
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beralilmya perdagangan internasional dari rezirn protektif kepada

perdagangan bebas AFTA 2003 sesuai dengan perjanjian perdagangan WTO yang

ditandatangani tanggal 1 Janumi 1995 yang lalu, akan berdampak langsung pada

produk-produk agribisnis terutama daging segar dan daging beku. Negara

eksportir dan importir daging sapi tidak dapat lagi menggunakan tarif proteksi,

subsidi dan kuota untuk melindungi produk daging sapi domestik. Penghapusan

bentuk-bentuk proteksi tersebut akan membawa perubal13n pada pasar daging sapi

internasional.

Dalam jangka pendek perubahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

I. Pasar daging sapi dan p~oduk turunanya akan terbuka luas disetiap negara

dan dapat dimasuki oleh setiap negara tanpa hambatan berarti

2. Produksi daging sapi negara imp~rti~ seperti Indonesia aka.. menumn, karcna

kalah bersaing dengan daging impor yang Iebih kompetitif dari segi harga

dan kualitas produk yang dipasarkan

3. Konsumsi daging di negara importir akan meningkat pesat.

Menurut Saragih (1997) peningkatan konsumsi daging sapi yang cukup

besar diperkirakan terjadi di negara-negara kawasan Asia Timur dan Asia

Tenggara terutama Indonesia. Hal ini disebabkan karena konsumsi daging sapi

Indonesia hanya 1,61 gramlkapitalhari atau 0,6-0,7 kilogramlkapita/talmn

(Susenas, 1999) masih dibawah rata-rata konsumsi daging dunia 10 - 20

gramlkapita/hari dan di beberapa negara rnaju seperti U.S.A konsumsi daging
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perkapita per hari mencapai 50 - 100 gram (FAG, 2000). Peningkatan konsumsi

protein penduduk di desa-desa dan kota di Indonesia dapat dilihat pada Tabel I.

Tabeli. Konsumsi dan Tingkat Kecukupan Protein (gram/Kapita/hari)

Konsumsi Protein 1990 1993 1996 1999
Dan wilayah
Gramlkapita/hari Kons. TK Kons. TK Kons. TK Kons. TK

(%) (%) (%) (%)
Desa 46.0 99.6 45.6 98.7 53.7 116.3 49.4 96.8
Kota 44.2 95.7 45.4 98.2 55.9 120.9 47.0 99.2
Desa+Kota 45.4 98.4 45.5 98.5 54.5 117.9 48.7 85.0
Keterangan. TKo- fmgkar kecukupan. yang dmyarakan da/am persen ferhadap angka kecukupan .

kecukupan protein ada/ah ./6.2 gkaphari (WNPG.1993) dan
50 grlkap.lhari(WNPG. 1998)

Sumher: Susenas. 1990.1993.1996.1999 (BPS. 1990-1999).

Hanya 1,6 I gram dari 46,2 gramlkapita/hari kebutuhan protein Indonesia

berasal dari daging sapi atau hanya 3,5 oJ., sedangkan 96,5 % protein yang

dibutuhkan berasal dari ikan, daging kambing, babi, ayam, telur, susu dan kacang-

kacangan. Khusus untuk Wilayah Jakarta konsumsi daging perkapita perhari

sudah lebih baik yaitll 5,65 sampai 9,10 gramlkapita/hari (Dinas Peternakan DK!

Jakarta, 2001). Dalan1 jangka panjang perubahan yang terjadiakhirnya akan

meningkatkan harga daging sapi di pasar Intemasional dan pasar dalam negen

negara pengimpor seperti Indonesia.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak masa krisis

1997-1998, menuju pemulihan ekonomi nasional ditahun 2000, merupakan

indikasi dari peningkatan pendapatan masyarakat yang sudah menjalankan

kembali usahanya, sehingga mendukung peningkatan daya beli. Adanya

globalisasi infoffi1asi dan pasar disamping peningkatan pendidikan dan

pengetahuan masyarakat mendorong pula perubahan dalam gaya hidup dan

preferensi konsumen yang memberi dampak kepada pola konsumsi dan

kepedulian terhadap makanan yang sehat (Shiffman, 1996).
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Menuntt Gumbira-Said (1996), masyarakat mulai beradaptasi dan

mengikuti pola konsumsi negara-negara maju, termasuk kebiasaan dan

mengetahui manfaat mengkonsumsi bahan makanan yang bemilai gizi tinggi .

diantaranya daging olahan sebagai makanan yang memenuhi selera intemasional,

bergizi, higienis dan mudall menyajikannya. Untuk Indonesia yang

masyarakatnya mayoritas muslim faktor kehalalan makanan (proses pengolahan,

kandungan gizi tidak mengandung unsur babi) sangat menentukan konsumen

dalam mengkonsumsi makanan yang berasal dari daging segar maupun daging

olahan (MUJ 1996).

