
1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan berhasilnya program pembangunan dan perekonomian 

nasional telah mengakibatkan adanya perbaikan daya beli masyarakat. 

Meningkatnya kesadaran akan perbaikan gizi menyebabkan bergesernya 

preferensi konsumen akan kebutuhan protein hewani, baik daging, telur, dan susu, 

dan secara m u m ,  masyarakat Indonesia semakin menyukai daging ayam. Hal ini 

dapat terlihat dari elastisitas permintaan terhadap daging ayam yang cukup tinggi, 

yaitu 1,3. Hal ini berarti untuk setiap kenaikan 10 % pendapatan akan 

meningkatkan permintaan daging ayam sebesar 13 %. (Pusat Studi Pembangunan- 

LPIPB, 2000) 

Daging ayam termasuk jenis daging yang paling banyak dikonsumsi 

masyarakat Indonesia saat ini. Tingkat kebutuhan daging ayam ini diperkirakan 

akan terus berkembang mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah 

beragama Islam. Hal tersebut ditunjang dengan berkembangnya sistem waralaba 

restoran fast food, hotel-hotel, pasar swalayan, serta harga ayam yang relatif lebih 

murah dibandingkan daging sapi narnun tidak kalah kandungan gizinya. 

Rata-rata pertumbuhan konsumsi daging ayam nasional sebesar 12,52 % 

per tahun. Meskipun memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi, namun rata-rata 

per kapita per hari penduduk Indonesia dalam mengkonsumsi protein hewani 

masih rendah dibandingkan dengan negara lain tahun 1999 (Tabel 1). 

Pertumbuhan konsumsi yang rendah ini berkaitan dengan rendahnya tingkat 

pendapatan masyarakat Indonesia. (Poultry Intemasional, 2000) 
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Tabel 1. Perbandingan Konsumsi per Kapita di Beberapa Negara Penghasil 
Broiler dan Telur Tahun 1999 

- - -- 

Amerika 274 1 13.549 1 4.825 1 49 I 17,6 

Rendahnya jumlah konsumsi terhadap protein hewani, khususnya daging 

ayam broiler dan telur merupakan indikasi adanya peluang yang cukup baik untuk 

mengembangkan bisnis perunggasan (Aboebakar, 1996). Diharapkan dengan 

meningkatnya pertumbuhan konsumsi daging ayam nasional tersebut juga 

meningkatkan produksi day old chicken (DOC), baik broiler maupun layer seperti 

terlihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Produksi DOC Indonesia 1996 sld April 1999 

- - -  
Jepang 127 1 1.195 1 2.520 1 9,4 1 19,s 

Sumber : Dijen Petemakan (1999) 

17 1 9 2  Thailand 

Cina 

PT. Cipendawa Agroindustri Tbk merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam industri perunggasan, didirikan pada tahun 1970 dan mulai 

beroperasi dalam usaha pembibitan di Cipanas Jawa Barat. Pada saat ini, breeding 

farmnya berlokasi di Cipanas dan Sukabumi, merupakan pelopor dan core 

business PT CA. 

Perusahaan pada mulanya bergerak dalam usaha pembibitan Parent Stock 

60 1 1.034 ( 554 

1255 1 7.818 1 17.855 1 6 2  1 16,2 

untuk menghasilkan Final Stock d v  old chick (DOC). Sejak tahun 1980, PT CA 
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mulai memproduksi sendiri Parent Stock, dimana sebelumnya melakukan impor 

dari luar negeri, sedangkan untuk Grand Parent Stock masih impor. Dengan 

perkembangan yang dialami menyebabkan PT CA diakui sebagai perusahaan 

terbesar dan terbaik dalam usaha pembibitan. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Semakin tingginya persaingan bisnis saat ini mengharuskan setiap 

perusahaan memiliki keunggulan bersaing untuk tetap exist dan memperoleh laba 

semaksimal mungkin. Menurut Kennedy (1997), definisi keunggulan bersaing 

agribisnis adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menawarkan produk dan 

jasanya sesuai dengan nilai yang dibutuhkan konsumen atau bahkan memberi nilai 

lebih dibandingkan dengan pesaingnya dan produk substitusinya. 

Memasuki era perdagangan bebas, semua perusahaan perunggasan 

diberikan kebebasan untuk membudidayakan strain ayam. Hak paten yang 

diberikan kepada perusahaan tertentu telah ditiadakan. Dengan tidak berlakunya 

PT CA sebagai pemegang hak paten untuk jenis hubbard dan dekalb, maka 

banyak strain ayam sejenis dibudidayakan oleh perusahaan lain atau pesaing. Hal 

ini menimbulkan persaingan dalam menentukan harga kepada konsumen. PT CA 

sebagai pemegang paten pertama kali untuk strain tersebut berupaya agar 

produknya tetap merupakan pilihan pertama konsumen dalam membeli strain 

hubbard dan dekalb. 

