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1 PENDAHULUAN 
 

 
Latar Belakang 

 
Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini 

menyebabkan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pangan semakin meningkat 
pula.  Bagi bangsa Indonesia, dengan jumlah penduduk sebanyak 253 juta jiwa dan  
kian bertambah pengadaan pangan merupakan persoalan yang serius. Pengalaman 
sejarah pembangunan Indonesia menunjukkan bahwa masalah ketahanan pangan 
(food security) sangat erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi (khususnya inflasi), 
biaya produksi ekonomi agregat (biaya hidup) dan stabilitas sosial politik nasional. 
Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi syarat mutlak bagi penyelenggaraan 
pembangunan nasional.  

Menurut Saragih (2001), persoalan ketahanan pangan menyangkut aspek-
aspek berikut, pertama penyediaan jumlah bahan-bahan pangan yang cukup untuk 
memenuhi permintaan pangan yang meningkat baik karena pertambahan penduduk, 
perubahan komposisi penduduk maupun akibat peningkatan pendapatan penduduk. 
Kedua, pemenuhan tuntutan kualitas keanekaragaman bahan pangan untuk 
mengantisispasi perubahan preferensi konsumen yang semakin peduli pada masalah 
kesehatan dan kebugaran. Ketiga, masalah pendistribusian bahan-bahan pada ruang 
(penduduk yang tersebar pada sekitar 10.000 pulau) dan waktu (harus tersedia 
sepanjang hari setiap tahun). Keempat, masalah keterjangkauan pangan (food 
accesibility) yakni ketersediaan bahan pangan (jumlah, kualitas, ruang dan waktu) 
harus dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.  

Masalah kebutuhan pangan juga erat kaitannya dengan kebutuhan akan 
protein baik itu protein nabati maupun protein hewani (Setiawan 2006). Rata-rata 
jumlah konsumsi protein masyarakat Indonesia ditampilkan pada Tabel 1.  

 
Tabel 1. Rata-Rata Jumlah Konsumsi Protein (gram) per Kapita Masyarakat ndonesia 

Berdasarkan Komoditi 2002-2005  
Komoditi 2010 2011 2012 2013 

Beras 21.76 20.96 20.80 20.57 
Ikan  7.63 7.66 7.85 7.34 
Daging 2.55 2.76 3.41 2.47 
Telur & Susu 3.27 3.06 3.01 3.08 
Kacang-kacangan 5.17 4.85 5.28 4.93 
Sayuran 2.52 2.34 2.36 2.27 
Makanan jadi 8.03 7.71 7.99 8.75 
Lainnya 4.08 3.78 3.16 3.67 
Jumlah 55.01 53.12 53.14 53.08 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 
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Untuk kebutuhan protein hewani sendiri di Indonesia sebelum krisis moneter 
terjadi, sebagian besar dipenuhi dari hasil budidaya ayam ras. Pada pertengahan tahun 
1997 populasi ayam petelur di Indonesia sudah mencapai 250 juta ekor dan produksi 
day old chicken (DOC) broiler sebanyak 1000 juta ekor (Yunus et al. 2007). Sepuluh 
bulan setelah krisis, populasi tersebut menyusut hingga tinggal 30% dan akibatnya 
daging serta telur ayam bukan lagi merupakan sumber protein yang murah (Amrullah, 
2003). Selain itu wabah flu burung yang melanda Indonesia pada tahun 2003 hingga 
2007 semakin membuat usaha peternakan unggas semakin terpuruk karena secara 
langsung maupun tidak langsung menyebabkan produksi ayam turun hingga 60% 
(Ilham dan Yusdja 2010). Namun dampak krisis tersebut perlahan pulih kembali dan 
sejak tahun 1998-1999 sektor peternakan ayam kembali menunjukkan pertumbuhan 
hingga kini. Tercatat terjadi peningkatan 4% produksi bibit ayam (day old chick-
DOC) yaitu dari 900 juta pada 2008 menjadi 950 juta pada 2009. Selain itu juga 
terjadi peningkatan produksi ayam dari 890 juta ekor pada 2008 menjadi 945 juta 
ekor pada 2009 dan telur menjadi 1,15 juta ton (Rasa dan Suhendar 2009). Hal-hal 
tersebut menunjukkan iklim usaha dunia perunggasan saat ini semakin kondusif. 
Iklim investasi menjadi salah satu hal yang cukup penting karena merupakan kondisi 
yang bersifat multidimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam 
melakukan investasi (Daryanto 2010). Indikasi lain juga dapat dilihat dari tingkat 
konsumsi daging ayam masyarakat Indonesia yang cukup tinggi dibandingkan daging 
lainnya dan jumlah peternakan unggas yang terus meningkat seperti yang ditampilkan 
pada Tabel 2 dan Tabel 3. Industri perunggasan ini telah memberikan kontribusi 
sebesar 65% dari total produksi daging nasional, sementara kontribusi telur ayam ras 
sebesar 70,1% dari total produk telur nasional. Meskipun sumber protein mudah 
diakses masyarakat, namun nyatanya capaian tingkat konsumsi protein hewani hanya 
5,79 gram/hari masih di bawah standar kecukupan gizi. 

