
 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 
ARLI, 2012. Analisis Strategi Peningkatan Daya Saing Rumah Potong Ayam PT 
Sierad Produce Tbk. Di bawah bimbingan ARIEF DARYANTO dan DUDI S. 
HENDRAWAN 
 

 
Komoditas ayam broiler pada sektor peternakan di Indonesia merupakan 

primadona jika dibandingkan dengan komoditas peternakan lainnya terlihat dari 
produksi daging ayam broiler sejak diperkenalkan pada tahun 1980-an mengalami 
peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan komoditas peternakan 
lainnya. Bisnis ayam broiler bukanlah bisnis yang mudah untuk dikelola karena 
memiliki harga input dan harga output yang sensitif. Efisiensi biaya mutlak 
dilakukan oleh pelaku bisnis ayam broiler dan integrasi vertikal bisnis unggas 
merupakan strategi yang tepat untuk komoditas ini (Daryanto, 2011). PT Sierad 
Produce Tbk merupakan salah satu pelaku bisnis komoditas ayam broiler yang 
telah mencatatkan saham di bursa saham Indonesia yang menerapkan strategi 
integrasi vertikal bisnis unggas (V-IPB) dari mulai hulu sampai hilir yang terbagi 
menjadi beberapa divisi dan memiliki manajemen masing-masing. Divisi Rumah 
Potong Ayam PT Sierad Produce Tbk (RPA PT SIPD) merupakan salah satu 
divisi yang mengalami kesulitan dalam mencapai laba positif dan selalu 
mengalami kerugian pada laporan keuangannya sejak tahun 2006 sampai dengan 
tahun 2010. 

Divisi RPA PT SIPD yang diresmikan pada tanggal 9 September 1993 
oleh Menteri Pertanian Prof. Dr. Ir. Sjarifudin Baharsyah merupakan rumah 
potong ayam modern pertama di Indonesia dan wujud dari pergeseran visi pendiri 
PT Sierad Produce Tbk dari bisnis unggas menjadi bisnis pangan berbahan dasar 
unggas. Pasar ekspor yang telah dilakoni oleh RPA sejak awal berdirinya, ternyata 
harus terhenti karena terjadinya wabah flu burung yang menyebar pada tahun 
2004 dan menyebabkan perusahaan harus menutup sementara Divisi RPA. 
Melihat investasi yang telah ditanamkan untuk membangun Divisi RPA tidak 
sedikit, bahkan sampai menjadi rumah potong ayam yang memiliki kapasitas 
terbesar di kabupaten Bogor, oleh karena itu Divisi RPA merasa perlu untuk 
merumuskan strategi peningkatan daya saing RPA agar dapat bersaing di pasar 
domestik, dan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu 
sustainability maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 
(1) Bagaimana peran aktor – aktor dalam rantai nilai daging ayam broiler RPA PT 
SIPD? (2) Bagaimana harapan stakeholders kunci RPA PT SIPD? (3) Apa faktor 
– faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi daya saing RPA PT SIPD? (4) 
Apa tujuan jangka panjang dan sasaran strategik dalam peningkatan daya saing 
RPA PT SIPD? (5) Apa alternatif dan prioritas strategi peningkatan daya saing 
RPA PT SIPD? (6) Bagaimana Implikasi manajerial? 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Menganalisis peran 
aktor – aktor dalam rantai nilai daging ayam broiler RPA PT SIPD (2) 
Menganalisis harapan stakeholders kunci RPA PT SIPD (3) Menganalisis faktor – 



 

faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi daya saing PT SIPD (4) 
Merumuskan tujuan jangka panjang dan sasaran strategik untuk meningkatkan 
daya saing RPA PT SIPD (5) Merumuskan alternatif strategi dan menganalisis 
prioritas strategi peningkatan daya saing PT SIPD (6) Merumuskan Implikasi 
Manajerial. Penelitian ini menghasilkan strategi untuk Divisi RPA PT SIPD, 
hanya pada sebatas perumusan strategi, dan rantai nilai merupakan rantai nilai 
daging ayam broiler RPA PT SIPD.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif 
yaitu menjawab permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan dalam bentuk 
studi kasus, sehingga didapatkan gambaran yang luas dan mendalam selama 
periode tertentu yang sedang berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan. Data 
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 
kuesioner, wawancara, dan observasi lapang, sedangkan data sekunder diperoleh 
dari studi pustaka berbagai sumber yang relevan. Teknik pengambilan contoh 
dilakukan dengan cara sengaja (purposive sampling). Hal ini dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa responden yang bersangkutan memiliki pengalaman dan 
kompeten dibidangnya. Pada tahap awal penelitian, analisis rantai nilai dilakukan 
untuk mengetahui aliran produk, peran aktor utama dan peran aktor pendukung 
dari mulai input sampai dengan output. Selanjutnya dilakukan analisis 
stakeholders untuk mengetahui aktor mana saja yang menjadi aktor kunci untuk 
kemudian dianalisis harapan dari aktor kunci tersebut. Kemudian faktor – faktor 
internal dan eksternal dianalisis menggunakan IFE dan EFE serta melalui 
pendekatan fungsi manajemen dan kerangka five forces Porter. Ketiga analisis 
tersebut digabungkan dalam tujuan jangka panjang dan sasaran strategik. 
Perumusan  alternatif strategi dihasilkan menggunakan batasan tujuan jangka 
panjang dan sasaran strategik yang telah dirumuskan serta menggunakan panduan 
matriks IE dan analisis SWOT. Terakhir dilakukan analisis QSPM untuk 
menentukan prioritas strategi yang menjadi dasar pengalokasian sumber daya 
perusahaan. 

