
I. PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Menyongsong wawasan industrialisasi ke daIam perdagangan bebas

memberikan masalah tersendiri bagi dunia petemakan yang memiliki misi ganda

bagi peningkatan pendapatan rakyat dan di dalam memenuhi tuntutan masyarakat

industri seeara global. Cerahnya industri perunggasan di masa depan lebih

disebabkan makin besarnya daya serap pasar domestik maupun pasar ekspor di

kawasan Asia Pasifik. Kekuatan sisi permintaan ini makin penting dengan

perkiraan pertumbuhan ayam ras nasional sebesar 6 % per tahun (Saragih B.,

1995).

Peternakan unggas yang berbasis masyarakat pedesaan daIam lingkup yang

lebih besar pada bidang agribisnis merupakan tulang punggung pertumbuhan

ekonorni negara-negara berkembang seperti Indonesia, sehingga peluang untuk

berkembangnya obat hewan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

a. Di negara berkembang penyakit unggas merupakan faktor penghambat yang

senus diperhatikan karena berkaitan dengan keuntungan produksi unggas,

sehingga industri perunggasan akan meningkatkan pemakaiilIl obat maupun

vaksin (Lasher, et al.. , 1994).

b. Di dunia saat ini pemasaran produk obat hewan diperkirakan meneapai 7,8

milyar US dollar dengan 20 % diantaranya berupa vaksin dengan nilai 1,5

milyar US dollar. Tingkat pertumbuhan penjualan produk ini meneapai 2 

3 % per tahun.
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c. Industri modem di bidang petemakan unggas merupakan segmen tinggi

dalam pengembangan produksi makanan yang berasal dari hewan. Faktor

yang mempengaruhi tingkat produktivitas ooggas ini antara lain adalah

manajemen kandang, air, sanitas~ dan pemakaian obat hewan (Glisson

et aI., 1993).

Faktor-faktor diatas membawa dampak membanjimya obat hewan dalam

memenuhi tuntutan perkembangan petemakan. Dapat dimaklumi mengingat obat

hewan walaupoo kecil kebutuhannya sekitar 10 - 19 % dari biaya produks~ namoo

amat besar pengaruhnya dalam menjaga produksi peternakan agar telap tinggi.

Labilnya permintaan menyebabkan harga dan produksi peternakan ooggas

menjadi tidak menentu, sehingga menimbulkan spekuIasi keootungan dari

penjualan sarana produksi peternakan (Anonirn, 1991).

Salah satu unsur sarana produksi peternakan (sapronak) adalah obat

hewan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (pP RI) Nomor : 78

Tahoo 1992, yang dimaksud obat hewan adalah obat yang khusus dipakai untuk

hewan dan digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmasetik dan premiks. Pada

per\ielasan Peraturan Pemerintah tersebut diatas diterangkan bahwa sediaan

biologik terdiri dari vaksin , antisera, dan bahan diagnostika.

Sediaan biologik ootuk obat bewan tersebut diproduksi dari jazad renik

(bakte~ virus, parasit dan protozoa) yang digunakan ootuk pengobatan,

pencegahan maupun diagnosa. (Infovet, 1997). Kebutuhan obat bewan

berkembang seiring dengan perkembangan industri petemakan. Tabel 1

menoojukkan bahwa obat bewan yang beredar di Indonesia tahoo 1994
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mencapai nilai sebesar Rp 394,36 miliar terdiri dari produk impor sebesar Rp

126,87 miliar (36,03%) dan produk dalam negeri Rp 223,49 mi1liar ( 63,97%).

Tabell : Peredaran Obat Hewan di Indonesia Tahun 1994.

Asal Produk Jumlah Rupiah Persentase

(Miliar ) (%)

hnpor 125,87 36,03

Dalam negeri 223,49 63,97

Total 349,36 100,00

Surnber : Infovet, 1996

Namun demikian, bahan baku utama obat hewan ini sebagian besar masih

berasal dari luar negeri, hal ~ merupakan tantangan terbesar yang dihadapi

industri obat hewan di Indonesia saat ini (Tjiptardjo, 1995). Jwnlah produk obat

hewan yang beredar sekarang ini sampai dengan tabun 1995 mencapai 1541

jenis, yang perkembangannya mencapai 28 %, dengan peningkatan jumlah

produk impor lebih tinggi dibanding dengan produk dalam negen, yaitu masing

masing 44 % dan 13 % (Infovet, 1996).

