
 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sejak zaman dahulu, Indonesia telah dikenal sebagai negara agraris. Disebut 

negara agraris karena sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai 

petani. Potensi Indonesia sebagai negara agraris sangat kuat. Indonesia memiliki daerah 

yang sangat luas untuk sektor atau lahan pertanian dengan kondisi tanah dan iklim yang 

mendukung untuk kegiatan pertanian. Letak geografis Indonesia yang berada di bawah 

garis khatulistiwa juga menjadi modal dasar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara 

agraris yang kuat. Pancaran sinar matahari sepanjang tahun membuat tanaman dan ternak 

mampu tumbuh dan berproduksi dengan optimal. Oleh karenanya, tidak heran bila sektor 

pertanian telah menjadi andalan dalam perekonomian Indonesia. Keunggulan sektor 

pertanian sebagai lokomotif perekonomian Indonesia telah teruji ketika krisis global 

terjadi pada penghujung tahun 2008. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih 

mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu sekitar 4,5%.  

Meskipun Indonesia adalah negara agraris, tetapi produksi daging ayamnya masih 

rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tabel 1 menyajikan produsen daging 

ayam terbesar di dunia. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 1. Negara Penghasil Daging Ayam Terbesar di Dunia Tahun 2007 
Produksi Rangking Negara Nilai (US S 1.000) Volume (MT) 

1 Cina  18.540.600 21.833.200 
2 Amerika Serikat 3.991.918 5.395.000 
3 India  2.176.778 2.930.000F 
4 Jepang  2.123.813 2.583.000 
5 Meksiko 1.897.088 2.290.833 
6 Rusia 1.746.104 2.103.300 
7 Brasil  1.197.523 1.779.190 
8 Indonesia 931.317 1.174.600 
9 Prancis 704.175 878.400 
10 Turki 690.551 795.310 

Sumber : FAO, 2009 

Dengan diterapkannya pasar global, hambatan tarif dan non-tarif dari berbagai 

negara akan dihilangkan. Produk dari negara-negara penghasil ayam pedaging akan 

dengan leluasa masuk ke pasar domestik. Demikian juga produk Indonesia, akan bebas 

memasuki pasar global. Akibatnya, persaingan dalam perdagangan akan semakin ketat. 

Menurut data dari BPS (2009), volume ekspor daging ayam tidak setinggi volume 

impor daging ayam (tahun 2004—2008) sehingga menyebabkan minus (Tabel 2). 

Peningkatan nilai impor daging ayam ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan akan 

daging ayam dalam negeri, sementara produksi ayam dalam negeri tidak mampu 

mengimbangi tingginya laju pertumbuhan permintaan. 

Tabel 2.  Perkembangan Volume Ekspor dan Impor Daging Unggas Tahun 2004—
2008 

Ekspor Impor 

No Tahun Volume 
(000 ekor) 

Kenaikan 
(%) 

Volume 
(000 
ekor) 

Kenaikan 
(%) 

Minus 
(000 
ekor) 

1 2004 164.993 - 327.171 - 162.178 
2 2005 128.473 -22,17 699.424 113,77 570.951 
3 2006 229.627 78,73 450.088 -35,64 220.461 
4 2007 234.389 2,07 401.845 -10,71 167.456 
5 2008 238.899 1,92 455.955 13,46 217.056 
Rata-rata  15,14  80,88  

Sumber : Kementrian Pertanian (2009) 



 

Pada tahun 2008, subsektor peternakan mampu menyumbang produk domestik 

bruto (PDB) sebesar Rp 35.552,8 milyar. Dari tahun ke tahun, PDB Indonesia pada 

subsektor pertanian cenderung meningkat (Tabel 3). Pada tahun 2007, Provinsi Jawa 

Timur menjadi penyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) subsektor 

peternakan paling tinggi, yaitu mencapai Rp 7,87 triliun rupiah (22,7% dari 33 provinsi). 

Sementara provinsi yang memiliki PDRB subsektor peternakan paling rendah adalah 

Provinsi DKI Jakarta, sebesar Rp 0,02 triliun rupiah (0,1% dari 33 provinsi). 

