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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komoditas ayam broiler merupakan primadona dalam sektor peternakan di 

Indonesia jika dibandingkan dengan komoditas peternakan lainnya, karena sejak 

pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980-an oleh pemangku kekuasaan di 

Indonesia terbukti dapat memberikan keuntungan yang cukup baik bagi peternak 

dengan masa periode produksinya yang hanya sekitar 30 hari bisa panen. Maksud 

dari pemangku kekuasaan saat itu adalah memberikan sumber protein hewani 

yang relatif lebih murah, Kondisi ini menyebabkan banyak peternak yang 

membudidayakan ayam broiler dan produksi daging ayam broiler meningkat 

dengan pesat meninggalkan komoditas peternakan penghasil daging lainnya 

seperti dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Keterangan: satuan 000 ton 
Sumber: Kementerian Pertanian, 2011 

Gambar 1. Grafik Produksi Ternak Indonesia 1985 – 2010 
 

Bisnis ayam broiler merupakan bisnis yang harga outputnya dan harga 

inputnya sangat sensitif, karena 65 – 70% komponen produksi ayam broiler 

merupakan pakan ternak sedangkan pakan ternak yang merupakan komponen 

biaya terbesar dalam produksi ayam broiler menggunakan sebagian bahan baku, 
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seperti jagung dan bungkil kedelai yang masih tergantung pada impor sehingga 

harga pakan memiliki ketergantungan terhadap harga komoditas, seperti jagung 

dan bungkil kedelai internasional. Untuk harga outputnya, yaitu live bird sangat 

bergantung kepada kondisi permintaan dan penawaran, karena bagi peternak, 

ayam broiler yang telah memasuki masa panen sekitar 30 hari harus segera 

dipanen agar ayam berhenti mengkonsumsi pakan yang akan menambah biaya 

dan mengurangi keuntungan peternak. 

Efisiensi biaya merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan oleh peternak 

baik dalam skala yang besar maupun skala yang kecil agar dapat senantiasa 

meningkatkan pangsa pasarnya. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan 

efisiensi biaya adalah dengan melakukan integrasi vertikal yang akan 

meningkatkan nilai tambah serta dapat meningkatkan skala ekonomis. Integrasi 

vertikal bisnis ayam broiler ini dikenal sebagai V-IPB yaitu vertical integrated 

poultry business merupakan strategi yang ideal untuk diterapkan dalam bisnis 

ayam broiler karena memiliki sebuah keterpaduan yang kokoh dalam setiap usaha 

penciptaan nilai tambah dan kegunaan, baik itu kegunaan bentuk, waktu, tempat, 

dan kepemilikan dalam suatu sistem komoditas mulai dari input, produksi, 

pengolahan hasil, dan jasa pemasaran. (Daryanto 2011). 

PT Sierad Produce Tbk (PT SIPD) merupakan salah satu perusahaan 

dalam industri ayam broiler yang memilih untuk fokus dalam satu komoditas 

yaitu ayam broiler dengan strategi integrasi vertikal dimulai dari pembibitan DOC 

final stock, penetasan DOC final stock, pabrik pembuatan tepung ikan, pakan 

ternak, peralatan ternak, peternakan produksi live bird internal dan mitra, 

pemotongan ayam, pengolahan lebih lanjut, sampai kepada ritel dan akan 
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membangun restoran. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ini 

memiliki maksud agar seluruh kegiatan dapat dikoordinasikan dalam sebuah 

organisasi dengan harapan dapat memperoleh efisiensi dan mencapai skala 

ekonomis dengan skala operasi yang besar.  

Rangkaian kegiatan dalam organisasi PT SIPD dibagi menjadi unit bisnis 

yang terdiri dari unit bisnis unggas dan unit bisnis pangan. Laporan keuangan 

perusahaan digabungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi setelah terjadi 

penggabungan laporan keuangan tiap-tiap unit bisnis. Walaupun pada laporan 

keuangan konsolidasi PT SIPD mencatatkan laba yang positif, ada unit bisnis 

yang selalu mencatatkan laba yang negative, yaitu Divisi Rumah Potong Ayam 

(RPA) dan selalu menjadi beban bagi perusahaan secara keseluruhan. 