B. PERUMUSAN MASALAH

PT. Vaksindo Satwa Nusantara memproduksi obat hewan yang terdiri dari

vaksin dan farmasetik. Vaksin masih terbagi lagi kedalam vaksin unggas, hewan

kesayangan dan hewan besar. Secara keseluruhan pabrik ini memproduksi 25 jenis

http://www.mb.ipb.ac.id/



vaksin dengan prosentase terbesar ada1ah vaksin unggas. Vaksin unggas,

berdasarkan bentuk produknya dibagi da1arn bentuk aktif (kering beku) dan

inaktif (emulsi). Dati masing-masing bentuk produk tersebut terdiri dati berbagai

ukuran dosis yang berbeda-beda mulai 100 dosis hingga 2000 dosis. Beragamnya

produk vaksin dengan dosis yang berbeda-beda tersebut menyebabkan adanya

perbedaan harga keuntungan maupun jumlah permintaan pasar. Oleh karena itu

perusahaan menghadapi kesulitan dalam masalah perencanaan dan penentuan

komposisi produksi yang optimal sesuai dengan kapasitas yang ada. Saat ini

pabrik belwn beroperasi secara penuh, namun diusaliakan produksi disesuaikan

dengan perminlaan pasar. Hal ini membawa dampak bahwa jadwal produksi selalu

berubah-ubah sesuai dengan pesanan (produksi berdasarkan order).

Walaupun beberapa jenis produk permintaannya tidak menentu, namun

telap harns diproduks~ karena merupakan pesanan bagi breeding farm dalam satu

paket program vaksinasi sehingga menyebabkan harga pokok produksi meningkat.

Selain hal diatas jumlah produksi yang sekarang (30%) menanggung beban

produksi secara penuh sehingga biaya produksi tinggi. Untuk mengatasi masalah

ini optimalisasi produksi merupakan priQritas utarna perusahaan dalam

menghadapi tujuanjangka panjang.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi produksi vaksin

unggas yang optimal sesuai dengan kapasitas yang ada. Selain mencapai

t::l'foe:t 1cenntnno;m PT V ::lks.lnrlo ~atwa Nu!';mtara ;110;\ menoinoin\c;:m ::loar
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reneana produksi yang optimal ini juga marnpu memenuhi permintaan pasar

sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Dipihak managemen

produks~ adanya komposisi tersebut akan memperbaiki pereneanaan

produksi dimasa yang akan datang.

2. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian optima1isasi produksi vaksin Wlggas ini diharapkan dapat

memberi manfaat pada perusahaan dalarn pereneanaan produksi yan~

disesuaikan dengan peluang yang ada, kapasitas yang tersedia serta berupa

masukan dan altematif kebijakan da1arn pelaksanaan proses produksi.

D. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini dibatasi pada aspek manajemen produksi dan

operasi vaksin unggas terutama yang berhubungan IangsWlg dengan pereneanaan

dan komposisi produksi dari masing-masing jenis vaksin unggas di PT. Vaksindo

Satwa Nusantara.
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Alokasi sumber daya yang dimiliki perusahaan daJam mencapai efisiensi

memerlukan perencanaan produksi yang teliti berdasarkan perkembangan faktor

faktor yang mempengaruhinya serta erat hubungannya dengan biaya produks~

penetapan macam produk serta kualitas yang akan dihasilkan, sehingga ada

kontinuitas suku cadang peralatan mesin produksi dan ketersediaan bahan baku.

B. TUJUAN PERENCANAAN PRODUKSI

Menurut Dillworth (1989) dan Assauri (1993) tujuan perencanaan

produksi adalah :

a. Untuk menaik.kan keuntungan maksimum, maka output yang diproduksi

harus efisien.

b. Untuk menguasai pasar tertentu agar supaya hasil (output) produksi tetap

mempunyai bagian pasar (market share) tertentu.

c. Untuk mengusahakan dan mempertahankan agar pekeJjaan yang sudah

ada tetap pada aktivitasnya bahkan berkembang.

d. Efesiensi fasilitas sumber daya yang ada pada perusahaan.

