
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia, dalam kebijakannya, mulai menempatkan 

agribisnis sebagai sektor yang strategis untuk meningkatkan devisa dari 

kornoditi non minyak dan gas bumi. Salah satu komoditi yang semakin 

meningkat permintaannya dan memiliki prospek untuk berkembang adalah 

daging. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pendapatan 

dan taraf hidup rnasyarakat, permintaan daging, baik dalam keadaan segar 

maupun yang sudah diolah terus meningkat. Berdasarkan riset pasar 

PT Kemfoods (Liesdiani, 1996), pada tahun 1994 - 1998, proyeksi konsurnsi 

total daging dan produksi daging olah cenderung meningkat, sementara 

pemenuhan perrnintaan daging hanya mencapai kurang lebih 1% dari 

konsumsi daging dan semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa peluang usaha pengolahan daging akan semakin 

berkembang. 

Permintaan konsumsi daging yang belum terpenuhi dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan daging olah dengan mengembangkan 

produk-produk daging olahan baru yang sesuai dengan selera rnasyarakat. 

Untuk itu, mengingat sifat daging yang mudah rusak (perishable), 

manajemen perusahaan perlu mengelola semua sumber daya yang ada di 
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perusahaan agar dapat mengernbangkan produk daging menjadi daging I 
olah. 

Tabel 1. Proyeksi Konsumsi Daging, Produksi Daging Olah dan Pemenuhan 
Perrnintaan Pasar sampai Tahun 1998. 

Sumber : Riset Pasar PT Kemfoods (1 993) dalarn Liesdiani (1 996) 

Sifat daging yang rnudah rusak tersebut, perlu diatasi dengan 

mengolah daging rnenjadi produk lain, sehingga dapat rneningkatkan nilai 

tarnbah dan menambah waktu sirnpan daging. Pengawetan produk maupun 

pengolahan daging tidak terlepas dari teknologi, rnulai dari yang sederhana 

sampai teknologi yang canggih. 

Teknologi, sebagai salah satu faktor yang menopang berkernbangnya 

suatu industri tidak cukup digunakan secara benar dan efisien, tapi suatu 

industri yang baik akan mengelola teknologi yang dirniliki agar memberikan 

hasil yang optimal. Dengan melakukan penerapan manajernen teknologi 

yang terpadu, suatu industri diharapkan dapat rnencapai tujuan-tujuan yang 

Pernenuhan 
Permintaan 

(%) 

0.93 
0.91 
0.90 
0.89 
0.88 

Tahun 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Konsurnsi daging 
(ton) 

1.398.808 
1.477.296 
1.555.784 
1.634.272 
1.712.761 

Produksi daging 
olah 
(ton) 

13.009 
13.520 
14.031 
14.543 
15.054 
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ditetapkan dengan sumberdaya yang ada secara efisien dengan hasil yang 

optimal. 

PD. Badranaya merupakan salah satu unit dari PT. Tirta Ratna yang 

bergerak dalam bidang penjualan dan pengolahan daging. Produk yang 

dipasarkan oleh PD. Badranaya terdiri dari beberapa macam, yaitu : 

(I) daging segar, 

(2) daging olah : sosis, botfer, burger dan bakso, 

(3) daging matang : lidah asap dan daging asap. 

Memasuki era pasar bebas, PD. Badranaya rnenghadapi persaingan 

yang semakin tajam tidak saja dari pengusaha dalam negeri, tetapi bahkan 

dari pengusaha luar negeri yang akan leluasa memasuki pasar Indonesia. 

Di dalam negeri sendiri, intensitas persaingan usaha pengolahan daging 

sudah cukup ketat. Tabel 2 menggambarkan persaingan pengolahan 

daging olah pada tahun 1995. 

Untuk mengantisipasi persaingan di atas, PD. Badranaya perlu 

mernanfaatkan teknologi yang ada di perusahaannya seoptimal mungkin. 

Hal ini dapat dilakukan dengan mengelola komponen teknologi yang terdiri 

dari perangkat teknologi itu sendiri, sumber daya manusia, informasi yang 

dimiliki dan organisasi yang rnengelola teknologi hingga dapat menghasilkan 

produk sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diperlukan perusahaan. 
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Tabel 2. Perusahaan Pengolahan Daging dengan Kapasitas Produksi, Nama 
Merek dan Jenis Produk 

Sumber : Riset Pasar PT. Kemang Food Industries dalam Sudiyarto (1995) 

