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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi dalam berbagai bidang menyebabkan persaingan dalam 

berbagai macam industri semakin meningkat intensitasnya saat ini. Banyak faktor 

yang mendukung kondisi tersebut, diantaranya adalah perkembangan teknologi 

dan kemajuan ekonomi. Teknologi informasi yang semakin berkembang 

memungkinkan konsumen untuk dapat mengakses kebutuhan yang diinginkan 

dengan berbagai cara dari lokasi yang jauh sekalipun. Hal tersebut didorong oleh 

kemampuan finansial yang beragam dari setiap konsumen sehingga 

mempengaruhi kemampuan dalam membeli produk.  

 Industri perunggasan merupakan salah satu subsektor agribisnis yang 

terkena dampak dari globalisasi. Direktorat Jendral Peternakan (2009) mencatat 

bahwa total nilai impor komoditi peternakan mencapai US$ 132,84 juta yang 

terdiri dari komoditi ternak mencapai US$ 42,40 juta dan komoditi hasil ternak 

pangan mencapai US$ 90,44 juta. Kondisi demikian menjadikan persaingan yang 

ketat antara pemasaran daging lokal dan impor. Tidak hanya itu, cakupan pasar 

yang luas dan didukung oleh jumlah penduduk yang berjumlah 220 juta jiwa 

menjadikan industri peternakan sebagai pasar yang menarik. Tabel 1 

menunjukkan jumlah perusahaan pada industri perunggasan di Indonesia pada 

tahun 2004. Berdasarkan Tabel 1 menjelaskan bahwa industri unggas (ayam) 

lebih berkembang dibandingkan dengan industri unggas lainnya dengan semakin 

banyak pelaku didalamnya. 
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Tabel 1. Jumlah Perusahaan pada Industri Perunggasan di Indonesia Tahun 
2004 

No Segmentasi Industri Unggas Jumlah Perusahaan 

1 Pembibitan petelur (layer) 13 

2 Pembibitan pedaging (broiler) 16 

3 Budidaya layer 1.766 

4 Budidaya broiler 1.438 

5 Unggas lain 44 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2008) 

 Populasi ayam ras pedaging (broiler) semakin berkembang berdampak 

pada produksi daging ayam ras pedaging nasional pun mengalami peningkatan. 

Direktorat Jendral Peternakan (2009) menyatakan bahwa peranan daging unggas 

terhadap kontribusi produksi daging nasional mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Data menunjukkan bahwa peranan daging unggas semakin meningkat 

dari 20% pada tahun 70-an menjadi 64,7% (1.403, 6 ribu ton) pada tahun 2008. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa daging unggas memberikan kontribusi 

terbesar terhadap penyediaan daging nasional dibandingkan daging dari berbagai 

jenis ternak lainnya. Tabel 2 menunjukkan konsumsi hasil ternak per kapita per 

tahun pada produk peternakan 2006-2007. Tabel 2 tersebut menjelaskan bahwa 

konsumsi daging ayam mengalami peningkatan paling besar dibandingkan 

konsumsi daging yang lain. Hal ini dikarenakan oleh harga komoditi daging ayam 

yang lebih terjangkau dan mudah untuk mendapatkannya.  
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Tabel 2. Konsumsi Hasil Ternak Per Kapita Per Tahun pada Produk 
Peternakan 2006-2007 

No Komoditi Daging Segar 
(kg) 

Tahun 

2006 2007 

1 Sapi 0.31 0.53 

2 Kerbau 0.05 0.02 

3 Kuda 0.05 0.06 

4 Kambing 0.26 0.27 

5 Babi 2.50 0.27 

6 Ayam (ras&kampung) 0.52 4.37 

7 Unggas lainnya 0.05 0.05 

8 Daging lainnya 0.05 0.11 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2008) 

 PT. Japfa Group merupakan salah satu pelaku dalam industri perunggasan 

(ayam) di Indonesia. Melalui beberapa anak perusahaan yang dimiliki, PT. Japfa 

Group mengelola bidang usaha mulai dari bagian hulu (industri pembibitan) 

sampai dengan bagian hilir (industri pengolahan hasil ternak). Salah satu anak 

perusahaan tersebut adalah PT. Primata Karyapersada (PT. PKP) merupakan suatu 

industri dalam bidang perunggasan yang terintegrasi, salah satunya dalam bidang 

usaha pemotongan ayam (RPA). Produk yang dihasilkan perusahaan berupa 

karkas ayam utuh (whole chicken carcass) dalam bentuk segar (fresh) dan beku 

(frozen), potongan daging ayam (parting), daging ayam tanpa tulang (boneless), 

produk olahan lanjutan (further process), dan produk sampingan (by product). 