 
Tabel 2. Konsumsi daging menurut jenis daging di Indonesia (Kg/Kapita/Tahun) 

No Komoditi Tahun 
2006 2007 2008 2009 2010 

1 Sapi 0.313 0.417 0.365 0.313 0.365 
2 Kerbau 0.052 0.010 0.008 0.008 0.008 
3 Kambing 0.052 0.052 0.052 0.000 0.000 
4 Babi 0.261 0.261 0.209 0.209 0.209 

5 Ayam 3.024 4.119 3.806 3.598 4.171 
6 Unggas 

lainnya 
0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 

7 Daging 
lainnya 

0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 

Sumber : Departemen Pertanian, 2013 
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Tabel 3. Jumlah perusahaan peternakan unggas menurut badan hukum di Indonesia 
Badan 
Hukum 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PT/CV/Firma    115   137      91     82     87   106 163 222 
BUMN -       1 - - -       1 - - 
Koperasi         9      15      12     17     19      25     25   33 
Perorangan 1.798 2.267 1.867 1,951 2.617 3.248 3.289 2.710
Yayasan - - - - - - - - 
Lainnya    286     353    335     439    564    618    842 1.385
Jumlah 2.289 2.773 2.305 2.489 3.287 3.998 4.319 4.350
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013 

 
Berdasarkan data tersebut masih banyak peternakan unggas yang dimiliki oleh 

perorangan dimana kebanyakan ayam mereka akan dijual ke penampung dan 
dipotong di tempat pemotongan yang tidak resmi yang tidak memenuhi kriteria 
ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) bukan ke rumah potong ayam (RPA). Aman 
berarti tidak mengandung bahaya-bahaya biologis, kimiawi dan fisik atau bahan-
bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia, sehat berarti mengandung bahan-
bahan yang dapat menyehatkan manusia (baik untuk kesehatan), utuh berarti tidak 
dikurangi atau dicampur dengan bahan lain dan halal berarti sesuai dengan syariat 
agama islam (Sanjaya et al. 2007). Karena hewan hidup merupakan sumber kuman 
patogen, maka karena kontaminasi rumah potong ayam juga menjadi sumber kuman 
patogen yang akan menulari karyawan atau daging yang dihasilkan, oleh karena itu 
rumah potong yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu sehingga memenuhi 
fungsinya dengan baik (Rusdi dan Harlia 2004). Krisnamurthi (2008) juga 
menyatakan bahwa untuk menghasilkan daging ayam yang ASUH (Aman, Sehat, 
Utuh dan Halal) dan terjamin mutunya tidak bisa terwujud jika pemotongan ayam 
masih dilakukan di luar RPA. Padahal, jaminan mutu merupakan suatu jaminan 
bahwa produk akan dibeli konsumen dengan penuh kepercayaan dan digunakan terus 
menerus dalam jangka waktu yang lama dengan penuh keyakinan dan kepuasan 
Jaminan mutu sendiri didasarkan pada aspek tangibles (hal-hal yang dapat dirasakan 
dan diukur), reliability (keandalan), responsiveness (tanggap), assurance (rasa aman) 
dan empathy (keramah tamahan) (Abubakar 2013).  

