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  1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

 

 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dicirikan oleh adanya 

peningkatan harapan hidup sangat ditentukan antara lain oleh kualitas pangan 

yang dikonsumsinya. Salah satu bahan pangan yang sangat penting adalah pangan 

hewani yang merupakan sumber protein untuk kecerdasan, memelihara stamina 

tubuh, mempercepat regenerasi sel, dan menjaga sel darah merah agar tidak 

mudah pecah. Peran protein hewani dalam membentuk masyarakat yang cerdas, 

produktif, dan berkualitas hampir tidak dapat digantikan oleh protein nabati 

(Daryanto 2009). Kekurangan input konsumsi harian protein hewani dapat 

menyebabkan gangguan fungsi tubuh dan gangguan pertumbuhan. Sumber protein 

hewani antara lain: daging, telur, susu, dan segala produk yang berasal dari 

turunan produk susu. 

Daging dan telur unggas adalah sumber protein hewani yang harganya 

lebih ekonomis dibandingkan sumber protein hewani lainnya. Kebutuhan daging 

dan telur unggas di Indonesia setiap tahun terus meningkat seiring meningkatnya 

pendapatan dan jumlah penduduk Indonesia. Konsumsi protein dari daging 

unggas lebih diminati karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan 

dengan sumber protein dari daging ternak lainnya. Telur unggas pun menjadi 

salah satu sumber protein andalan asal unggas yang bergizi tinggi dengan harga 

yang terjangkau.  

Konsumsi daging dan telur unggas di Indonesia sempat dihindari oleh 

masyarakat saat terjadi wabah flu burung. Banyak orang menjadi enggan untuk  

memakan daging dan telur unggas karena takut terjangkit penyakit flu burung 

yang mematikan. Kejadian ini sempat memukul industri perungasan di Indonesia. 

Banyak peternak yang bangkrut karena banyak unggasnya terinfeksi flu burung 

dan mati mendadak. Kejadian ini mengindikasikan pentingnya pemeliharaan 

kesehatan hewan terutama pencegahan penyakit (vaksinasi) dalam bisnis unggas.  

Menurut Daryanto (2011),komoditas peternakan yang dikategorikan sebagai 

komoditas yang bernilai tinggi memiliki prospek pengembangan yang sangat baik. 

Peluang pengembangan komoditas bernilai tinggi didukung oleh adanya (a) 

peningkatan pendapatan yang memungkinkan konsumen untuk bergeser dari 

konsumsi bahan pokok ke pangan yang bernilai lebih tinggi, (b) liberalisasi 

perdagangan membuka kesempatan untuk mengekspor komoditas bernilai tinggi, 

(c) urbanisasi menciptakan kesempatan terbukanya pasar kepada konsumen 

dengan pendapatan yang lebih tinggi, dan (d) kemajuan teknologi komunikasi dan 

informasi memungkinkan adanya perbaikan koordinasi permintaan konsumen dari 

negara-negara berpendapatan tinggi dengan penawaran (sisi produsen atau 

pemasok) dari negara-negara berpendapatan rendah.  

Salah satu sektor peternakan dengan peluang bisnis yang menjanjikan 

adalah sektor peternakan unggas. Namun salah satu kendala utama dalam ternak 

unggas adalah penyakit unggas. Indonesia beriklim tropis dan memiliki 

kelembaban tinggi, maka mikroorganisme penyebab penyakit dapat hidup dengan 

mudah di Indonesia. Dalam pemeliharaan unggas konsumsi setidaknya ada 
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sembilan jenis vaksin unggas yang biasa digunakan di Indonesia. Kenyataan ini 

menjadi peluang bagi produsen vaksin untuk memproduksi vaksin dengan kualitas 

yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan vaksin unggas di Indonesia. 

Perkembangan industri vaksin unggas di Indonesia dapat diindikasikan oleh 

meningkatnya jumlah populasi ayam raspedaging dan ayam ras petelur. Populasi 

ayam ras pedaging di Indonesia pada tahun 2015 adalah sekitar 1.34 miliar ekor 

dengan pertumbuhan populasi sekitar 8.83%. Sementara jumlah produksi ayam 

ras pedaging pada tahun 2015 adalah sekitar 1.48 juta ton daging dengan tingkat 

pertumbuhan sebesar 6.05%. Jumlah populasi ayam ras petelur tahun 2015 adalah  

141 juta ekor dengan pertumbuhan sebesar 7%. Sementara jumlah produksi ayam 

ras petelur adalah 79.63 ton telur dengan tingkat pertumbuhan 11.03% 

(KEMENTAN 2015). Hal ini mengindikasikan bahwa prospek pengembangan 

bisnis perunggasan sangat potensial dan  merupakan peluang pasar yang sangat 

baik bagi industri vaksin unggas sebagai industri pendukung bisnis perunggasan 

di Indonesia.  