Untuk komoditi daging, DKI Jakarta mempunyai POSlSl pasar yang

strategis dengan pertumbuhan penduduk dan kesadaran masyarakat akan gizi

serta berkembangnya industri pangan olallan yang bahan bakunya dari daging

segar. Dengan pertumbuhan penduduk DKI Jakarta sebesar 1,31% pertailUn

diperkirakan pada tahun 2003 kebutuhan daging sapi dan kerbau adalah sebesar

67.837. ton .per tahun, daging kambing- 5.374 ton per talmn, daging babi 20.399

ton per tahun dan daging unggas 97.872 ton per tallun (Dinas Pertenakan DK!

Jakarta, 1997). Dengan meningkatnya jumlall penduduk OK! Jakarta, konsumsi

daging sapi juga meningkat. Pemerintallan daerah bertanggung j awab

mengusahakan ketersediaan daging yang mencukupi setiap tahunnya terutama

pada hari-hari besar keagamaan.

dilihat pada Tabel 2.

Skenario proyeksi konsumsi daging dapat
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Tabel 2 Proyeksi Konsumsi dan Ketersediaan Daging Sapi di DKI Jakarta

Keterangan: SkenarlO A: Proyeksl konsumSI berdasarkan pada rata-rata data Susenas 1993.1996.
1999 dan data primer 2000.

Skenario B: Proyeksi berdasarkan data primer tahun 2000.
Sumber : Proyeksi menurUi dOlO Susenas do/am Gumbira-Said (2000)

Proyeksi Jumlah Kousumsi (Ton) Ketersediaan
Tahun Penduduk Skeuario A Skenario B (Tou)

(Orau!!)
2001 10.242.600 21.038,3 31.956,9 56.235,56
2002 10.409.100 21.380,29 I 32.476,36 58.197,34
2003 10.569.100 21.708,93 32.975,59 60.074,64
2004 10.722.800 22.024,63 33.455,14 61.876,72

1 2005 I 1?867.700 22.322,26 33.907,22 63.611,38

Menurut Dinas Peternakan OK! Jakarta 2001, sumber pasokan ternak

potong sapilkerbau dan daging wilayab DKJ Jakarta sangat tergantung jumlah

pennintaan yang dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan dan jumlah cadangan yang

ada di OK! Jakarta. Penyediaan daging sapi dan kerbau uutuk DKI Jakarta

berasal dari berbagai sumber sebagai berikut.

1. Hasil pemotongan ternak sapi dan kerbau di Rumab Potong Hewan Cakung

PO Dhanna Jaya, kontribusinya m6iiU!pai 70 % dari kebutu1:an DK! .iakl1fla.

2. Rumah potong hewan swasta yang diberi izin oleh Dinas Peternakan OK!

3. Pemasukan daging dari luar rlaerah dalam bentuk beku dan segar .

4. Impor daging beku dari Australia dan New Zealand 15% - 30 %

Selain dari empat stin1ber tersebut, iJehyerliaan daging di Did Jakarta masih

berasal dari sumber lain yaitu masuknya daging ilegal yang jauh dari standar mutu

daging halal dan standar kesehatan. Komoditi daging yang masuk secara ilegal

sering disebut daging gelap. yang jumlahnya relatifkecil dan umumnya masuk ke

pasar tradisional yang berada di daerab pinggiran (Dinas Peternakan DKJ Jakarta

2000). Hal ini disebabkan oleh banyaknya akses jalan dan pintu masuk daging ke
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wilayah DKI Jakarta sangat luas, susah untuk melakukan pengontrolan daging

yang datang dari daerah BOTABEK. Penempatan pos-pos pemeriksaan daging

dijalur distribusi, pengawasan yang ketat dan manajemen distribusi yang

representatif sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu daging yang beredar di

wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan-Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1989 tentang Kesehatan

Masyarakat Veteriner dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1989

tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di

DKI Jakarta, Pengawasandan Pengendalian peredaran daging di DKI Jakarta

'merupakan wewenang daerall dalam hal ini Dinas Peternakan. Dinas Peternakan

telah melakukan studi Kl\iian Sistem Distribusi Daging di DKI Jakarta pada tahun

1995, dengan rekomendasi perlu suatu pusat distribusi daging yang merupakan

sentra pengawasan dan pemeriksaan mutu daging yang layak untuk dipasarkan.