RPA modern sebagian besar terkonsentrasi di Jabodetabek dengan kapasitas 
pemotongan 1.000-5.000 ekor per hari untuk skala kecil dan 5.000-15.000 ekor per 
hari untuk skala besar. RPA yang ada di kota-kota besar (Tabel 4), umumnya masih 
bersifat tradisional berupa tempat pemotongan ayam (TPA) yang menghasilkan 
karkas bermutu rendah (Abubakar 2003).  
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Tabel 4. Jumlah RPA tradisional dan rata-rata kapasitas pemotongan ayam  
             Lokasi Jumlah RPA Rata-Rata Kapasitas 

Potong (ekor/hari) 
Bandung 12 300-3.000 
Cirebon 10 100-2.000 
Tangerang  7 500-1.000 
Bogor 10               100-  400 
Bekasi 10               100-  500 
Semarang 15               100-  500 
DKI Jakarta 15               100-  500 
Surabaya 15               100-  300 
Medan 10               200-  500 
Lampung  5               150-  200 
Denpasar 10               150-  500 
Sumber: Abubakar, 2003 

 
Jumlah tersebut juga menunjukkan peluang pasar kini semakin menjanjikan 

dan persaingan ke depan yang semakin ketat. Dalam industri ayam ras saat ini, sekitar 
85% komoditas ayam ras masih diperdagangkan dalam bentuk hidup, sedangkan 
sekitar 15% diperdagangkan sebagai ayam potong (slaughtered 
birds), chilled dan processed. Padahal kedepannya, permintaan konsumen tidak hanya 
mengevaluasi produk berdasarkan atribut utama yaitu jenis dan harga, namun akan 
menuntut atribut yang lebih rinci lagi seperti atribut keamanan produk, nutrisi, nilai, 
pengepakan, lingkungan, dan kemanusiaan (Daryanto 2013).  

Penjualan ayam pedaging dalam kondisi hidup saat ini dinilai masih belum 
efisien dan belum memiliki daya saing tinggi. Selain itu dengan adanya Perda Pemda 
DKI No.4/2007 yang mengatur tentang aturan relokasi tempat penampungan dan 
pemotongan ayam dan rumah pemotongan ayam, serta distribusi unggas ke wilayah 
DKI Jakarta yang mengharuskan perusahaan unggas nasional memiliki atau mencari 
tempat pengolahan untuk ayam hidup di luar wilayah DKI Jakarta, sehingga 
menyebabkan ayam hidup tidak diperbolehkan masuk ke dalam wilayah DKI Jakarta 
lagi. Selanjutnya konsumen hanya akan dapat menerima produk perusahaan berupa 
produk daging unggas dalam bentuk segar (fresh) maupun beku (frozen).  

Adanya kebijakan tersebut maka jalur distribusi dan perdagangan ayam 
pangan di DKI Jakarta mengalami perubahan yang signifikan. Peternak dari daerah 
penghasil wajib memasukkan ayam hidupnya ke RPA, untuk kemudian dipotong. 
Dengan demikian peranan RPA dirasa menjadi sangat penting. Untuk kualitas ayam 
sangat ditentukan oleh proses penanganan panen dan pascapanen dari ayam tersebut, 
dimana proses panen dan pascapanen ayam tentunya berhubungan dengan RPA 
tersebut yang merupakan penyedia daging ayam yang akan dikonsumsi manusia. 
Pada saat ini, konsumen juga sudah menuntut mengenai kebutuhan daging ayam yang 
dipotong secara higienis. Hal ini dapat terlihat dari perubahan pola konsumsi daging 
ayam. Konsumen kini akan merasa lebih aman dengan membeli daging ayam beku 
dari rumah potong ayam yang memprosesnya secara halal. Konsumen kini menyadari 



5 
 

bahwa daging ayam beku itu lebih sehat dan aman karena bakteri pembusuk telah 
dimatikan dengan proses pembekuan (Sitorus 2007).  

Salah satu RPA yang ada di Indonesia adalah RPA PT. Bagasasi HAS 
Intifood (BHI). RPA PT. BHI adalah perusahaan yang bergerak di bidang agrofood 
chicken prosessing plant., terutama bidang pemasaran ayam potong dan ayam olahan. 
RPA PT. BHI ini didirikan pada Oktober 2011 ini awalnya bermitra dengan restoran 
cepat saji untuk menyediakan kebutuhan bahan baku berupa daging ayam segar dan 
memasok ayam untuk pasar tradisional. Ini merupakan strategi dari RPA PT BHI 
untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara berkesinambungan melalui peningkatan 
daya saing dan keunggulan kompetitif dengan rantai nilai yang terintegrasi. Namun 
strategi yang diterapkan oleh RPA PT BHI belum sepenuhnya dapat terlaksana 
karena dihadapi oleh banyak kendala. Kendala utama yang di hadapi oleh RPA PT 
BHI saat itu adalah tidak lancarnya pembayaran dari produk RPA PT BHI yang 
dipasarkan ke pasar tradisional. Piutang perusahaan menumpuk sehingga perputaran 
uang di perusahaan terhambat dan kinerja perusahaan mulai terganggu. Hingga pada 
akhir 2012 RPA PT. BHI mengalami perubahan dan perbaikan baik dari segi 
manajemen serta sarana dan prasarananya seperti memperbaiki instalasi pembuangan 
air limbah (IPAL), sarana produksi dan lainnya. Setelah melakukan perbaikan, 
kondisi perusahaan mulai mengalami peningkatan, salah satunya dari jumlah 
produksi yang terus meningkat.  Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi yang 
ditampilkan pada Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1. Jumlah produksi RPA PT BHI bulan Oktober 2012-Maret 2013 
 
