkan stiker sesuai

dengan varian volume.

Kemasan saat ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah atau

pelindung tetapi juga sebagai identitas dan daya tarik bagi sebuah

produk. Kemasan yang menarik dari segi bentuk dan grafik akan

memberikan nilai jual yang lebih tinggi. Beberapa jenis produk madu

yang telah dilabel ada yang diberi kemasan tambahan untuk

meningkatkan harga jual. Produk madu seperti propolis, madu super

propolis, royal jelly, madu Trigona, madu kids, madu hutan, dan madu

SI dikemas dalam kardus kemasan per satuan botol. Produk madu

lainnya seperti madu meniran, madu VIP, dan madu Chunk Honney

dikemas dalam kotak berbahan mika yang kemudian dita\mbahkan

aksesoris berupa pita bahan. Tahap terakhir setelah pelebelan yaitu

proses packing yang dilakukan dengan cara memasukan produk madu

yang telah siap di pasarkan kedalam kardus dan peti kayu yang

kemudian dimasukkan kedalam mobil box pengiriman dan siap untuk

dikirim.

4.3 Sistem Distribusi Madu PT Kembang Joyo Sriwijaya

Distribusi yang dilakukan di PT Kembang Joyo Sriwijaya adalah ke seluruh

indonesia dan PT. Kembang Joyo Sriwijaya sudah memiliki 51 outlet yang

berada di Palembang ada 8 outlit, Medan 5 outlit, Batam 3 outlit, Jawa Barat 11

oulit , Jakarta 11 outlet, Banjarmasin 2 outlit, Balikpapan 4 outlit, Pekanbaru 3

outlit, dan Jawa Timur surabaya 4 outlit, Mojokerto 1, Pasuruan 1 outlit, Sidoarjo

1 outlit, Malang, Kediri, Madiun, Blitar. Distribusi yang sering dilakukan adalah
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ke luar pulau jawa yaitu di Palembang dan Medan sedangkan daerah Jawa yaitu

Jakarta dan Bandung.

Sistem distribusi yang dilakukan PT Kembangjoyo Sriwijaya yaitu

pengiriman dilakukan dari tempat produksi kemudian dikirim melalui jasa

pengiriman atau ekspedisi yang kemudian dikirim ke masing-amasing outlet

sesuai dengan daftar alamat pemesanan. PT Kembang Joyo Sriwijaya dalam

sehari melakukan pengiriman 3 sampai 4 pesanan outlet. Pengiriman paling jauh

adalah ke Balikpapan. Lama pengiriman adalah tergantung daerah pengiriman.

Pengiriman ke Batam sampai 10-14 hari, Palembang 7 hari, Jakarta 3 hari,

Bandung 1 hari, sedangkan daerah jatim sehari langsung sampai.

PT Kembang Joyo Sriwijaya dalam sehari memproduksi madu 750-1000

pack. Jenis madu yang sering diproduksi yaitu madu SI, Super, Kaliandra, dan

Multi. Hal ini dikarenakan jenis madu tersebut memiliki keungglan yaitu

harganya yang terjangkau, mudah dicari karena madu tersebut madu campuran,

rasanya yang enak dan khasiat yang baik. Jenis madu yang jarang diproduksi

adalah madu jenis madu klanceng, ipomia, dan trigona. Hal ini dikarenakan

harganya yang mahal, madu sulit dicari, masa panen yang lama, dan rasanya yang

asam.

PT. Kembang Joyo dalam memproduksi madu pernah mengalami kualahan

dalam memenuhi permintaan hal ini dikarenakan pesan order dari setiap outlet

yang terus meningkat dan pemesanan kadang bersamaan, untuk mengatasi hal

tersebut yang dilakukan adalah melakukan persediaan barang di gudang atau stok

madu di gudang. Kendala dalam melakukan pengiriman yaitu mobil yang

digunakan untuk melakukan pengiriman sedang terpakai, ekspedisi tutup, jumlah
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madu yang dikirim kurang atau tidak sesuai dengan jumlah pemesanan, kehabisan

persediaan madu di gudang, barang rusak atau pecah. Hal yang dilakukan dalam

mengatasi masalah tersebut yaitu waktu pengiriman jumlah botol dicek kembali

sesuai dengan jumlah yang dipesan, melakukan persediaan barang lebih banyak

lagi, mempersiapkan mobil pengiriman. Jumlah mobil pengiriman ada 3 yaitu 1

mobil box 2 mobil pick up. PT. Kembang Joyo Sriwijaya pernah mengalami

keterlambatan pengiriman hal ini dikarenakan persediaan madu yang dipesan

sedang kosong atau habis sehingga tidak bisa produksi oleh sebab itu mengalami

keterlambatan pengiriman. Tidak ada batasan pengiriman namun rata-rata

pengiriman madu 1,5 ton yang setara dengan 1500 kg.

4.4 Sistem Promosi Madu PT Kembang Joyo Sriwijaya

Sistem promosi yang dilakukan PT Kembang Joyo Sriwijaya adalah PT

Kembang Joyo Sriwijaya mempromosikan produk madu mereka melalui sosial

media yaitu instragram, facebook, twetter, whatsup, line, toko pedia, lazada,

shope, go food, go send. Mempromosikan lewat sosial media PT.Kembang Joyo

Sriwijaya juga menggunakan jasa endors selain itu PT Kembang Joyo Sriwijaya

mencetak brosur dalam dua bulan sekali, namun tidak itu saja strategi promosi

yang dilakukan PT.Kembang Joyo Sriwijaya melakukan buka stand pameran di

mall, car free day,melalukan tester madu pada suatu acara atau event dan menjadi

sponsor diacara-acara mahasiswa kampus seperti diesnatallis. PT. Kembang Joyo

Sriwijaya menarik konsumen untuk membeli produknya dia memberikan diskoson

pada pembelian tertentu dan moment tertentu yang tujuannya agar konsumen

membeli kembali produk madu di PT.Kembang Joyo Sriwijaya.
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Strategi yang dilakukan oleh PT Kembang Joyo Sriwijaya yang paling

memberi dampak dalam peningkatan penjualan adalah memberikan tester produk

pada suatu event. Hal ini dikarenakan konsumen dapat merasakan langsung atau

mencoba langsung. Startegi ini tidak bisa maksimal dikarenakan tester hanya bisa

di lakukan saat ada event atau kegiatan. Stategi tester ini memberi dampak

peningkatan penjualan sehingga peningkatan penjualan tidak maksimal, namun

ada beberapa jenis madu diantaranya madu super, multi, hitam, kaliandra yang

penjualanya meningkat hal ini dikarenakan madu memiliki rasa yang enak dan

harganya terjangkau sehingga konsumen lebih tertarik untuk membeli madu

tersebut sedangkan madu yang awal peminatnya sedikit, sekarang banyak diminati

adalah madu crop honey. Ini salah satu bukti bahwa strategi promosi yang

dilakukan PT Kembang Joyo Sriwijaya memberi dampak pada peningkatan

penjualan madu.
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