 Sebagai salah satu strategic business unit (SBU), RPA memiliki peranan 

yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha PT. PKP. Peranan penting 

tersebut antara lain membantu peternak ketika harga ayam jatuh, memotong rantai 

pasar unggas yang terlalu panjang, serta langkah antisipasi berlakunya Perda DKI 

No. 4/2007. Pada Perda yang telah diperbaharui tersebut, mencatumkan tentang 
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aturan relokasi tempat penampungan ayam dan rumah pemotongan ayam, serta 

distribusi unggas ke wilayah DKI Jakarta. Kondisi demikian menyebabkan ayam 

hidup tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam wilayah DKI Jakarta lagi pada 

tahun 2009-2010 (Utoyo, 2008). 

Perda DKI No. 4/2007 mengharuskan perusahaan unggas nasional 

memiliki atau mencari tempat pengolahan untuk ayam hidup di luar wilayah DKI 

Jakarta. Hal ini menyebabkan konsumen pada area tersebut hanya dapat menerima 

produk perusahaan berupa produk daging unggas baik dalam bentuk segar (fresh) 

maupun beku (frozen). Dengan demikian peran RPA sebagai salah satu unit bisnis 

menjadi sangat dibutuhkan bagi PT. PKP karena sebagian besar konsumen saat ini 

berada di daerah Jakarta dan sekitarnya. 

 Terjadi penambahan nilai produk berupa diferensiasi produk pada divisi 

RPA. Salah satu tujuan perusahaan dalam menghasilkan produk daging ayam 

beragam spesifikasi adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap konsumen. 

Paradigma yang berkembang saat ini adalah mengenai bagaimana perusahaan 

memenuhi kebutuhan dan kepentingan konsumen menyebabkan persaingan bisnis 

menjadi sangat kompleks pada saat ini. Kondisi persaingan ini memaksa 

perusahaan mencari cara baru dalam mencapai keunggulan kompetitif. 

 Salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara 

berkesinambungan adalah melalui peningkatan daya saing dan keunggulan 

kompetitif rantai pasokan yang terintegrasi. Integrasi rantai pasokan menciptakan 

link antara perusahaan dengan konsumen, pemasok, dan anggota saluran distribusi 

lainnya. Integrasi tersebut dapat berupa keterkaitan hubungan, aktivitas, fungsi-
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fungsi, proses dan lokasi. Hal ini menciptakan suatu hubungan ke arah kooperatif, 

kemitraan bisnis jangka panjang, dan aliansi strategis.  

 Manajemen rantai pasokan (SCM) adalah pendekatan yang digunakan 

untuk mengintegrasikan pemasok (kemitraan), pengolah (RPA), konsumen 

(distributor, retail, dan konsumen industri) secara efisien. Hal ini dikarenaka 

untuk menghasilkan produksi dan pendistribusian barang pada jumlah yang tepat 

dan pada saat yang tepat, dalam upaya meminimumkan biaya di keseluruhan 

sistem dengan tetap memuaskan pelayanan pada tingkat yang dikehendaki. 

 Perusahaan tidak hanya perlu mengkoordinasikan aktivitas perusahaan 

hanya dengan pemasok tetapi juga perlu adanya dukungan dari konsumen dalam 

SCM. Hal ini menyebabkan aliran informasi menjadi sangat penting disetiap 

anggota mata rantai pasokan. Konsumen memiliki harapan yang berbeda-beda 

terhadap spesifikasi produk yang dibutuhkan. Dengan mengetahui informasi 

mengenai preferensi setiap konsumen, perusahaan dapat melakukan dapat 

menghasilkan produk sesuai dengan keinginan pasar. 