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat jumlah produksi RPA PT BHI terjadi 

peningkatan di bulan-bulan selanjutnya, namun jumlah tersebut masih belum 
memenuhi jumlah produksi yang optimal. Jumlah tersebut masih jauh dari kapasitas 
maksimal produksi perusahaan. Pada perkembangannya RPA PT BHI menemui 
banyak kendala, karena komoditas yang dimiliki merupakan komoditas yang sangat 
dipengaruhi oleh banyak faktor seperti preferensi konsumen. Selain preferensi 
konsumen, komoditas ini juga sangat sensitif terhadap harga, sehingga harganya bisa 
sangat berfluktuatif. Hal ini terjadi karena suplai ayam pedaging tidak seimbang 
dengan jumlah yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu harga input sapronak 
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seperti pakan, vaksin dan DOC juga berkontribusi dalam fluktuasi harga komoditas 
ini. Sedangkan untuk fluktuasi harga daging ayam dipengaruhi juga oleh pola 
konsumsi masyarakat sendiri, dimana untuk bulan-bulan tertentu permintaan akan 
daging ayam meningkat sehingga harga akan naik. 

Kedepannya agribisnis ayam ras pedaging memiliki peluang yang sangat baik 
dimana permintaan terhadap ayam ras pedaging terus meningkat seiring dengan 
bertambahnya penduduk, pendapatan yang meningkat, pendidikan serta gaya hidup 
yang menyebabkan komposisi gizi akan berubah. Menurut Daryanto (2009), masalah 
yang terkait dalam hal daya saing agribisnis ayam ras pedaging yaitu pertama 
masalah penyediaan bahan baku pakan dimana bahan baku pakan memiliki porsi 
60%-70% dari biaya produksi. Kedua adalah skala usaha industri dan manajemen 
pengelolaan kandang yang efisien. Ketiga adalah penanggulangan akan penyakit 
unggas. Masalah ini juga yang dialami oleh RPA PT BHI yang memiliki peternakan 
sendiri untuk memasok sebagian kebutuhan ayam untuk proses produksinya. 
Sehingga RPA PT BHI mengatasinya dengan memasok kekurangan bahan baku 
produksi dari peternakan lain diluar dari peternakan milik RPA PT BHI. Dengan 
keadaan tersebut impian RPA PT BHI sebagai RPA nomor satu di wilayah 
Jabodetabek dan turut serta dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat akan sulit 
tercapai, karena  hingga saat ini pun masih banyak kendala yang dihadapi oleh RPA 
PT BHI dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Selain itu manajemen yang baru juga 
belum menyiapkan suatu strategi dalam rangka menghadapi persaingan di industri ini 
kedepannya. Sehingga diperlukan suatu perumusan strategi baru sebagai acuan 
pelaksanaan dan evaluasi kebijakan yang sesuai dan terarah untuk mencapai tujuan 
perusahaan. Dalam menyusun suatu strategi diperlukan analisa seluruh rangkaian 
aktivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi baik di dalam maupun di luar. 
Rangkaian aktivitas untuk menyediakan barang tersebut harus dikelola secara baik 
untuk memaksimalkan penciptaan nilai dan meminimalkan biaya. Untuk dapat 
mengukurnya dapat dilakukan dengan memetakan dan menganalisa rantai nilai. 
Dengan analisa rantai nilai pihak perusahaan bias mengidentifikasi aktivitas-aktivitas 
kunci dalam perusahaan atau stakeholder yang membentuk rantai nilai dan 
mengidentifikasi potensi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan pada sebuah 
perusahaan, sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing. Setelah mengetahui 
hasil analisa rantai nilai dan faktor-faktor yang mempengaruhi maka dapat dibuatlah 
suatu perumusan alternatif strategi yang kemudian ditentukan strategi apa yang akan 
di prioritaskan oleh RPA PT BHI untuk di buat rencana aksi strategik bagi 
perusahaan sebagai perencanaan strategik perusahaan lima tahun ke depan. 