Tabel 3.  Produk Domestik Bruto Subsektor Peternakan Tahun 2004—2008 (Atas 
Dasar Konstan) 

(Rp. Milyar) 
No Tahun Nilai (Rp) Persentase Kenaikan (%) 

1 2004 31.372,5 - 
2 2005 32.346,5 3,10 
3 2006 33.430,2 3,35 
4 2007*) 34.220,7 2,36 
5 2008**) 35.552,8 3,89 
Rata-rata  3,17 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2009) 
Keterangan : *) Angka sementara/preliminary figures 
               **) Angka sangat sementara/very preliminary figures 
 

Harga komoditas unggas nasional mengalami fluktuasi. Kondisi ini berdampak 

pada produksi day old chicks (DOC) yang turun naik. Tabel 4 menyajikan produksi DOC 

broiler, DOC layer, DOC pembibit, obat, dan peralatan industri unggas nasional. 

Munculnya krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 juga memberi dampak 

negatif pada industri perunggasan nasional. Produksi DOC pada tahun 2008 mengalami 

penurunan drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini sedikit demi 

sedikit mulai membaik pada tahun 2009. 

 
 
 
 



 

Tabel 4. Profil Industri Perunggasan Nasional  
Profil Industri Perunggasan Nasional (juta rupiah) 
2007 2008 2009* Produk 

Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai 
DOC Broiler (ribu unit) 1.150 3.220 900 2.790 950  2.850 
DOC Layer (ribu unit) 62 403 50 375 53  382 
DOC Pembibit (ribu unit) 62 93 50 88 53  90 
Obat - 1.200 - 1.250 -  1.300 
Peralatan - 200 - 210 -  210 

Sumber : GPMT (2009) 
Keterangan : *) = Prediksi 

 

Indonesia dengan 220 juta penduduk merupakan pasar yang sangat besar. Tidak 

heran bila negara produsen unggas terbesar (seperti Amerika Serikat dan Brasil) 

menjadikan Indonesia sebagai sasaran pasar yang menggiurkan. Produk-produk dari 

negara tersebut telah membanjiri pasar dalam negeri. Tidak saja di supermaket dan 

hypermarket, produk dari luar juga telah merambah pasar tradisional (wet market). 

Kondisi ini sebetulnya merupakan sebuah tantangan bagi para produsen dalam negeri 

untuk menciptakan produk yang mampu bersaing dengan produk dari luar. Jika ingin 

tetap bertahan sebagai raja di negeri sendiri maka daya saing produk pertanian harus 

ditingkatkan.  

Meskipun jumlah penduduk indonesia banyak, tetapi konsumsi daging ayam per 

kapita per tahun masih sangat rendah (Tabel 5). Konsumsi daging ayam dalam negeri 

hanya 6 kg/kapita/tahun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Brunai Darussalam (40 

kg/kapita/tahun) dan Malaysia (32 kg/kapita/tahun). Bahkan, konsumsi ayam nasional 

juga lebih rendah dibandingkan dengan Filipina (8 kg/kapita/tahun). Di sisi lain, 

rendahnya tingkat konsumsi ayam pedaging di Indonesia memberikan peluang untuk 

ditingkatkan. Dengan demikian, peluang produksi ayam pedaging akan terserap oleh 

pasar dalam negeri. 

 



 

 
Tabel 5. Konsumsi Ayam Pedaging di Asia Tenggara Tahun 2008 

No Negara Konsumsi/kapita (kg) 
1. Brunei Darussalam 40 
2. Malaysia 32 
3. Thailand 10 
4. Filipina 8 
5. Indonesia 6 

Sumber : vibiznews (2009) 

 
Paradigma dalam memproduksi dan menawarkan produk dan jasanya mulai 

mengalami pergeseran. Awalnya, perusahaan akan membuat produk yang didesain 

olehnya (by design) untuk kemudian ditawarkan dan dijual pada konsumen. Namun, 

sekarang tren mulai mengarah pada produksi produk yang disesuaikan dengan tuntutan 

atau keinginan konsumen (by product). Paradigma ini tentunya akan membuat arah 

kebijakan dan strategi perusahaan berubah. Konsep peningkatan daya saing menjadi 

fokus utama ketika sebuah perusahaan memproduksi produknya. 

Alat ukur yang sejauh ini efektif untuk menganalisis dan menghadapi kondisi 

peningkatan daya saing adalah melalui strategi pengelolaan rantai nilai (value chain 

governance, VCG). Beberapa literatur menjelaskan bahwa rantai nilai (value chain) 

adalah seluruh rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk membawa produk atau jasa dari 

pengonsepan, produksi, pemasaran, hingga sampai di tangan konsumen. Rangkaian 

kegiatan tersebut melibatkan banyak aktor, seperti petani sebagai supplier, produsen, 

distributor, grosir, retailer, dan konsumen. 