Aliran produk daging ayam broiler pada RPA PT SIPD melibatkan aktor 
utama yang melakukan transaksi langsung antar aktor – aktor dalam rantai nilai 
dimulai dari peternak yang menghasilkan ayam broiler hidup, pemasok yang 
membeli ayam hidup dan menjualnya kembali kepada RPA, kemudian prosesor 
yang membeli ayam hidup untuk diolah menjadi daging ayam dan produk-produk 
turunannya, kemudian ritel dan eksportir membeli produk prosesor dan 
menjualnya kembali kepada konsumen akhir, serta horeka yang membeli hasil 
produksi prosesor untuk dijadikan bahan baku bagi bisnis mereka dan menjualnya 
langsung kepada konsumen akhir. Dan aktor pendukung merupakan aktor yang 
tidak melakukan transaksi langsung dalam rantai nilai, tetapi memiliki pengaruh 
terhadap aliran rantai nilai daging ayam broiler RPA PT SIPD yang terdiri dari PT 
Era Cepat Transportindo, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat 
sekitar, lembaga keuangan, lembaga sertifikasi, universitas, dan pusat pelatihan. 

Stakeholders kunci dari RPA PT SIPD berdasarkan analisis stakeholders 
adalah manajemen korporat, pembeli produk utama, dan Belmart. Harapan 
stakeholders kunci adalah peningkatan keuntungan dan nilai perusahaan, 
kelangsungan dan pengembangan bisnis, pemenuhan keinginan pasar, harga 
kompetitif, kuantitas dan kualitas produk terjamin, peningkatan pelayanan, 
dampak sosial yang rendah, dan produk yang inovatif.  



 

Faktor–faktor lingkungan internal kekuatan yang memiliki bobot tertinggi 
adalah pengalaman dalam bisnis pangan berbahan dasar daging ayam dan lokasi 
strategis pada wilayah sekitar Jakarta, sedangkan faktor–faktor lingkungan 
internal kelemahan yang memiliki bobot tertinggi adalah kondisi peralatan 
berumur tua dan pangsa pasar mengandalkan restoran cepat saji. Faktor – faktor 
lingkungan eksternal peluang yang memiliki bobot tertinggi adalah potensi 
berkembangnya ritel Belmart dan potensi naiknya konsumsi protein hewani di 
Indonesia. Sedangkan Faktor – faktor eksternal ancaman yang memiliki bobot 
tertinggi adalah jadwal kedatangan ayam hidup tidak tepat waktu, dan tingkat 
susut bobot dan jumlah ayam hidup dalam perjalanan menuju RPA tergolong 
tinggi.  

Dengan menggunakan panduan visi dan misi PT SIPD dan gabungan dari 
ketiga hasil analisis di atas, dirumuskan tujuan dan sasaran strategik RPA PT 
SIPD yaitu menyediakan nilai tambah bagi konsumen, memaksimalkan 
keuntungan hasil operasional RPA, meningkatkan kesejahteraan stakeholders, dan 
menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Perumusan alternatif strategi peningkatan 
daya saing RPA PT SIPD dilakukan menggunakan batasan tujuan jangka panjang 
dan sasaran strategik, panduan dari matriks IE yang menghasilkan panduan 
strategi tumbuh dan kembangkan yaitu pada kuadran dua, dan analisis SWOT 
yang menghasilkan enam strategi yaitu (a) Aktif dalam sosialisasi peningkatan 
protein hewani, (b) meningkatkan riset dan pengembangan, (c) melakukan 
kemitraan strategik dengan pemasok ayam hidup eksternal, (d) memperkuat citra 
perusahaan sebagai penghasil pangan berbahan dasar daging ayam, (e) 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen rantai pasok, dan (f) 
meningkatkan pengawasan kinerja karyawan dan mitra. 

Prioritas strategi yang dihasilkan dengan menggunakan analisis QSPM 
memberikan prioritas strategi peningkatan daya saing RPA PT Sierad Produce 
Tbk sebagai berikut: (1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen rantai 
pasok, (2) Meningkatkan pengawasan kinerja karyawan dan mitra, (3) 
memperkuat citra perusahaan sebagai penghasil pangan berbahan dasar daging 
ayam, (4) meningkatkan riset dan pengembangan, (5) Membangun kemitraan 
strategik dengan pemasok ayam hidup eksternal, (6) Aktif dalam sosialisasi 
peningkatan protein hewani. 
 
Kata kunci : Rumah Potong Ayam, PT Sierad Produce Tbk, daya saing, 

manajemen strategi, rantai nilai, stakeholders, daging ayam broiler. 




