
1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Agribisnis merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan 

upaya peningkatan nilai tambah kekayaan sumber daya alam hayati, 

yang dulu lebih berorientasi kepada bentuk pertanian primer atau usaha 

tani dengan fokus produksi, namun sekarang telah mengalami perubahan 

paradigma ke suatu sektor ekonomi moderen dan besar. Agribisnis terdiri 

dari lima subsistem yang merupakan suatu kesatuan mata rantai yang 

saling bekerja sama dan mendukung serta saling mempengaruhi satu 

sama lain. Kelima subsistem tersebut adalah subsistem pengadaan 

sarana produksi pertanian (subsistem I), subsistem budidaya atau 

produksi usaha tani (subsistem II), subsistem pengolahan dan industri 

hasil pertanian (subsistem Ill), subsistem hasil pemasaran hasil pertanian 

dan pengolahannya (subsistem IV) dan subsistem kelembagaan 

penunjang kegiatan agribisnis (subsistem V). 

Krisis rnoneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 telah 

memperburuk kondisi perekonomian negara ini. Hampir semua sektor 

bisnis pada sendi-sendi perekonomian Indonesia mengalami kemunduran 

bahkan kelumpuhan. Hanya sedikit sekali sektor bisnis yang mampu 

bangkit kembali dan bertahan melalui krisis moneter tersebut. Salah 

satunya adalah sektor agribisnis, yang termasuk didalamnya subsektor 

pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Bahkan 

beberapa subsektor agribisnis tersebut, seperti perikanan dan kehutanan, 
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bukan saja mampu bertahan namun juga mampu memberikan 

sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan devisa negara 

Indonesia. 

Data statistik Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 1999 

menurut lapangan usaha atas dasar harga yang berlaku menunjukkan 

bahwa sub sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan 

perikanan secara kolektif mengalami peningkatan dari tahun-tahun 

sebelumnya, terutama bila dibandingkan dengan sektor usaha lain pada 

perekonomian lndonesia. Sektor-sektor lain seperti pertambangan dan 

penggalian serta industri pengolahan mengalami penurunan PDB 

terutama pada tahun 1998 akibat terimbas krisis moneter. Secara rinci 

presentase PDB berbagai sektor usaha dari tahun 1997 sampai tahun 

1999 dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 2 memperlihatkan rincian data 

PDB lapangan usaha subsektor pertanian, peternakan, kehutanan, 

perkebunan dan perikanan dari tahun 1997 sampai tahun 1999 atas dasar 

harga yang berlaku. 

Tabel 1. Persentase Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha 
atas dasar harga yang berlaku tahun 1997-1999. 

Lapangan Usaha 
Pertanian, perkebunan, kehutanan, 
peternakan dan perikanan 
Pertarnbangan dan penggalian 
lndustri pengolahan 
Perdaaanaan. Hotel dan Restoran - - .  
Lainnya 1 32;41 % ( 27,06% 1 28;40 % 
Total 

1997 
16,09 % 

8,85 % 
26,79 % 
15.85 % 

100 % 1 1 0 0 %  1 1 0 0 %  
Sumber : Statistik Indonesia, 1999. 

1998 
18,06 % 

13,73 % 
24,48 % 
16.67 % 

1999 
19,41 % 

9,90 % 
25,78 % 
16.51 % 
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Tabel 2. Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku untuk lapangan 
usaha tanaman bahan makanan, perkebunan, kehutanan, 

Salah satu subsektor agribisnis yang mengalami peningkatan 

pendapatan yang cukup baik adalah subsektor perikanan. Salah satu 

peternakan dan perikanan tahun 1997-1999 (Milyar Rupiah). 

komoditas perikanan yang memberikan sumbangan yang besar terhadap 

perolehan devisa lndonesia adalah komoditas udang. Walaupun sempat 

Lapangan Usaha 
Tanaman bahan makanan 
Tanaman perkebunan 
Peternakan dan hasil-hasilnya 
Kehutanan 
Perikanan 
Total 

mengalami penurunan pada tahun 1997 akibat krisis moneter dan 

serangan penyakit, namun bisnis komoditas udang mampu bangkit 

kembali dan berjaya terutarna dalam ha1 ekspor ke pasar internasionai. 

Perkembangan ekspor udang lndonesia dari tahun ke tahun dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Sumber : Statistik Indonesia, 1999. 