Biaya sering merupakan hal yang sangat menentukan dalam keberhasilan 

operasi suatu perusahaan. Oleh sebab itu, kepiawaian mengendalikan biaya 

merupakan f&or penting bagi perusahaan bila ingin maju dan berkembang, 
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terutma dalam menyongsong era pasar bebas mendatang. Dalam rangka 

menciptakan keunggulan bersaing, maka PT CA perlu mengkaji sejauh mana 

aktivitas-aktivitas perusahaan dalam menghasilkan produknya yang memberi nilai 

tambah bagi konsumen dan besarnya alokasi sumberdaya terhadap aktivitas- 

aktivitas tersebut, dimana sampai saat ini perusahaan belum pernah melakukan 

evaluasi terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan, khususnya pada aktivitas 

breeding farm unit Cipanas. 

Atas dasar permasalahan diatas, analisis rantai nilai (value chain) 

berdasarkan kegiatan dalam rangka memenuhi kepuasan konsumen sangat 

diperlukan bagi PT CA untuk memberikan informasi kepada manajemen 

mengenai kinerja pada aktivitas breeding.. Lebih jauh lagi, analisis rantai nilai 

berdasarkan kegiatan dapat membantu manajemen mengetahui core 

competencenya sehingga memiliki daya saing yang tinggi diantara perusahaan 

perunggasan lainnya. 

1.3. Batasan Masalah 

Keunggulan biaya tidak hanya diperoleh dari rantai nilai aktivitas- 

aktivitas suatu perusahaan, tetapi juga dari rantai nilai antar subsistem yang terkait 

dalam bisnis perusahaan tersebut atau disebut juga dengan industry chain. Namun 

dalam geladikarya ini, penelitian hanya terbatas pada aktivitas breeding PT CA. 

1.4. Perurnusan Masalah 

Dalam rangka meningkatkan daya saing, PT CA perlu melakukan 

evaluasi terhadap kine rja aktivitas perusahaan dimana aktivitas perusahaan dapat 
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dijadikan sumber keunggulan bersaingnya. Dengan memiliki aktivitas sumber 

keunggulan bersaingnya, maka perusahaan dapat: menciptakan efisiensi dan 

berorientasi pada semua stakeholders. 

Berdasarkan ha1 tersebut diatas, maka rumusan permasalahan yang akan 

dibahas pada bab-bab selanjutnya adalah sebagai berikut. 

1. Aktivitas-aktivitas apakah yang menjadi aktivitas utama dan aktivitas 

pendukung pada breeding PT CA Tbk. 

2. Berapa alokasi sumberdaya yang dikeluarkan tiap aktivitas PT CA Tbk. 

3. Bagaimana perbandingan alokasi sumberdaya PT CA dengan pesaing. 

4. Bagaimana harapan dan persepsi konsumen terhadap produk DOC PT 

CA Tbk. 

5. Alternatif strategi apa yang dapat disarankan dalam meningkatkan 

keunggulan bersaing. 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pelaksanaan geladikarya ini adalah : 

1. Menganalisis aktivitas-aktivitas primer dan penunjang pada breeding farm PT 

CA Tbk. 

2. Menganalisis besamya alokasi sumberdaya perusahaan pada tiap aktivitas 

breeding farm dan pemacu biayanya. 

3. Menganalisis alokasi sumberdaya terhadap aktivitas yang dilakukan pesaing 

dan membuat perbandingan dengan PT CA Tbk. 

4. Mengetahui persepsi dan harapan serta faktor-faktor yang hams diperhatikan 

untuk meningkatkan kepuasan konsumen. 

http://www.mb.ipb.ac.id



5. Menganalisis alternatif strategi rantai nilai yang tepat dalam rangka mencapai 

keunggulan bersaing perusahaan. 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini hanya sampai pada tahap rekomendasi altematif strategi 

rantai nilai dalam rangka mencapai keunggulan biaya. Sedangkan 

implementasinya diserahkan kepada pihak PT CA Tbk. 

1.7. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan, informasi tentang sumber keunggulan bersaing perusahaan 

sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan strategi bersaing PT CA 

Tbk di masa mendatang. 

2. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

bahan pustaka dan studi lanjutan. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan aplikasi ilmu dalam bidang manajemen 

strategi sesuai minat peneliti terhadap kajian manajemen strategi. Selain itu 

dapat memperoleh tambahan wawasan dan pengalaman dalam mendiagnosis, 

menelaah, memberikan alternatif-alternatif dan menentukan cara pemecahan 

masalah yang paling baik dalam konsep rantai nilai. 
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