Pengertian diatas menunjukan bahwa tujuan perencanaan produksi

adalah untuk dapat memproduksi barang-barang (ouput) daJam waktu tertentu

dimasa yang akan datang dengan kuantitas dan kualitas mutu yang dikehendaki

pasar, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang maksimum.

C. JENIS PERENCANAAN PRODUKSI

Perencanaan produksi menurut jangka waktunya dapat dibedakan melljadi
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Perencanaan produksi jangka pendek adalah perencanaan kegiatan produksi yang

dapat dilakukan dalarn jangka waktu maksimal satu tahun, dengan tujuan untuk

mengatur pemakaian tenaga keIja, persediaan bahan baku dan fasilitas peralatan

produksi yang ada di perusahaan. Perencanaan produksi jangka pendek lebih

memfokuskan pada pengaturan operasional produksi sehingga perencanaan ini

disebut juga perencanaan operasional.

Sementara perencanaan produksi jangka panjang adalah penentuan

tingkat kegiatan produksi lebih dari satu tahun sarnpai lima tahWl yang akan

datang, dengan tujuan Wltuk mengatur penarnbahan kapasitas produks~

penarnbahan peralatan dan pengembangan produk ( Product development).

Menurut Moore, et al. (1980) dan Ahyari (1986) kedua pereneanaan

diatas mempWlyai em-em sebagai berikut:

a. Pereneanaan produksi menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang,

dibuat berdasarkan penafsiran / rarnalan kegiatan yang ditentukan oleh

rarnalan penjualan pada masa yang akan datang.

b. Pereneanaan produksi mempWlyai jangka waktu tertentu.

e. Pereneanaan produksi mempersiapkan tenaga keIja, bahan baku, peralatan

mesin produksi mesin dan peralatan lain pada waktu tertentu.

d. Pereneanaan produksi hams menentukan jumlah dan jenis serta kualitas.

dati produk yang diproduksi.

e. Pereneanaan produk harus dapat mengkoordinir kegiatan produksi dengan

bagian bagian yang mempunyai hubungan langsWlg maupun tidak

langsung.
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Da1am perencanaan produksi diperlukan suatu rencana yang baik serta

yang dapat dilaksanakan dengan biaya minimal. Menurut Assauri (1993) syarat

syarat dalam menyusun suatu perencanaan produksi yang baik adalah sebagai

berikut:

a. Harus disesuaikan alas dasar tujuan perusahaan yang jelas.

b. Rencana tersebut harus sederhana dan dapat dimengerti serta

memungkinkan dapat dilaksanakan dengan lancar.

c. Rencana harus memberikan analisis dan klasifikasi kegiatan yang jelas.

Sebelum perusahaan melaksanakan proses produks~ niaka manjemen

perusahaan harus mengadakan perencanaan produksi yang akan digunakan

sebagai pedoman pe1aksanaan proses produksi.

D. ALAT ANALISIS OPTIMASI

Op1imasi ada1ah suatu model pendekatan upaya penyelesaian (solusi)

terbaik dari suatu permasalahan yang diarahkan pada titik maksirnum atau

minimum fungsi tujuan. Penyelesaian permasalahan untuk memperoleh hasil

yang optimal ini dapat digunakan beberapa model (teknik) atau alat analisa.

Dalam mencapai penyelesaian suatu permasalahan, jarang diperoleh hasil

penyelesaian yang terbaik. Hal ini disebabkan karena adanya kendala-kendala baik

fisik, teknis maupun administrasi yang berada diluar jangkauan pelak-u kegiatan

tersebut, oleh karena itu pendekatan masalah dengan optirnasi mengha~ilkan

jawaban yang merupakan alternatif

Fungsi tujuan dalam model optimasi merupakan unsur penting yang akan

menentukan kondisi ootimal suatu keadaan nem..ahaan. m.amnino ih, h"nh,1t
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model penyelesaian masalah perlu eliperhatikan juga, karena model akan

membantu menjelaskan kompleksitas perrnasalahan dalam pengarnbilan keputusan

kearah kerangka yang logis dan menyeluruh.

