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PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

PT. EKANINDYA KARSA adalah sebuah perusahaan penyamakan dan

pengelolaan kulil replil (buaya, biawak, ular) yang berlokasi di Desa Parigi,
'.

Kecamalan Cikande, Serang, Jawa Bara!.

Berdirinya perusahaan ini didasari oleh sualu pemikiran unluk

memanfaalkan polensi besar yang dimiliki bangsa Indonesia dibidang replil .

Indonesia adalah salah salu negara yang memiliki hulan hujan lropis

lerbesar di dunia dengan ribuan sungai baik besar maupun kecil sebagai

lempal hidup Buaya dan Biawak . Selain ilu Indonesia memiliki julaan heklar

hulan dan semak belukar sebagai lempal hidup bermacam jenis ular lerulama

di Pulau Sumalera, Kalimanlan, Jawa, Sulawesi, Irian Jaya.

Pemanfaalan kulil hewan secara umum dalam kehidupan manusia

termasuk salah salu kebudayaan manusia lerulama di muka bumi, begilu juga

dengan penggunaan kulil replil, yailu kulil buaya, kulil biawak, kulil ular.

Menurul Ozaki (1984) dan Museum Science Nalional Jepang salwa buaya

adalah salwa prasejarah yang lelah ada di muka bumi sejak 250 jula lahun

silam (Amfibia Uabirontodonta; masa paleozoikum, era peren dan

PHYTOSAURUS; masa Mesozoikum eralrias 200 jula lahun yang lalu) begilu

juga dengan biawak dan ular.
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Menurut Kantor Wilayah Departemen Prinduslrian Propinsi Irian Jaya;

Irian Jaya Memiliki sumber daya alam yang cukup besar dan melimpah.

Berbagai jenis komoditi potensial sampai saal ini belum diolah dan

dimanfaatkan secara optimal termasuk diantaranya satwa buaya (species

Crocodyliae) dan lainnya.

Habitat buaya untuk dapat berkembang biak dengan baik adalah di

daerah rawa, muara dan tepi sungai, pantai atau danau yang disekitarnya

ditumbuhi nipah (Nypa fructicans) , paku-pakuan pidada (/mperata cylindrica)

serta tumbuhan air lainnya di tempat berlumpur atau berpasir yang banyak

dijumpai di daerah dataran rendah Irian Jaya

Hasil penelitian menunjukan bahwa satwa buaya yang terdapat di Irian

Jaya terdiri atas :

a. Buaya air payau/muara (Sub species Crocodylus porosus) dan perkiraan

penyebarannya meliputi sungai dan danau : Mamberamo (Jayapura),

Sungai Rafaer (Paniaia), Sungai Menturi (Sorong), dan Danau Bira

dengan konsentrasi di daerah Mamberamo.

b. Buaya air tawar (Sub species Crocodylus novaguineae) terdapal di

sepanjang pantai barat Irian Jaya dan pulau-pulau kecil dengan

konsentrasi di daerah Kiman (Merauke) dan daerah Teluk Bintuni

(Manokwari).

c. Buaya jenis blasteran yang merupakan hasil perkawinan kedua sub

spesies di atas, yang terjadi karena pembagian habitat yang Iidak jelas.
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Sampai saal ini jumlah pasli populasi buaya belum dapal dikelahui

secara lepal. Hal ini disebabkan masalah-masalah operasional yang sulil

seperti medan yang sukar, cara hidup salwa yang peka suara dan luas

daerah penyebaran. Telapi berdasarkan hasillangkapan hasil perburuan dan

dengan mengambil dasar perhilungan perairan habilal kira-kira 6,5 Ha,

sehingga seliap Ha dari habilal dihuni 2 (dua) ekor buaya, maka populasi

diperkirakan 13 jUla ekor. Apabila asumsi lersebul benar alau mendekali

kebenaran, maka Irian Jaya memiliki prospek yang cerah unluk

pengembangan induslri kulil, dan barang-barang kerajinan dari salwa buaya

dan replil lainnya.

Berdasarkan Spotlight Survey sumber yang dilakukan di Afrika dan

Amerika. Cara ini didasarkan pada kEmyalaan bahwa pada malam hari mala

buaya akan berkilau merah kuning kena soral lampu. Dengan demikian dapal

dihilung jumlahnya (perpasang mala), walaupun salwa berada dibawah

permukaan air. Jarak anlara mala juga menunjukkan ukuran buaya.