Gambar 1 menunjukkan tren postif produksi ayam ras pedaging dan ayam 

ras petelur dari tahun 2011-2015. Sejak tahun 2011-2015 tren produksi kedua 

komoditas ini senantiasa meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa bisnis sektor 

perunggasan masih sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia (BPS 

2015).  

 
Sumber: BPS 2015 

Gambar 1 Produksi telur ayam ras petelur dan daging ayam ras pedaging (ton) 

 

Secara garis besar keberhasilan industri perunggasan ditentukan oleh 

beberapa faktor yakni: bibit yang baik, pakan yang lengkap kandungan dan zat 

gizinya, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pemeliharaan yang baik. 

Pencegahan dan pengendalian penyakit unggas merupakan hal yang sangat vital 

dalam industri ternak unggas. Pencegahan penyakit dapat dilakukan melalui 

vaksinasi unggas sehat sehingga memperoleh kekebalan terhadap penyakit 

tertentu. Salah satu penyakit unggas yang berbahaya adalah Avian Influenza (AI) 

atau biasa disebut flu burung. Menurut Bahri dan Kusumaningsih (2005), ada 

delapan vaksin unggas yang biasa digunakan dalam pemeliharaan unggas 

komersial/konsumsi, yakni vaksin newcastle disease(ND), infectious 

bronchitis(IB), infectious bursal disease(IBD), snot (coryza), pox, swallon head 

syndrome(SHS), egg drop syndrome(EDS), dan infectious laryngotracheitis(ILT). 

Sementara itu menurut Suwito, Supriadi, Winarti dan Primatika (2013), sejak 

kemunculan kasus  AI di Indonesia pada tahun 2004, maka vaksin AI juga 
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merupakan salah satu vaksin yang sangat vital dan harus dijamin keberadaaannya 

oleh pemerintah. 

Dewasa ini dikenal ada sembilan vaksin unggas yang biasa digunakan untuk 

pemeliharaan kesehatan unggas konsumsi di Indonesia. Namun sayangnya, 

tingginya kebutuhan vaksin tersebut sebanyak 76.34% masih didominasi oleh 

produk impor (Bahri dan Kusumaningsih 2005). Pemerintah Indonesia telah 

melarang import vaksin AI. Dasar larangan itu adalah Surat Edaran Menteri 

Pertanian No 3345 tanggal 13 Juli 2011, yang mengatur bahwa vaksin avian 

influenza selain yang telah ditetapkan oleh pemerintah (asal isolate masterseed 

vaksin lokal H5N1) harus segera ditarik dari peredaran. Pengembangan strategi 

bisnis pada perusahaan vaksin unggas lokal diharapkan dapat meningkatkan 

jumlah produksi vaksin lokal. Peningkatan jumlah produksi vaksin lokal tersebut 

diharapkan dapat memenuhi tingginya permintaan vaksin unggas dalam negeri.  

Berkembangnya penyakit AIsejak tahun 2004, mengharuskan para peternak 

unggas baik skala industri, skala komersil dan peternakan rakyat melakukan 

vaksinasi AI secara berkala. Ada dua jenis vaksin flu burung berdasarkan 

teknologi produksi dan jenis virus yang digunakan dalam pembuatannya, yakni 

vaksin yang menggunakan teknologi konvensional dengan virus yang bersifat 

pathogen dan vaksin yang diproduksi menggunakan teknologi reverse 

geneticdengan virus yang bersifat apathogenic. Dengan menggunakan vaksin 

yang bersifat apathogenicatau tidak berbahaya menyebabkan vaksin lebih aman 

dalam proses produksinya dan penggunaannya dilapangan. World Health 

Organization (WHO) dan Office International des Epizooties (OIE) menyarankan 

penggunaan vaksin AI reverse genetic mengingat efektivitas dan keamanan 

penggunaannya dilapangan. 

Produsen lokal yang memiliki lisensi untuk pembuatan vaksin AI dengan 

teknologi reverse genetic di Indonesia adalah PT IPB Shigeta Animal 

Pharmaceutical (PT IPB SAP). Perusahaan ini telah memproduksi vaksin 

AIdengan teknologi reverse genetic sejak tahun 2009. Dari sembilan jenis vaksin 

unggas yang ada di pasar, saat ini PT IPB SAP memfokuskan diri dengan  

memproduksi 3 jenis vaksin yakni AI, New Castle Diseases (ND)dan kombinasi 

AI-ND. Vaksin yang sudah dipasarkan adalah vaksin AI, sementara dua vaksin 

lainnya masih dalam proses registrasi di Kementerian Pertanian.  