Karena berbagai kendala yang dihadapi, rekomendasi tersebut belum dapat

direalisasi..!<an. Kondisi tersebul sema.!<in terasa perannya pada saat-saat tertentu

seperti menjelang puasa, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan TallUn batu ,

diinana pada hari-hari tersebut para pengguna dan pedagang seriilg mengalami

kekunlligan pasokan dagirig yang berkualitlls. Kelangkaan pasokan tersebut diisi

oleh ddging yang datling dari luar daerail tikI seperti BOTABEK clan Lamptlng.

Keadlilirt ini memicu kenaikan harga kotnoditi daging dan menyebahkan

terjadinya peredaran daging iIegal yang mutunya rendah terutama di pasar

tradisional (Dinas Peternakan 1997 da/am Ariantara 1999).

Terdapat kecenderungan bahwa daging segar relatif peka terhadap isu-isu

negatif mengenai proses pemotongan dan jenis daging (kemungkinan dicampur
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dengan daging babi hutan) yang dipasarkan dengan demikian penanganan yang

rnernberikan rasa arnan dari isu-isu negatif tersebut sangat diperlukan (Sub Dinas

Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas DKl, 2001.

Penyediaan daging lokal yang berkualitas sesuai dengan tuntutan konsurnen

untuk rneningkatkan daya saing daging lokal minimal sarna dengan daging impor

di pasar DIU Jakarta rnclUpakan tanggung jawab Dinas Peternakan DKl, Rumah

Potong Bewan dan perusahaan irnportir daging lainnya yang terkait. Untuk

rnenjawab tantangan perbaikan rnutu tersebut, Rurnah Pernotongan Hewan

Dharma Jaya (rnerupakan jasa pernotongan hewan dan pernasok daging terbesar

DKI Jakarta) rnernpunyai kew'liiban rnengadakan perbaikan dalarn manajernen

pengelolaan rnencakup sumberdaya rnanusia, perencanaan produksi, teknologi

yang digunakan (berefisiensi tinggi), pernasaran (rnencakup rnanajernen teknologi

pendistribusian daging), sehingga pasokan daging untuk wilayall DKI Jakarta

tetap terjaga, kuantitas, kuaIitas dan kontinuitasnya.

Menurut Gillespie (1960) rnutu daging seglft ya,:.g dihasilkan. sebuall RPH

ditentukan rnuIai dari perlakuan terhadap sapi yang akan dipotong, tatacara

pernotongan dan proses rnenjadi karkas dan daging, teknologi pernotongan yang

digunakan, ruang pelayuan dan pendinginan, sarnpai teknologi transportasi rantai

dingin uhtuk rnendistrlbusikan kejJada konsurnen dapat rnerltpetl&bat proses

pernbusukan daging (tllIipli bdban pengawet). KeseIuruhan proses tersllliitasi

dengan baik dan tidak terlepas dari kaidah higienitas, kesehatan serta faktor

kehalalan rnenurut MUI (Keputusan Mentri Kesehatan Nomor. 82 tahun 1996).

Perbaikan rnanajernen dirnulai dari sistem persediaan sapi yang akan

dipotong, sesuai dengan visi dan miS! bisnis yang dilaksanakan oIeh PD Dharma
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Jaya yang bergerak dibidang pelayanan pemotongan hewan, penyimpanan daging

beku dan pendistribusian ke pasar-pasar tradisional.

Penelitian ini dibatasi pada identifikasi dan menganalisa strategi pengeIoIaan

RPH yang mencakup strategi bisnis ditingkat perusahaan, teknoIogi yang

digunakan dan faktor-faktor Iingkungan yang mempengarubinya dengan

menggunakan analisis eksternal-int~rnal untuk mengetahui posisi perusahaan.