PT. Kemang Food Villa 1 Kem Chick's 1 Chefs : 
Industries, Jakarta 

PT. Aroma Meat, Aroma : sosis, delicatessen 

Bemardi : sosis, burger, bakso, 
delicatessen 

PD. Pasir Kaliki, 
Bandung 

PD. Dilamo, Bandung 

PT. Titiles, Denpasar 

PD. Badranaya, 
Bandung 

PT. Soelina, Jakarta 

180 

180 

150 

120 

120 

Pasir Kaliki : sosis, delicatessen 

Dilamo : sosis 

Titiles : sosis, delicatessen 

Badranaya : sosis, delicafessen 

Soelina : sosis, delicatessen 
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Untuk mengantisipasi persaingan, pada tahun 1995, pihak 

manajemen PD. Badranaya memutuskan untuk menginvestasikan dana 

kurang lebih sejumlah Rp. 600 juta dengan mengganti perangkat 

produksi yang lama dengan teknologi yang lebih modern. Tetapi 

investasi yang besar tersebut belum diikuti dengan pendapatan keuntungan 

seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Menurut pihak manajemen, 

walaupun harga jual produk PD. Badranaya relatif lebih tinggi dari 

pesaingnya, namun biaya yang dikeluarkan sebesar 89% dari penjualan, 

sehingga besamya keuntungan hanya sebesar kurang lebih 10% dari 

penjualan, padahal keuntungan yang diharapkan perusahaan saat ini 

berkisar 20% -30 % dari penjualan. Besarnya biaya yang dikeluarkan PD. 

Badranaya dapat dipengaruhi banyak faktor. Biaya produksi dipengaruhi 

oleh biaya tetap dan biaya tidak tetap, seperti biaya penyusutan, biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Seluruh biaya ini juga 

dipengaruhi oleh kinerja dari masing-masing faktor produksi, seperti tenaga 

kerja, kapasitas produksi, perawatan mesin dan lain-lain. Pengelolaan faktor- 

faktor di atas sangat penting untuk mendapatkan hasil yang optimal. 

Rendahnya keuntungan yang didapat PD. Badranaya, 

mengindikasikan bahwa sumber daya yang ada di perusahaan ini belum 

dikelola secara optimal, sehingga perusahaan semakin sulit bersaing. Salah 

satu unsur sumberdaya yang penting untuk dikelola adalah teknologi, 
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sebagai sarana untuk merubah input menjadi output. Pemilihan jenis 

teknologi akan menentukan rangkaian kegiatan produksi dan peralatannya. 

Teknologi dibutuhkan untuk memproduksi, meningkatkan produktivitas dan 

untuk meningkatkan daya saing. Kernampuan perusahaan untuk mengelola 

pabrik dan peralatan yang dimiliki untuk menghasilkan produk dengan 

kualitas dan kuantitas yang diinginkan, disebut kemampuan operatif dan 

merupakan salah satu indikator kernampuan teknologi suatu perusahaan. 

Teknologi itu sendiri perlu didukung faktor sumberdaya yang lain, yaitu 

sumberdaya manusia, jaringan informasi dan organisasi yang mendukung. 

Berkaitan dengan rencana PD. Badranaya untuk mengembangkan 

perusahaan dalam mengantisipasi persaingan yang semakin ketat, 

PD. Badranaya perlu untuk mengetahui tingkat kecanggihan teknologi yang 

dimiliki. Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terlibat dalam teknologi 

mulai dari perangkat teknologi, sumber daya manusia, inforrnasi yang dimiliki 

maupun organisasi yang mengelola, diharapkan perusahaan dapat 

menentukan pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kernampuan perusahaan serta tuntutan pasar. 
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B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang dihadapi perusahaan di atas, maka 

Geladikarya ini difokuskan pada rnasalah-masalah berikut : 

1 Bagaimana pelaksanaan manajemen teknologi yang diterapkan oleh 

\ 
PT.Tirta Ratna, Unit Badranaya, Bandung. 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan penerapan 

Manajemen Teknologi pada PT. Tirta Ratna, Unit Badranaya, Bandung. 

C. Tujuan Geladikarya 

Tujuan geladikarya ini adalah untuk menerapkan ilmu dan konsep 

manajemen teknologi serta konsep ilmu lainnya yang relevan pada PD. 

Badranaya, yaitu : 

1. Mengkaji pelaksanaan manajemen teknologi produksi pada PT. Tirta 

Ratna, Unit Badranaya, Bandung. 

2. Mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

penerapan Manajemen Teknologi pada PT. Tirta Ratna, Unit Badranaya, 

Bandung. 

3.Memberikan alternatif pengembangan teknologi yang mungkin 

dilaksanakan sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. 
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D. Manfaat Geladikarya 

Dengan melakukan geladikarya ini, diharapkan diperoleh manfaat- 

manfaat, baik bagi perusahaan maupun penulis, yaitu : 

I. Memberikan masukan pada manajemen PT. Tirta Ratna, Unit Badranaya, 

Bandung dalam pelaksanaan Manajemen Teknologi. 

2. Sebagai sarana latihan dan pengembangan wawasan bagi penulis dalam 

penerapan teori, khususnya bidang Manajemen Teknologi. 

E. Ruang Lingkup Geladikarya 

Pada pelaksanaan Geladikarya ini rnasalah yang dianalisa dibatasi 

pada aspek manajemen teknologi yang dilaksanakan perusahaan serta 

faktor-faktor dominan yang mempengaruhinya. Kajian dalam penelitian ini 

hanya sampai pada tahap pemberian alternatif, sedangkan implementasinya 

diserahkan pada perusahaan. 
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