Abarientos (1972) menyatakan bahwa dalam memecahkan masalah

optirnasi dapat eli lakukan dengan menggunakan program tinier. Bila manajemen

perusahaan menghendaki tujuan tunggal maka cukup menggunakan Linear

Programming. Namun, apabila manajemen perusahaan menghendaki tujuan

ganda (multiple objectives) untuk mencapai beberapa target atau sasaran, dapat

menggunakan Goal Programming.

Linear Programming rnaupun Goal Programming pada dasamya

merniliki tiga unsur utarna, yaitu variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi

kendala. Variabel keputusan merupakan variabel yang menentukan nilai tujuan

yang hendak eli capai dan hams elitentukan lebih dahulu sebelurn memutuskan

fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan merupakan model dari

penyelesaian masalah. Fungsi kendala merupakan batasan sumber daya yang

terseelia untuk eligunakan. Dalam penerapannya baik fungsi tujuan maupun fungsi

kendala disajikan dalam bentuk..fungsi matematik tinier. Bentuk umum dari model

Linear Programming adalah sebagai berikut :

Fungsi Tujuan :

Maksirnurnkan Z = c1X1+c2X2+...+ cn.,'<n

Fungsi kendala :

a11X1 +a12X2+ +a1nXn5b1

a21X2+a22X2+ +a2nXn5b2
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a31X1+a32X2+... +a3nJ(n,;;b3

am1X1+am2X2+... +arnnXn sbm

X1,X2, ......~O

Dimana:

Z : Nilai fungsi tujuan

Ci : Parameter-parameter ni1ai tujuan,

Xi : Variabe1 putusan,

3lJ : Parameter-parameter kendala (koefisien),

bi : Parameter-parameter (kapasitas).

Model Linear Programming tidal< se1amanya dapat digunakan da1arn

memecahkan masalah optimasi karena Linear Programming hanya mampu

menyelesaikan persoalan dengan tujuan tungga1. apabila tujuan lebih daru satu

maka tujuan itu sering kali ganda. Digunakan model optimasi lain yang mampu

menyelesaikan persoalan dengan tujuan ganda, yaitu model Goal Programming.

Pada dasamya Goal Programming merupakan modifikasi dari Linear

Programming. Analisa Goal Programming bertujuan untuk meminimumkan

deviasi antara tujuan, target dan sasaran yang telah ditetapkan (Nasendi dan

Anwar, 1985). Dengan kata lain, model Goal Programming meiupakan

perluasan dari model Linear Programming sehingga seluruh asumsi, notasi,

formulasi model malematik, prosedur model dan penyelesaiannya tidal< berubah

cara menghitungnya (Siswanlo, 1993).
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Cara menyusun fonnulasi Goal Programming mirip dengan Linear

Programming. Mula-mula menetapkan perubahan-perubahan pengambil

keputusan, kemudian masalah yang dihadapi dan yang ingin dianalisis menurut

urutan prioritasnya. Fungsi tujuan Goal Programming adalah

meminimumkan deviasi antara berbagai tujuan , target dan sasaran.

Model umum Goal Programming adalah sebagai berikut :

Fungsi Tujuan :

m
Minimumkan Z = L Wi (d,+ +d;)

i=1

m
= L Wi+d;+ + Wrd;"

i=1
syarat ikatan :

n
La;; Xj + d;" - d;+= bi

i=1
untuk i = 1, 2, ..., m

tujuan
n

L ~ Xj $ atau ~ Ck

i=1
untuk k = 1, 2, ..., P
kendala fungsional ;
j = 1, 2, ... , n

dan
Xj, d;', d;+ ~ 0
d;, d;+ = 0

Dimana:

=jumlah unit deviasi yang kekurangan (-) atau kelebihan

(+) terhadap tujuan (bi)
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Wi + dan Wi" = tirnbangan atau penalti (ordinal atau kardinal) yang

diberikan terhadap suatu unit deviasi yang kekurangan

(-) atau kelebihan (+) terhadap tujuan (hi)