 
  Ket: * data sampai dengan kuartal tiga 2011 

Gambar 2. Perkembangan Laba Setelah Pajak RPA PT SIPD Tbk 
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RPA merupakan salah satu unit bisnis yang dimiliki oleh PT SIPD, sebuah 

perusahaan ayam terintegrasi di Indonesia yang telah tercatat di bursa saham 

Indonesia. RPA PT SIPD diresmikan oleh Menteri Pertanian yang menjabat pada 

saat itu, yaitu Prof. Dr. Ir. Sjarifudin Baharsjah, pada tanggal 9 September 1993 di 

desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Jawa Barat merupakan 

wujud visi perusahaan untuk bergerak dari bisnis unggas terintegrasi kepada 

bisnis makanan berbasis daging ayam terintegrasi. RPA PT SIPD merupakan RPA 

modern pertama yang didirikan di Indonesia dengan kapasitas produksi sampai 

dengan 80.000 ekor per hari dan merupakan RPA dengan kapasitas terbesar di 

Kabupaten Bogor. 

Visi perusahaan untuk bergerak di bidang bisnis makanan berbasis daging 

ayam terintegrasi adalah karena melihat peluang pasar ekspor daging ayam yang 

masih terbuka. Sesuai dengan tujuan awal pendirian RPA yang ditujukan untuk 

melayani kebutuhan pasar ekspor, PT SIPD memasarkan produk daging ayam 

beku dan produk turunannya seperti nuggets ke beberapa negara tujuan ekspor 

seperti Jepang, Malaysia, dan Brunei Darussalam dengan harapan bahwa semakin 

meningkatnya penjualan daging ayam maka akan meningkat pula kebutuhan ayam 

hidup yang merupakan bahan baku dari daging ayam, sehingga dapat membuka 

lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan 

pada bidang peternakan khususnya peternakan ayam ras broiler. 

Pada tahun 2004 terjadi wabah flu burung yang menyebar dari negara Cina 

dan secara cepat menular ke negara-negara lain di seluruh dunia bahkan sampai ke 

Indonesia yang menyebabkan jutaan ekor unggas mati mendadak dan bahkan 

sampai menular ke manusia sehingga jutaan unggas yang terinfeksi flu birung 
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terpaksa dimusnahkan dengan cara dibakar agar wabah tidak menyebar lebih luas 

lagi. Kejadian ini menyebabkan kerugian bagi pengusaha di bidang unggas yang 

unggasnya terjangkit penyakit flu burung karena unggas merupakan modal kerja 

yang mereka ternakkan untuk dipanen dalam jangka waktu sekitar 30 hari habis 

dimusnahkan. 

Kerugian yang disebabkan oleh mewabahnya penyakit flu burung 

berpengaruh juga terhadap RPA PT SIPD selain karena banyak unggas yang 

dimusnahkan, juga pasar ekspor daging ayam yang telah terjalin dengan baik tidak 

lagi menerima daging ayam dari negara yang belum dinyatakan bebas dari wabah 

flu burung. Selain itu konsumen daging ayam di Indonesia sempat merasa takut 

untuk mengkonsumsi daging ayam karena takut tertular wabah flu burung yang 

ternyata bisa menular kepada manusia. 

Sebelum tahun 2004 RPA PT SIPD menggantungkan penjualannya kepada 

pasar ekspor, karena selain pasar ekspor relatif lebih menguntungkan, sebagian 

besar masyarakat Indonesia belum terbiasa mengkonsumsi daging ayam hasil 

RPA modern dan lebih terbiasa membeli ayam hidup di pasar tradisional yang 

disembelih dan dibersihkan di tempat untuk konsumsi sehari-hari. Hal tersebut 

menyebabkan RPA PT SIPD terpaksa berhenti beroperasi untuk sementara karena 

selain kondisi pasar sedang tidak bersahabat, mesin-mesin perlu diperbaiki agar 

dapat berproduksi dengan optimal saat mulai beroperasi lagi. 

Pada tahun 2005 RPA PT SIPD kembali beroperasi dan melayani pasar 

lokal yang terdiri dari hotel, restoran, dan katering (horeka), ritel, dan industri 

pengolahan makanan dengan bahan daging ayam. Selain melayani divisi pangan 

PT SIPD yang bergerak dalam bidang restoran cepat saji dengan merek dagang 



 

Wendy’s dan Hart’z Chicken Buffet, RPA PT SIPD juga melayani restoran cepat 

saji seperti McDonald, Kentucky Fried Chicken, A&W, California Fried Chicken, 

dan Popeye’s; melayani ritel seperti Matahari, Hero, dsb; kemudian melayani 

beberapa industri pengolah seperti San Miguel Food dan Indofood serta katering 

untuk beberapa perusahaan besar lainnya. 