1997 
52.189,4 
16.447,4 
11.688,l 
9.806,5 

10.878,l 
101.009,4 

Harga udang di pasar dunia memang sangat tinggi. Hal ini 

disebabkan produksi udang dunia tidak rnampu memenuhi permintaan 

udang dunia. Harga udang produksi lndonesia di pasar lnternasional 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Harga udang lndonesia pada 

bulan Januari sampai April 2001 adalah sebesar $ 11,88 per kg, 

sedangkan harga tersebut diprediksikan akan meningkat hingga mencapai 

angka $13,64 per kg pada bulan Juni sampai Desember 2001. 

1998 
91.200,l 
33.727,4 
17.780,5 
17.098,l 
21.214,4 
181.020,5 

1999 
113.153,9 
37.636,9 
21.421,3 
17.278,4 
25.388,O 
214.878,5 
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Tabel 3. Eks~or udana lndonesia 1995-2000 menurut berat bersih dan - 
FOB. 

lndonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama 

2000 

dalam bisnis udang dunia. Luas areal tambak udang di lndonesia saat ini 

FOB 
(000 us$) 

1.031.668,7 
1.015.619.9 

Tahun 

1995 
1996 

sekitar 344.759 ha dengan produksi sebesar 421.510 ton atau sekitar 

Berat Bersih 
(000 kg) 
93.130,2 
99.915.9 

Sumber : Statistik Indonesia, 1999. 
Buletin Ringkas BPS Maret 2001. 

114.035,O 

39,78 % dari potensi lahan yang tersedia yaitu seluas 866.550 ha dan 

1.003.260,O 

tersebar di 26 propinsi. Dari areal yang telah diusahakan tersebut, 80 % 

diantarannya adalah tambak milik petani yang dikelola secara tradisional 

(sistem budidaya ekstensif) sehingga produktivitasnya masih sangat 

rendah (Ditjen Perikanan, 1999). Apabila dilakukan perbaikan input 

teknologi, perbaikan konstruksi tambak dan infrastruktur penunjang, 

disertai dukungan modal operasional dan dilakukan pelatihan ketrampilan 

teknis kepada petambak, maka diharapkan produktivitas tambak udang 

lndonesia dapat ditingkatkan. 

Menyadari ha1 tersebut, pemerintah melalui Ditjen Perikanan telah 

mencanangkan program peningkatan ekspor hasil perikanan yang dikenal 

dengan istilah Gema Protekan 2003, yaitu diharapkan sub sektor 

perikanan pada tahun 2003 dapat menghasilkan devisa negara sebesar 

US$ 10,19 milyar, dimana US$ 6,79 milyar diantaranya ditargetkan dari 
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komoditas udang hasil budidaya tambak. Gema Protekan 2003 dilakukan 

dengan menerapkan strategi pengembangan agribisnis di bidang 

penangkapan, budidaya air payau, budidaya laut dan budidaya air tawar 

disertai dengan peningkatan kemampuan dan ketrampilan petani nelayan, 

penyediaan sarana dan prasarana yang rnemadai dan upaya perbaikan 

rnutu dan pasca panen hasil perikanan serta didukung dengan penciptaan 

iklim yang kondusif rnelalui regulasi dan deregulasi yang terkait dengan 

pengembangan agribisnis perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya 

penyediaan permodalan melalui kredit dengan persyaratan dan prosedur 

yang mudah, peningkatan sarana dan prasarana perikanan serta 

pengernbangan perbenihan (Ditjen Perikanan, 1999). 

Seperti komoditi sistem agribisnis lainnya, keberhasilan bisnis 

komoditi udang tidak terlepas dari keberhasilan subsistem-subsistem yang 

terdapat didalamnya, diantaranya adalah subsistem pengolahan dan 

subsistem pemasaran. Ekspor komoditi udang ke pasar dunia harus 

melalui upaya penanganan dan pengolahan pasca panen yang baik, 

sebab udang merupakan komoditi pertanian yang sangat mudah rusak. 

Sehingga jelas keberhasilan ekspor udang Indonesia ke pasar dunia perlu , 

didukung oleh subsistem pengolahan yang baik dan memadai. 