Pengelolaan rantai nilai merupakan pengelolaan hubungan antara pembeli, 

penjual, penyedia jasa, dan lembaga-lembaga pembuat peraturan yang mempengaruhi 

berbagai aktivitas dari proses produksi hingga produk/jasa sampai di tangan konsumen. 



 

Pengelolaan di sini terkait dengan kekuatan dan kemampuan untuk mengendalikan 

rangkai kegiatan dan aktor yang terlibat di dalamnya (Hellin dan Meijer, 2006). 

PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk merupakan perusahaan terintegrasi di 

bidang perunggasan terbesar di Indonesia dan telah beroperasi sejak kira-kira 40 tahun 

lalu. Tabel 6 menunjukkan bahwa PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk hingga tahun 

2008 masih menguasai market share untuk produksi pakan ayam dan Day Old Chick 

(DOC) ayam pedaging. Selain memproduksi pakan dan DOC ayam broiler, PT Charoen 

Pokphand Indonesia, Tbk juga memproduksi peralatan industri perunggasan dan 

mendistribusikan obat-obatan untuk ayam. Sementara di sektor hilir, PT Charoen 

Pokphand Indonesia, Tbk telah berhasil meningkatkan nilai tambah produk dengan 

mengolah ayam pedaging menjadi beberapa produk olahan, seperti chicken nuggets, 

chicken stick, sosis, dan bakso. 

Tabel 6. Pangsa Pasar DOC dan Pakan Unggas di Indonesia 

No Perusahaan Pangsa Pasar 
Pakan (%) 

Pangsa Pasar 
DOC Ayam 

Pedaging (%) 
1. PT Charoen Pokphand Indonesia, tbk 33,60 30,00 
2. PT Japfa Comfeed Indonesia, tbk 28,70 26,00 
3. PT Sierad Produce, tbk 7,00 7,00 
4. PT Malindo Feedmill, tbk 3,65 4,40 
5. Lainnya 27,05 32,60 

Sumber : web.bisnis.com; antara.co.id (2009) 

1.2. Rumusan Masalah 

Rantai nilai merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan jasa dan produk 

dari mulai pengadaan bahan baku hingga jasa atau produk tersebut sampai di tangan 

konsumen. Serangkaian proses panjang tersebut harus dikelola dengan baik untuk 

memaksimalkan penciptaan nilai dan meminimalkan biaya. Alat yang bisa digunakan 

untuk mengukur kondisi tersebut adalah analisis rantai nilai. Dengan analisis rantai nilai, 



 

pihak perusahaan bisa mengidentifikasi aktivitas-aktivitas kunci dalam perusahaanatau 

stakeholder yang membentuk rantai nilai dan mengidentifikasi potensi keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan pada sebuah perusahaan. Dengan demikian, jasa atau 

produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan pesaingnya. 

Untuk menunjang kontinuitas usaha, perlu adanya dukungan dari pihak lain, baik 

di sektor hulu maupun sektor hilir. Penciptaan sebuah jasa maupun produk tentu saja 

membutuhkan pasokan bahan baku, baik yang berasal dari dalam maupun dari pasokan 

luar. Kontinuitas pasokan sangat bergantung pada kelanggengan hubungan dengan 

pemasok sebagai stakeholder. Sementara di sisi hilir, produk atau jasa yang telah 

dihasilkan harus bisa disalurkan kepada konsumen pada saat dan waktu yang tepat. Untuk 

menunjang hal itu, peranan agen atau distributor di sini sangat penting. Oleh karenanya, 

hubungan baik dengan stakeholder perlu dijaga sehingga rantai nilai akan tetap berjalan 

dengan baik. 

Ayam pedaging merupakan komoditas yang unik karena merupakan makhluk 

hidup sehingga memiliki keterbatasan untuk sampai ke tangan konsumen agar tetap 

dalam kondisi hidup atau segar jika sudah disembelih. Harga daging ayam juga sangat 

berfluktuatif. Sebagai contoh, pada saat Indonesia diguncang serangan flu burung, harga 

ayam pedaging di tingkat petani hanya pada kisaran Rp 7.800/kg (Juli 2005). Sementara 

pada momen-momen penting, seperti hari raya lebaran, harga ayam pedaging meroket 

hingga menembus angka Rp 25.000/kg (September 2009). Hal ini terjadi karena suplai 

ayam pedaging tidak seimbang dengan jumlah yang dibutuhkan oleh konsumen. Kondisi 

ini tentu saja perlu ditangani dengan benar karena bila salah dalam mengelola, bisa 

menyebabkan kerugian pada usaha ayam pedaging. Sebenarnya, jika pengelolaan rantai 



 

nilai pada industri perunggasan nasional ditata dengan baik, fluktuasi harga ayam 

pedaging bisa diredam.  