Sejak mulai beroperasi kembali pada tahun 2005 sampai tahun 2010, RPA 

PT SIPD terus mencatatkan laba yang negatif dan ada beberapa peristiwa yang 

perlu menjadi catatan yaitu penjualan lisensi merek dagang Wendy’s serta 

penutupan restoran cepat saji Hartz Chicken Buffet oleh PT SIPD karena tidak 

memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan. Pada tahun 2009 PT SIPD 

melakukan aksi merger dengan mengakuisisi perusahaan pengolah makanan yang 

kemudian diberi nama Belfood dan memindahkan produksi olahan daging ayam 

seperti chicken nuggets dari divisi RPA ke Belfood serta menggunakan merk 

dagang Belfood untuk produk olahan daging ayam beku siap saji, sehingga RPA 

PT SIPD hanya akan fokus pada pemotongan ayam dan hanya menghasilkan 

produk daging ayam dalam bentuk karkas, potongan, tanpa tulang, dan marinasi 

secara curah atau dengan merek dagang Delfarm dan hanya melayani konsumen 

dalam partai besar. 

PT SIPD merintis usaha ritel yang fokus pada penjualan produk daging 

ayam dan bahan pelengkapnya dengan konsep mini market dengan maksud 

memperluas pangsa pasar yang langsung melayani konsumen akhir. PT SIPD juga 

merencanakan untuk memperluas pasarnya dengan mengembangkan bisnis 

ritelnya yang akan terintegrasi dengan tempat makan yang akan diberi merek 
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dagang Delibell dan merupakan prioritas bagi RPA PT SIPD dalam melakukan 

kegiatan produksinya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Investasi dan kondisi RPA PT SIPD yang belum pernah mencatatkan laba 

bersih positif sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 menyebabkan 

manajemen RPA PT SIPD sebaiknya meningkatkan daya saingnya agar tidak 

menjadi sebuah investasi yang terbuang percuma dan meningkatnya persaingan 

dari globalisasi dengan ditandatanganinya perjanjian perdagangan pasar bebas 

Asean China Free Trade Area (ACFTA) oleh pemerintah Indonesia serta 

meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap sustainability dalam 

menjalankan bisnis, maka penulis dengan menggunakan analisa rantai nilai dan 

teori-teori manajemen strategi berharap dapat menghasilkan analisis strategi 

peningkatan daya saing RPA PT SIPD yang akan memberikan garis besar kepada 

perusahaan untuk meningkatkan daya saing perusahaan sehingga dapat 

mencatatkan laba bersih yang positif, memberikan kesejahteraan bagi 

stakeholders-nya, dan menjaga lingkungan sekitarnya agar tetap seimbang. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

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 untuk RPA PT SIPD? 

 
1.4 Tujuan penelitian 

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 RPA PT SIPD 

4. Merumuskan tujuan jangka panjang dan sasaran strategis untuk 

meningkatkan daya saing RPA PT SIPD 

5. Merumuskan alternatif strategi dan menganalisis prioritas strategi 

peningkatan daya saing RPA PT SIPD 

6. Merumuskan implikasi manajerial bagi RPA PT SIPD 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian dan 

mensintesa antara teori dengan praktis mengenai strategi peningkatan daya 

saing pada Strategic Business Unit (SBU). 

2. Menjadi masukan bagi perusahaan untuk membuat kebijakan dalam 

mengembangkan strategi peningkatan daya saing pada RPA. 
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3. Menjadi referensi bagi pemerhati manajemen pada umumnya dan 

manajemen strategi khususnya baik dari kalangan akademisi maupun 

masyarakat umum. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini adalah formulasi strategi pada organisasi RPA PT SIPD 

sehingga faktor – faktor di luar RPA PT SIPD dianggap sebagai faktor – faktor  

eksternal dan strategi yang dihasilkan ditujukan kepada RPA PT SIPD; tahapan 

manajemen strategi yang dilakukan adalah formulasi sehingga implementasi dan 

evaluasi akan diserahkan kepada perusahaan; rantai nilai daging ayam merupakan 

rantai nilai daging ayam RPA PT SIPD; definisi operasional daya saing adalah 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan, mempertahankan, dan memperluas 

pangsa pasar dengan memperhatikan aspek keberlanjutan; definisi operasional 

keberlanjutan adalah tiga pilar utama. 
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