 Hingga kini masih banyak perusahaan yang belum memiliki suatu 
perencanaan strategik, padahal perencanaan strategik memiliki peranan yang cukup 
penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi merupakan 
kunci sukses yang mempengaruhi kinerja organisasi. Hal tersebut karena strategi 
merupakan rencana keseluruhan yang menjelaskan posisi daya saing suatu 
perusahaan. Realita menunjukkan bahwa tidak semua pebisnis sukses dengan strategi 
yang dimiliki. Kondisi tersebut berkaitan dengan kualitas strategi yang dimiliki. 
Strategi yang berkualitas adalah strategi yang dibangun dengan formulasi, 
implementasi dan evaluasi strategi yang berkualitas. Proses pengembangan strategi 
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yang harus berangkat dari keyakinan dasar bahwa strategi harus memiliki isi strategi 
yang sesuai, dengan proses formulasi yang berkualitas serta kejelasan dan ketegasan 
implementasi yang akan dilakukan (Widodo 2011) 

Menurut David (2011), ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan 
tidak membuat perencanaan strategik, antara lain : pertama, lemah dengan sistem 
reward, ketika perusahaan mendapatkan keberhasilan lupa memberikan insentif yang 
memadai kepada karyawan. Kedua adalah waste of time, beberapa perusahaan 
memandang bahwa membuat perencanaan adalah mebuang-buang waktu percuma, 
karena hasilnya tidak dapat dijual. Ketiga, adanya kepentingan pribadi; adanya 
perencanaan strategik justru dianggap ancaman karena tidak dapat berbuat bebas 
untuk kepentingan pribadi. Keempat, terlalu mahal; beberapa perusahaan memandang 
bahwa penyusunan perencanaan strategik terlalu mahal. Kelima terlalu percaya diri, 
karena banyak mengalami keberhasilan maka menjadi terlalu percaya diri dan tidak 
membutuhkan perencanaan strategik. Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan 
Wheelen dan Hunger (2012) yang menyatakan bahwa dengan perencanaan strategik 
akan membawa manfaat bagi perusahaan berupa visi dan misi menjadi lebih jelas, 
sasaran yang dituju menjadi lebih fokus dan adanya peningkatan kesadaran bahwa 
perubahan lingkungan di luar perusahaan berlangsung dengan cepat sehingga dapat 
diantisipasi lebih awal. 
 

Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi 
oleh RPA PT BHI adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana rantai nilai ayam ras pedaging di RPA PT BHI? 
2. Faktor internal dan eksternal apa saja yang memengaruhi bisnis RPA PT 

BHI? 
3. Alternatif strategi apa yang dapat digunakan untuk pengembangan bisnis RPA 

PT BHI 
4. Berdasarkan strategi yang ada, strategi apa yang merupakan prioritas RPA PT. 

BHI? 
5. Bagaimana rencana aksi strategik (strategic action plan) bisnis RPA PT. BHI 

kedepan? 
Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang dan perumusan masalah 

yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Memetakan dan menganalisa rantai nilai ayam ras pedaging di RPA PT BHI. 
2. Menganalisa faktor internal dan eksternal yang memengaruhi strategi 

peningkatan pendapatan dan pengembangan bisnis RPA PT. BHI ke depan. 
3. Merumuskan alternatif strategi RPA PT.BHI sesuai dengan faktor-faktor yang 

memengaruhi tersebut. 
4. Menentukan prioritas strategi RPA PT. BHI. 
5. Merancang rencana aksi strategik (strategic action plan) bisnis RPA PT. BHI 

ke depan. 
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Manfaat Penelitian 
 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

aternatif strategi untuk RPA PT. BHI agar dapat terus tumbuh dan berkembang 
sebagai perusahaan rumah potong ayam terbaik di Jabodetabek. Bagi peneliti, dengan 
penelitian ini diharapkan mampu memperdalam kopetensi sesuai dengan bidang ilmu 
yang dikaji dalam penelitian ini. 

 
Ruang Lingkup Penelitian 

 
Ruang lingkup penelitian yang diteliti dibatasi dalam kajian aspek strategi 

yaitu dalam merumuskan dan menyusun perencanaan strategi bagi RPA PT BHI. 
Kajian dilakukan sampai tahap penentuan prioritas strategi, sedangkan tahap 
implementasi dan evaluasi diserahkan kepada manajemen RPA PT BHI. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