PT Centrawindu Sejati Surabaya merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bisnis pengolahan dan ekspor udang . Perusahaan yang 

berdiri pada tanggal 15 Mei 1989 di Surabaya ini merupakan anak 

perusahaan dari Charoen Pokphand Group, suatu perusahaan PMA 

(Penanaman Modal Asing) yang berasal dari Thailand. Produk udang 
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beku yang diproduksi PT Centralwindu Sejati Surabaya kurang lebih 

sepuluh jenis, namun jenis yang diproduksi setiap harinya tergantung 

pada pemesanan pasar, sehingga saat ini hanya terdapat enam jenis 

produk yang secara rutin diproduksi oleh PT Centralwindu Sejati 

Surabaya. 

Sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis, PT 

Centralwindu Sejati Surabaya tidak terlepas dari keinginan untuk selalu 

rnernperoleh keuntungan. Hal ini bertujuan agar perusahaan mampu 

rnernpertahankan kelangsungan usahanya serta mampu bersaing dalam 

industri pengolahan dan ekspor udang. Keuntungan yang diinginkan untuk 

diperoleh adalah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dengan 

beroperasi secara optimum. Artinya PT Centralwindu Sejati Surabaya 

perlu melakukan aktivitas bisnis yang optimal dan mengalokasikan 

surnber daya pada produk-produk yang menguntungkan dari beragamnya 

produk yang diproduksi oleh perusahaan. Selain itu PT Centralwindu 

Sejati Surabaya perlu mengetahui produk-produk yang dapat 

mengakibatkan ketidakseimbangan dalam alokasi surnber daya yang 

dirniliki oleh perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat beroperasi 

secara efisien dan marnpu memenuhi perrnintaan pasar. 

B. Perurnusan Masalah 

PT Centralwindu Sejati Surabaya dalam melakukan proses 

produksinya dihadapkan pada berbagai kendala antara lain kapasitas 

mesin, tenaga kerja dan perrnintaan pasar yang harus dipenuhi. PT 
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Centralwindu Sejati Surabaya mampu menghasilkan sepuluh jenis produk, 

namun hanya enam jenis produk yang rutin mendapat permintaan untuk 

diproduksi. Dalam memproduksi beberapa produk, perusahaan harus 

menggunakan mesin dan tenaga kerja yang sama, sehingga perlu 

diketahui produk-produk apa yang dapat memberikan kontribusi yang 

maksimum terhadap keuntungan yang ingin diperoleh perusahaan. 

Penentuan jumlah dan jenis produk yang akan diproduksi juga 

mempertimbangkan keadaan pasar yang ada, karena PT Centralwindu 

Sejati berproduksi sesuai dengan permintaan pasar (iob order). Hal ini 

memberikan konsekuensi adanya produk-produk tertentu yang 

menguntungkan untuk diproduksi, namun ada pula beberapa produk yang 

mungkin memiliki marjin keuntungan yang negatif jika diproduksi. Dalam 

jangka panjang, bila ha1 ini terus dilakukan maka dapat menyebabkan 

kerugian bagi perusahaan. Oleh sebab itu perlu dilakukan peninjauan 

terhadap perencanaan jumlah masing-masing produk yang akan 

diproduksi untuk mengetahui kondisi optimal yang dapat dicapai dalam 

rangka memenuhi target keuntungan dan permintaan pasar serta sesuai 

dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh PT Centralwindu Sejati 

Surabaya. 
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C. Tujuan Penelitian 

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisa jumlah produksi dan jenis produk yang optimum bagi 

PT Centralwindu Sejati Surabaya yang disesuaikan dengan target 

keuntungan yang ingin dicapai, permintaan pasar yang ingin 

dipenuhi dan berbagai kendala sumber daya yang ada di 

perusahaan tersebut. 

2. Memberikan rekomendasi perencanaan produksi untuk tahun 2002 

berdasarkan hasil optimasi produksi kepada PT Centralwindu Sejati 

Surabaya. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan kegiatan penelitian 

ini antara lain bagi : 

I. PT Centralwindu Sejati Surabaya, berupa rekomendasi bagi perolehan 

keuntungan melalui optimasi produksi di perusahaan tersebut. 

2. Penulis, berupa pengalaman praktis dalam menerapkan pengetahuan 

dalam bidang Manajemen Produksi dan Operasi yang diperoleh 

selama mengikuti pendidikan di MMA IPB. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dibatasi pada pengkajian kegiatan optimasi 

dan perencanaan produksi, khususnya pada penentuan komposisi produk 

yang optimal pada PT Centralwindu Sejati Surabaya. 
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