 SCM berguna untuk menciptakan sebuah koordinasi yang baik dari setiap 

anggota mata rantai sehingga ketidakefisienan dapat terhindari. Aliran informasi 

yang kurang terkoordinasi dapat mengakibatkan ketidakefisienan yang besar 

seperti penjadwalan produksi yang salah, persediaan yang berlebihan, layanan 

pelanggan yang kurang baik, salah dalam perencanaan kapasitas, pendapatan yang 

terbuang serta transportasi yang tidak efektif. Hal ini untuk menghindari 

terganggunya aktivitas manajemen rantai pasokan karena tidak terjadi integrasi 

antara elemen-elemen rantai pasokan dalam proses kerjasama.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Pada beberapa tahun terakhir, perkembangan industri peternakan 

khususnya unggas mengalami peningkatan yang pesat. PT. Primatama 

Karyapersada merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bisnis 

perunggasan mendirikan RPA sebagai salah satu bisnis unit. RPA telah berdiri 

kurang lebih selama dua tahun dan  sudah memasarkan produk daging ayam segar 

kepada konsumen dari beragam industri.  

Dalam menjalankan kegiatan produksinya perusahaan perlu mengetahui 

pola aktivitas mata rantai yang sudah berjalan. Hal ini berguna untuk membina 

hubungan yang baik dengan setiap anggota yang terlibat dalam manajemen 

pasokan. Hal ini menjadi penting karena berhubungan dengan penerapan strategi 

perusahaan untuk jangka panjang. Bahan baku utama yang digunakan adalah 

ayam broiler, sedangkan konsumen yang sudah menggunakan produk daging 

ayam beku diantaranya adalah supermarket/pasar swalayan, perusahaan catering, 

restoran-restoran siap saji (fast food) dan rumah sakit. 

Untuk meningkatkan keuntungan (profit) pada komoditi daging ayam 

segar, maka perusahaan perlu mengetahui karakteristik rantai pasokan. Melalui 

aliran informasi yang berjalan dengan baik, maka perusahaan (RPA) dapat 

merencanakan strategi untuk pengembangan kerjasama dimasa mendatang. Setiap 

channel atau anggota rantai pasokan memiliki tingkat kepentingan terhadap 

kinerja yang berbeda-beda. Permasalahan yang terjadi dalam rantai pasokan pada 

RPA dapat berhubungan dengan pemasok maupun konsumen terkait dengan 

kinerja aliran produk. Permasalahan pada pemasok yang pernah terjadi adalah 

pengiriman ayam hidup tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan RPA. 
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Sedangkan dengan konsumen adalah kemampuan RPA dalam menyediakan 

daging ayam segar sesuai dengan delivery order (DO). Ketidakmampuan dalam 

mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen dapat menyebabkan 

ketidakefisienan terhadap kinerja dengan semakin meningkatnya jumlah retur.  

 Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan saat ini, 

maka peneliti akan menganalisis kajian dalam manajemen rantai pasokan. Agar 

penelitian menjadi lebih terfokus, maka  pertanyaan penelitian yang diajukan 

adalah: 

1. Bagaimana gambaran rantai pasokan daging ayam segar pada RPA PT. 

PKP saat ini? 

2. Bagaimana tingkat kepentingan dan tingkat kinerja rantai pasokan? 

3. Strategi apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan kinerja rantai 

pasokan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menggambarkan rantai pasokan daging ayam segar pada RPA PT. PKP 

saat ini. 

2. Menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja rantai pasokan. 

3. Mengevaluasi kinerja rantai pasokan produk daging ayam segar. 

4. Merumuskan strategi peningkatan kinerja rantai pasokan produk daging 

ayam segar. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1) Bagi perusahaan, informasi mengenai aliran informasi produk dan 

aktivitas manajemen rantai pasokan untuk mencapai keunggulan 

kompetitif jangka panjang.  

2) Bagi institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai 

bahan pustaka dan studi lanjutan 

3) Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan 

dan mengembangkan teori serta konsep berbagai ilmu yang diperoleh 

untuk diaplikasikan ke dalam dunia bisnis nyata. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada lingkup bahasan yang berfokus pada pola 

rantai pasokan daging ayam segar PT. PKP, stakeholder yang terlibat dalam rantai 

ayam pedaging. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tingkat kepentingan dan 

kinerja rantai pasokan untuk merumuskan strategi dalam mengatasi permasalahan 

yang ada.  
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