Meskipun PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk adalah perusahaan multinasional 

yang terintegrasi, tetapi perusahaan ini masih menghadapi beberapa permasalahan, yaitu 

perlunya peningkatan daya saing produk. Semakin ketatnya persaingan di industri ayam 

pedaging membuat PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk perlu memperbaiki sistem 

pengelolaan rantai nilai agar daya saing produknya meningkat. Di samping itu, 

pembesaran ayam pedaging juga dilakukan oleh peternakan rakyat sehingga tidak ada 

kontrol yang kuat dari PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk untuk mengontrol jumlah 

ayam yang beredar di masyarakat serta mengontrol kualitas ayam yang dibesarkan oleh 

peternak. 

Hanya sebagian kecil ayam yang dijual dalam bentuk olahan, selebihnya dijual 

dalam kondisi hidup sebagai ayam pedaging siap potong. Penjualan ayam pedaging 

dalam kondisi hidup dinilai masih belum efisien dan belum memiliki daya saing yang 

tinggi. Terkait dengan hal ini, sebenarnya Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian, Pemeliharaan, dan 

Peredaran Unggas. Perda ini dibuat untuk menanggulangi merebaknya kasus flu burung, 

penggunaan formalin pada daging, dan perdagangan ayam tiren (mati kemarin). Daging 

ayam yang didistribusikan di Jakarta harus sudah disembelih. Untuk memenuhi Perda 

No. 4 tersebut, perusahaan yang bergerak di dunia perunggasan harus memiliki Rumah 

Potong Ayam (RPA) sehingga bisa menyuplai daging ayam dalam kondisi siap masak. Di 

sisi lain, perda ini akan mematikan pedagang ayam hidup yang memasok ke pasar 

tradisional. Namun, sebenarnya pedagang ayam hidup tersebut bisa bekerja sama dengan 



 

pihak RPA untuk menyembelih ayam. Keberlangsungan hubungan yang harmonis antara 

pedagang ayam hidup dan RPA juga bisa dikaji lebih dalam dengan analisis rantai nilai. 

Dengan adanya perda ini, sebetulnya peternak bisa bekerja sama lebih lanjut 

dengan PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk untuk memperbaiki rantai nilai dengan 

mendirikan beberapa RPA baru di Jakarta atau daerah sekitarnya. Dengan demikian, 

ayam yang dihasilkan oleh peternak bisa diproses terlebih dahulu di RPA ini sebelum 

didistribusikan ke konsumen di Jakarta. Sementara untuk meningkatkan daya saing 

produk yang dihasilkan oleh PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk, salah satu strategi 

yang bisa digunakan adalah pengelolaan rantai nilai. Berikut rumusan masalah yang 

terjadi di PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. 

a. Bagaimana peta rantai nilai yang diterapkan oleh PT Charoen Pokphand Indonesia, 

Tbk saat ini? 

b. Bagaimana pengelolaan rantai nilai yang dilakukan oleh PT Charoen Pokphand 

Indonesia, Tbk? 

c. Bagaimana margin pemasaran yang didapat oleh pelaku bisnis ayam pedaging di 

tingkat on farm dan off farm? 

d. Atribut apa saja yang memiliki gap paling lebar berdasarkan preferensi peternak 

sebagai konsumen produk yang dihasilkan oleh PT Charoen Pokphand Indonesia, 

Tbk? 

e. Faktor apa saja yang mempengaruhi daya saing ayam pedaging pada PT Charoen 

Pokphand Indonesia, Tbk? 

f. Bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi 

peningkatan rantai nilai pada PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk? 



 

g. Alternatif strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan rantai nilai sehingga 

daya saing ayam pedaging meningkat? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut. 

a. Memetakan rantai nilai ayam pedaging di PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. 

b. Menganalisis pengelolaan rantai nilai ayam ras pedaging yang berjalan di PT Charoen 

Pokphand Indonesia, Tbk. 

c. Mengetahui margin pemasaran pada setiap pelaku bisnis ayam pedaging di tingkat on 

farm dan off farm. 

d. Menganalisis gap pada produk PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. 

e. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan daya saing 

ayam ras pedaging pada PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. 

f. Menganalisis faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap peningkatan 

rantai nilai pada PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. 

g. Merumuskan alternatif strategis peningkatan rantai nilai ayam ras pedaging yang 

dapat dibangun untuk meningkatkan daya saing. 
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