Vaksin AI dipilih untuk menjadi produk pertama karena pada saat 

perusahaan ini didirikan pada tahun 2004, penyakit AI mulai merebak di 

Indonesia. Menurut Yudhastuti dan Sudarmaji (2006) virus Avian Influenza 

adalah virus yang ganas dan bersifat zoonosis (dapat menular dari hewan ke 

manusia). Berdasarkan data dari WHO, virus AI H5NI yang bersifat 

highpathogenic telah menginfeksi 603 orang dan membunuh 356 orang di dunia. 

Kejadian ini menunjukkan kemampuan virus untuk dapat menyerang lintas 

spesies. Hal ini juga yang telah menyebabkan virus ini menjadi pandemik di dunia 

(Morens, Subbarao, Taubenberger dan Jeffery 2012). PT IPB SAP menganggap 

perlu memproduksi vaksin AI sebagai salah satu upaya pencegahan semakin 

meluasnya kasus penyakit flu burung di Indonesia.Dalam pembuatan/produksi 

vaksin AI, PT IPB SAP menerapkan teknologireverse genetic yang berbeda 

dengan teknologi konvensional yang digunakan oleh pabrik vaksin lainnya yang 

ada di Indonesia. 
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Potensi bisnis vaksin unggas di Indonesia sangat menjanjikan. Hal ini 

ditunjang oleh semakin meningkatnya konsumsi produk yang berasal dari unggas 

dan semakin meningkatnya populasi unggas. Tabel 1 menggambarkan potensi 

bisnis vaksin unggas (New Castle Diseases (ND), Avian Influenza (AI)  dan 

kombinasi ND-AI) di Indonesia pada tahun 2013. Tabel 1 menggambarkan jumlah 

pemberian vaksin unggas di Indonesia dalam satu tahun dan jumlah kebutuhan 

vaksin unggas per tahun dalam dosis. Dimana dapat diketahui jumlah kebutuhan 

dosis vaksin AI pada tahun 2013 adalah sebesar 552.000.000 dosis. 

Tabel 1 Potensi pasar vaksin unggas tahun 2013 

Jenis 

Vaksin 

Total vaksin Kebutuhan dalam dosis 

(x1000) 

Total 

(x1000) 

Broiler Layer Breeder Broiler Layer Breeder 

AI-

Kill 

- 4 8 - 360.000 192.000 552.000 

ND-AI 

Kill 

1 - -   2.000.000 2.000.000 

ND-

Kill 

- 1 3 - 90.000 72.000 172.000 

Sumber : Data internal PT Shigeta Animal Pharmaceuticals 

 Gambar 2 memperlihatkan pertumbuhan penjualan vaksin AI PT IPB SAP 

tahun 2010-2015. Dapat diketahui bahwa penjualan vaksin AI perusahaan ini 

meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PT IPB SAP mampu 

memproduksi dan menjual 56.090 botol yakni 56.090.000 dosis vaksin AI. Hal ini 

menunjukkan bahwa PT IPB SAP pada tahun 2013 mampu memasok 10 persen 

kebutuhan vaksin AI di Indonesia. Hal ini mengindikasikan potensi untuk 

pengembangan produksi vaksin unggas lainnya mengingat kesuksesan perusahaan 

ini dalam memproduksi dan menjual vaksin AI. Oleh karena itu, perlu dibuat 

suatu rancangan pengembangan strategi bisnis untuk PT IPB SAP agar dapat 

meningkatkan market sharenya di industri vaksin AI dan memberikan rancangan 

strategi pengembangan bisnis untuk pembuatan vaksin unggas lainnya.  
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Sumber : Data internal perusahaan PT Shigeta Animal Pharmaceuticals 

Gambar 2Pertumbuhan sales vaksin AI PT IPB Shigeta Animal Pharmaceuticals 

(satuan dalam botol) 

 

 

Perumusan Masalah 

 

 

Dalam berbisnis vaksin unggas ada Key Success Factors (KSF) yang 

merupakan kunci atau hal-hal yang bersifat kritis dalam pelaksanaan operasional 

perusahaan agar dapat mencapai tujuannya. KSF tersebut merupakan hal-hal yang 

bersifat penting keberadaannya untuk pencapaian tujuan perusahaan. Diperlukan 

identifikasi KSF dalam berbisnis vaksin unggas sehingga perusahaan PT IPB SAP 

dapat mengetahui KSF yang dimilikinya sehingga dapat dijadikan sebagai 

keunggulan bersaing bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan dengan 

perusahan-perusahaan vaksin unggas lainnya. 