Analisis SWOT diIakukan terhadap kondisi manajemen RPH saat ini serta

merumiIskan strategi pengeIolaan yang tepat untuk perbaikan mutu daging agar .

dajJat bersaing dengan daging impor di pasar DKI Jakarta. Untuk menentukan

urutan prioritas dari aItematif strategi yang dihasilkan digunakan perhitungan.skor

pembenltIk strategi daIam matriks SWOT. Dengan demikian judul dari penelitian

ini adaIall: Sfrafegi Pengelolaan Rumah Potong Hewan PD. Dharma Jaya

Dalam Rangka.Peningkafan Mufu Daging Segar di Wi/ayah DKJ Jakarta.

B. PertIlhusan lYiasaIah

Dan Peffilasatahan yang terdapat di PD.· Dhaffila Jaya dan pertnasalahan

kualitas daging segar di pasar tradisional OK! Jakarta, dapat dirurnuskan area

yang dilimngkiilkan unthk diteliti diantararlya adaIah sebagai berikrlt:

1. Strategi apa yartg teiah dlteratlkatt oIeh PO Dharma Jaya saat iili.

(termasuk faidor-faktor liIigkurlgan yang mempengaruhi pei1Jrnusan

strategi perusahaan) dalam rangka nieningkatkan mutu daging dan

menjaga kontinynitas pasokan daging segar di pasar OK! Jakarta
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2. Bagaimana Perusahaan mengelola jasa pemotongan sapi mulai dari

penampungan temak, pemotongan sampai pendistribusian daging kepada

konsumen DK! Jakarta.

3. Strategi pengelolaan yang bagaimana yang paling cocok untuk

diterapkan di RPH PD.Dharma Jaya dalam rangka peningkatan mutu

daging segar di wilayah DK! Jakarta dimasa yang akan datang.

C. Tujillin Penelitian

I. Mengidentifikasi dan menganaJisa faktor-faktor yang mempengaruhi

strategi penge10laan RPH PD Dharma Jaya saat ini (menggunakan

atlaJisis IntemaJ-Ekstemal dan matriks SWOT).

2. Memberikan saran-saran perbaikan manltiemen pengelolaan RPH mulai

dari fasilitas penampungan temak, manajemen pemotongan,

penyimpanan daging sampai pada strategi pendistribusian daging segar

ke piisar tradisi.onaI, swaJayan. dan perusahaan pangan alail;;i1.

3. Merekomendasikan prioritas strategi pengelolaan yang tepat untuk

diterapkan perusahaart dari hasil analisis swot, sehingga mutu daging

PD. Dharma J,iyli dapat bersaing dertgart daging impol pada talmn 2003.

D. Manfaat PenelitilUI

I. Memberikan suiiibangan pemikiran kepada PD Dhariiia Jaya dan

pedagang daging segar daJam membenahi manajemen pengelolaan dan

penggunaan teknologi dalam mendistribusikan daging mulai dari saat
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pemotongan di RPH, pelayuan, penyimpanan, transportasi sampai proses

penjualan ditingkat agen, pasar swalayan dan tradisional.

. 2. Menjadikan PD. Dharma Jaya sebagai salah satu fasilitas dasar yang

diperlukan untuk membangun terminal agribisnis daging di DKI Jakarta.

3. Sebagai referensi bagi yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut

dan untuk acuan dasar perbaikan RPI-I ditingkat nasional.

E. Ruang Lingkup

I. Mengidentifikasi dan merinci strategi manajemen pengelolaan RPI-I I'D

Dharma Jaya yang mencakup manajemen pengadaan sapi hidup,

produksi dan operasi, organisasi dan sumber daya manusia, kebijakan

perusahaan, distribusi dan pemasaran.

2. Mengidentifikasi dan melakukan analisa faktor-faktor lingkungan yang

sangat berpengaruh terhadap perusahaan yang merupakan kekuatan dan

keieauahaJ.1 daridal&m serta peluang dliIrancaman dari luar peru",t"aan.

3. Merumuskan altematif strategi pengelolaan RPH dan menyusun

implikasi strategi yang memungkinkan untuk dijalankan perusahaan

sesuai kondisi bisnis saat ini.

F. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi oleh kerahasiaan perusahaan terutama untuk data

finansial, rugi-Iaba dan data akuntansi lainnya. Pembahasan tentang rugi

laba dan pemasukan kas perusahaan ditelusuri dari data jumlah pemotongan.
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