
 
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dewan Ketahanan Pangan dalam kebijakan Strategis Pangan dan Gizi tahun 
2015-2019 menyatakan bahwa pemenuhan konsumsi pangan secara kualitas belum 
ideal disebabkan oleh pola konsumsi pangan masyarakat yang didominasi oleh 
konsumsi kelompok pangan sumber karbohidrat terutama padi-padian, serta masih 
kurangnya konsumsi pangan sumber protein. Konsumsi protein dapat berupa 
kacang-kacangan dan pangan hewani. Pemenuhan konsumsi pangan hewani harus 
didukung oleh ketersediaan sumber penghasilnya yang mencukupi dan terjangkau.  

Perkembangan produksi ayam kampung terus meningkat akhir-akhir ini. 
Data perkembangan produksi ayam kampung dapat dilihat pada Tabel 1 meningkat 
pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Kenaikan pada tahun 2019 sebesar 
4%. Rata-rata produksi selama 5 tahun sebanyak 294,146 ribu ton per tahun. 
Disamping adanya peningkatan produksi, ayam kampung ini masih terkendala 
dalam pemenuhan permintaannya dikarenakan rendahnya produktivitas (Muryanto 
et al. 2009), sistem budidaya masih tradisional, dan berpeluang menyebarkan 
penyakit (Hudang 2016). 

Disamping adanya peningkatan produksi, ayam kampung ini masih 
terkendala dalam pemenuhan permintaannya karena rendahnya produktifitas 
(Muryanto et al. 2009), produksi masih tradisional, dan berpeluang menyebarkan 
penyakit (Hudang 2016). 

 
Tabel 1  Produksi Daging Ayam Kampung Tahun 2014-2018 

 2015 2016 2017 2018 2019* 
Ayam Kampung (ribu ton) 299,77 284,99 300,13 287,16 298,68 
% Kenaikan 2018-2019     4% 
Rata-Rata Produksi (ribu ton) 
Selama 5 tahun 

294,146 

Sumber: Dirjen PKH (2019) 
Keterangan: *) Angka Sementara 
 

PT PQR salah satu mitra perusahaan multiplier ayam kampung. Sejak awal 
2017 sudah melaksanakan perbanyakan dan penjualan DOC (day old chick) berupa 
final stock. Perbanyakan dan penjualan DOC ayam kampung hingga saat ini belum 
dapat dipenuhi oleh PT PQR. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas 
produksinya yang belum memadai seperti jumlah mesin pengeram dan mesin 
penetas. Selain itu, saat ini pelanggan utamanya yaitu pemerintah dengan 
permintaan DOC ayam kampung sebanyak 4 juta DOC pada tahun 2018. Hampir 
semua DOC ayam kampung dipesan program pemerintah yang mendistribusikan 
DOC ayam kampung dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Program ini 
berlangsung dari tahun 2018-2019. PT PQR meningkatkan kapasitas produksinya 
untuk memenuhi permintaan pemerintah tersebut.  

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan kajian strategi 
untuk mendapatkan solusi tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 
dengan mengkaji penerapan model bisnis kanvas untuk menemukan faktor-faktor 
apa saja yang menghambat dan mendorong PT PQR untuk meningkatkan 
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produksinya. Model Bisnis Kanvas yang baik dapat memberikan gambaran terkait 
respon pasar terhadap produk yang dihasilkan. Selain itu, dalam Kanvas Model 
Bisnis akan terlihat pelaksanaan perusahaan secara menyeluruh, sehingga dapat 
memudahkan pengambil keputusan dalam mengatasi persoalan komponen bisnis 
yang kurang optimal dalam hubungannya dengan komponen-komponen bisnis yang 
lainnya. 