<I;j = koefisien teknologi fungsi kendala tujuan, yaitu yang

berhubungan dengan tujuah peubah pengarnbilan

keputusan (Xj )

Xj = Peubah pengarnbilan keputusan atau kegiatan yang

kini dinamakan sebagai sub tujuan.

bi = sasaran atau target yang ingin dicapai.

llIci = koefisien teknologi fungsi kendala biasa

Ck = jwn1ah sumber daya k yang tersedia

Asurnsi-asurnsi yang berlaku pada Goal Programming, adalah :

a. Proporsionalitas

Proporsionalitas diasurnsikan sebagai naik turunnya nilai fungsi

tujuan (Z) dan penggunaan sumber daya atau fasilitas yang tersedia pada

operasional perusahaan akan berubah sebanding dengan perubahan

tingkat kegiatan.

b. Aktifitas

Aktifitas diasurnsikan sebagai nilai fungsi tujuan tiap kegiatan yang

saling mempengaruhi, atau dalarn Goal Programming dianggap bahwa·

kenaikan dari nilai fungsi tujuan (Z) yang diakibatkan oleh kenaikan suatu

kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai fungsi

tujuan (Z ) yang diperoleh dari kelriatan onera.<ion~11~in
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c. Divisibilitas

Divisibilitas diasumsikan sebagai hasil yang diperoleh dari setiap

kegiatan dapat berupa bilangan pecahan, demikian pula dengan nilai fungsi

tujuan ( Z ) yang dihasilkan.

d. Detenninistik

Deterministik diasumsikan sebagai semua parameter yang terdapat

dalam model Goal Programming dapat diperkirakan lebih mendekati

kebenaran walaupun tidak tepat sama sekali.

Menurut Abarientos (1972) dan Nasendi (1985) dibanding model lain,

perencanaan dengan menggunakan model Linear Programming dianggap

memiliki keuntungan yaitu:

a. Lebih efisien dalam penggunaan waktu, biaya serta mempunyai kemampuan

yang lebih besar dalam menganalisa data.

b. Dapat sekaligus dikembangkan analisa ekonomi yang dilakukan , walaupun

kegiatan ekonomi dikatagorikan atas dasar wilayah, sektor dan waktu.

c. Dapat memberikan inforrnasi tentang struktur yang terkait, manfaat dan

keuntungan komparatif dalam sektor pertanian.

Model Linear Programming yang diciptakan pleh manusla dengan segala

keterbatasannya sebagai alat bantu mempunyai kelemahan tidak selamanya

sempuma dalam membantu para pengambil' keputusan. Kelemahan ini

disebabkan karena keterbatasan teknologi, biaya, tenaga, keahlian dan keinginan

nyata yang dapat dirumuskan ke dalam model yang sangat tergantung pada
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yang tidal< mungkin disusun dan dirumuskan dalam suatu model secara

sederhana. Disamping itu disebabkan pula karena keadaan dan perkembangan

dunia nyala yang sangat dinamis, penuh resiko danketidal<pastian.

E. KERANGKAPEMUKURAN

Guna meraih target keuntungan, PT. Vaksindo Satwa Nusantara hams

berproduksi secara optimal sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha

dan mampu bersaing dengan produk impor, yang selarna ini menguasai pasar

vaksin unggas di Indonesia. Kerangka pemikiran anaIisis produksi vaksin unggas

PT. Vaksindo Satwa Nusantara diperlihatkan pada Gambar l.

Perminlaan pasar yang berbeda-beda dari setiap jenis produk vaksin

menyebabkan perusahaan harus menentukan komposisi produksi yang optimal

yang berubah-ubah setiap saat. Selain hal tersebut di alas belum beroperasinya

pabrik secara penuh menyebabkan pihak manajemen mencari peluang pasar

ekspor dan menerima sub kontrak dari perusahaan lain, sehingga dalam

memecahkan masalah tersebut digunakan model Linear Programming sebagai

alat bantu untuk mengevaluasi proses produksi tahun sebelurnnya selia Goal

Programming dalam perencanaan tahun yang akan datang.
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Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Analisis Produksi Vaksin Unggas
PT. Vaksindo Satwa Nusantara.
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