Model bisnis perusahaan menggambarkan strategi bisnis perusahaan yang 

merupakan gambaran hubungan antara keunggulan dan sumberdaya yang dimiliki 

oleh perusahaan. Hal ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk 

mengakuisisi dan menciptakan nilai yang membuat perusahaan mampu 

menghasilkan laba. Perlu dilakukan identifikasi model bisnis yang dijalankan oleh 

PT IPB-SAP untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini. 

Identifikasi model bisnis PT IPB SAP dapat dilakukan dengan 

menggunakan model bisnis kanvas. Model bisnis kanvas dapat dikatakan sebagai 

bahasa bersama yang digunakan untuk memahami dan mengetahui kondisi 

perusahaan saat ini. Dengan model bisnis kanvas maka kondisi perusahaan dapat 

dipetakan dalam sembilan elemen yang meliputi customer segment, value 

proposition, customer relationship, channels, key activities, key resources, key 

partnership, revenue stream dan cost structure. 

Strategi pengembangan bisnis PT IPB SAP dapat disusun berdasarkan hasil 

dari analisis SWOT yang dilakukan terhadap sembilan elemen model bisnis 

kanvas. Dengan diperoleh alternatif strategi pengembangan bisnis diharapkan PT 

IPB SAP dapat menggunakannya sebagai strategi pengembangan bisnis untuk 

tahun pengembangan 2017-2022.Elemen-elemen KSF bagi PT IPB SAP dapat 

diidentifikasi hubungan atau keterkaitannya dengan model bisnis kanvas PT IPB 

SAP. Diharapkan dapat ditemukan keterkaitan antara KSF PT IPB SAP dengan 

elemen-elemen model bisnis kanvas.  

Penggunaan teknologi produksi vaksin reverse genetic oleh PT IPB SAP 

diharapkan dapat menjawab kebutuhan vaksin unggas di 

Indonesia.Pengembangan strategi bisnis PT IPB SAP dibuat agar perusahaan 

dapat meningkatkan market sharenya ditengah persaingan industri vaksin unggas 

di Indonesia dan dapat memenuhikebutuhan vaksin unggas yang berkualitas 

unggul, aman dan efektif.  Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kunci sukses berbisnis vaksin unggas? 

2. Bagaimana gambaran model bisnis PT IPB SAP? 

3. Bagaimana kanvas model bisnis perbaikan yang dirancang dalam 

pengembangan bisnis PT IPB SAP? 
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4. Bagaimana merumuskan strategi pengembangan bisnis PT IPB SAP? 

5. Adakah keterkaitan antara Key Success Factors (KSF) dengan model 

bisnis kanvas PT IPB SAP? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kunci sukses bisnis vaksin 

unggas. 

2. Mengidentifikasi model bisnis yang dijalankan oleh PT IPB Shigeta 

Animal Pharmaceutical saat ini. 

3. Menyusunkanvas model bisnis perbaikan untuk pengembangan bisnis PT 

IPB Shigeta Animal Pharmaceutical. 

4. Merumuskan alternatif strategi pengembangan bisnis bagi PT IPB Shigeta 

Animal Pharmaceutical. 

5. Melihat hubungan antara Key Success Factors (KSF) dengan model bisnis 

kanvas PT IPB Shigeta Animal Pharmaceutical 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi PT IPB Shigeta Animal Pharmaceutical, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat diterapkan untuk meningkatkan pemberdayaan internal 

perusahaan dalam penerapan strategi bisnis yang telah dibuat. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi 

tentang strategi pengembangan bisnis pada umumnya serta strategi 

pengembangan bisnis perusahaan vaksin pada khususnya. 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini sebagai salah satu upayadalam menjamin 

tersedianya vaksin unggas dengan kualitas baik. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Penelitian ini difokuskan kepada perusahaan yang diteliti yakni PT IPB 

Shigeta Animal Pharmaceuticals sebagai produsen vaksin unggas. Sejak 

pendiriannya sepuluh tahun yang lalu, perusahaan ini memfokuskan diri untuk 

memproduksi satu jenis produk vaksin, yakni vaksin Avian influenza. Adapun 

vaksinNew Castle Disease(ND) dan vaksin kombinasi ND-AIditargetkan akan 

diproduksi dan dipasarkan pada tahun 2016. Vaksin yang sudah beredar di 

masyarakat adalah vaksin AI. Padahal dalam pemeliharaan  unggas konsumsi 
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