 
 

Perumusan Masalah 

 
Industri ayam kampung di tanah air berkembang pesat dengan semakin 

dikenalnya dan dirasakannya keistimewaan daging ayam kampung yang berbeda 
dengan daging ayam ras impor pedaging oleh konsumen. Peningkatan konsumsi 
produk peternakan di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2017 menunjukkan bahwa 
minat masyarakat terhadap ayam kampung semakin meningkat sehingga menjadi 
peluang bagi industri ayam kampung untuk terus mengembangkan usahanya. 
Peningkatan konsumsi ayam kampung dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2  Konsumsi Produk Peternakan Per Kapita Per Tahun 2013-2017 

No Komoditi Satuan Tahun 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 Sapi Kg 0,261 0,261 0,417 0,417 0,469 
2 Ayam Ras Kg 3,650 3,963 4,797 5,110 5,683 
3 Ayam Kampung Kg 0,469 0,521 0,626 0,626 0,782 

Sumber: Dirjen PKH (2018) 
 

Adanya peningkatan konsumsi ayam kampung dari tahun ke tahun. 
Perusahaan merespon peluang ini dengan mengadakan pelatihan kepada peternak-
peternak ayam kampung. Para peternak tertarik dengan temuan galur murni ayam 
kampung terbaru. Hasil dari pelatihan tersebut memberikan dampak yang cukup 
baik bagi perusahaan, yaitu meningkatnya permintaan DOC ayam kampung, namun 
belum dapat memenuhi permintaan tersebut. Permintaan pasar sekitar 1,5 juta ekor 
DOC ayam kampung pada tahun 2017 tetapi baru dapat dipenuhi sekitar 1,2 juta 
ekor DOC ayam kampung.  

Perusahaan ditunjuk sebagai supllier ayam kampung dalam program 
pemerintah yang diatur di dalam Peraturan Menteri pertanian nomor 14 tahun 2019 
tentang pedoman program bedah kemiskinan rakyat sejahtera berbasis pertanian. 
PT PQR berusaha memenuhi permintaan dari pemerintah sebanyak 2.000.000 ekor 
DOC ayam kampung yang akan di distribusikan ke rumah tangga miskin. Adanya 
permintaan yang cukup besar, perusahaan meningkatkan kapasitas produksi DOC 
ayam kampung dengan mengadakan penambahan mesin penetas. Pelanggan utama 
saat ini adalah pemerintah, namun PT PQR perlu membuat strategi berikutnya 
setelah program pemerintah ini selesai pada Desember 2019. Perusahaan perlu 
mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan memajukan perusahaan yang 
dapat dilakukan dengan cara mengetahui model bisnis PT PQR saat ini dan 
merencanakan strategi bisnis yang akan dilakukan ke depannya. Berdasarkan hal 
tersebut beberapa pertanyaan berikut akan diekplorasi dalam penelitian ini: 
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1. Bagaimana model bisnis yang dijalankan PT PQR saat ini? 
2. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) PT PQR 

saat ini? 
3. Transformasi apakah yang perlu dilakukan oleh PT PQR dalam melakukan 

pengembangan perusahaan untuk memenuhi permintaan? 
 
 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari 
penelitian ini adalah: 

1. Memetakan model bisnis yang dijalankan PT PQR saat ini.  
2. Membuat adaptasi tuntutan yang dihadapi PT PQR dengan kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman saat ini. 
3. Menganalisis alternatif strategi yang perlu dilakukan oleh PT PQR dalam 

melakukan pengembangan perusahaan untuk meningkatkan produksi yang 
dijalankan. 
 
 

Manfaat Penelitian 
 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait model bisnis 
PT PQR saat ini  

2. Memberikan informasi identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancamannya untuk membantu pengembangan bisnis PT PQR. 

3. Memberikan saran terkait alternatif strategi yang dapat diterapkan oleh PT 
PQR 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Penelitian ini dibatasi pada strategi pengembangan merujuk pada alternatif 
Model Bisnis Kanvas yang dikembangkan berdasarkan hasil Depth Interview, 
brainstorming dengan Wakil Direktur, General Manager, Manajer Produksi, 
Manajer HRD & GA, Manajer QA/QC, Manajer keuangan dan Sales DOC dari 
pihak PT PQR dan pakar peneliti dari BALITNAK, dan observasi lapang dengan 
mempertimbangkan kondisi perusahaan dalam melakukan pengembangan usaha. 
Penelitian ini difokuskan pada strategi yang perlu dilakukan oleh perusahaan PT 
PQR dalam pengembangan usaha agar mempunyai keberlanjutan usaha dengan 
mengacu pada Model Bisnis Kanvas. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Model Bisnis 

Model Bisnis dianggap menjadi sebuah pendekatan yang dapat mewakili 
nilai yang diciptakan oleh perusahaan dalam menyesuaikan strategi bisnis atau 