Berdasarkan penelilian Dirjen Perlindungan Hulan dan Peleslarian

Alam Depalemen Kehulanan RI, Indonesia mempunyai polensi dibidang

biawak dan ular unluk dimanfaalkan kulilnya. Menyadari akan hal ilu maka

dikeluarkan kepulusan nomor : 07/KptsIDJ-VII1994 unluk mengalur daerah

penangkapan dan menjaga kepunahannya.

Biawak yang boleh dilangkap Iiap lahun dari jenis Tachydramus

sexlinealus yailu biawak ekor panjang. Mabouya mullifasciala alau biawak
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kebun, sedangkan dari ular phyton adalah dari Phylon curtus, Phylon

reliculalus, dan Amelhys pylhon. Biawak dan ular yang boleh dilangkap

sebagian besar adalah yang berasal dari luar Jawa.

Sirukiur dasar kulil replil lerdiri lenunan seral prolein yang disebul

seral halogen yang berfungsi sebagai kerangka pengual. Komponen lain

merupakan media aklif dalam melabolisme. Teknologi kulil mencoba

memanfaalkan slruktur dasar lersebul untuk sejauh mungkin memenuhi

kebuluhan manusia.

Berbagai produk yang lerbual dari kulil replil semakin hari semakin

mahal harganya di pasar Internasional seperti di Jepang, Amerika daA- Eropa

karena kualitas reptil sangat baik sebagai bahan baku las, dompel, ikat

pinggang, tas langan dan sebagainya. Selain ilu barang yang terbual dari

kulil repliJ memiliki nilai lersendiri bagi yang memilikinya sehingga perminlaan

akan produk kulil replil selalu ada, baik di pasar dalam negeri maupun di luar

negeri.

Menyadari perminlaan yang linggi dari konsumen akan produk dari

kulil replil ini, pada tahun 1950-an pihak Juar negeri (Singapura, Jepang

Eropa) meJakukan kegialan secara Jangsung berburu buaya di daerah

Sumalera, Kalimanlan, Irian Jaya, Sulawesi dan lempat Jainnya.

Pada lahun 1963 dengan molivasi unluk meraih keunlungan sebesar

besarnya lelah mengakibalka~ lerjadinya perburuan liar lerhadap buaya

secara lidak terkendali, sehingga populasi buaya menurun di alam Indonesia.
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Semenjak ilu maka pemerinlah mengeluarkan peraluran unluk melindungi

reptil dari kepunahan dan menggunakan kulil replil dengan konsep lestari.

Oalam hal ini liga Instansi terkait yailu PHPA sebagai pengalur dalam

pembagian wilayah di Indonesia, Lembaga IImu Pengetahun Indonesia (L1PI)

sebagai peneliti, dan CITES sebagai pengatur perdagangan Internasional

untuk jenis langka dari fauna dan Flora.

Berdasarkan konsep lestari maka timbul inovasi untuk

membudidayakan buaya, sehingga sekarang terdapal lebih kurang 30

perusahaan di seluruh Indonesia yang bergerak dibidang penangkaran

buaya, melipuli pembesaran anak buaya alam dan pembesaran ternak buaya

pada tempat tertentu. Oengan inovasi tersebut maka pengunaan kulit buaya

dapat leslari, artinya kulit buaya dimanfaatkan tetapi buaya lidak punah,

sedangkan bagi biawak dan ular digunakan konsep penggunaan penagkapan

sesuai dengan keadaan daerah masing-masing di seluruh Indonesia.

Oari pemikiran ilu didirikan PT. EKANINOYA KARSA pada tahun 1990.

Produksi percobaan dilakukan pada tahun 1992 dengan Iingkup usaha

menerima kulit reptil basah (wet blue) dan kulit kering (Crusted). Kulit buaya

basah disamak menjadi bahan jadi pada tingkat penyamakan terakhir

(finished leather) dengan tujuan 100% digunakan sebagai bahan baku

induslri. Oi lain pihak kulil biawak dan kulit ular 80% diekspor dalam bentuk

samak (bahan setengah jadi) dan 20 % diolah menjadi barang jadi.
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Semenjak berdiri sampai sekarang PT. Ekanindya Karsa sudah

memproses 15.000 lembar kulil biawak, 3.000 lembar kulil buaya, dan 6.000

lembar kulil ular. Barang jadi dibual dalam benluk las, las langan, dompel,

ikal pinggang, ganlungan kunci dan lain-lain. Barang jadi yang dibual 80%

diekspor ke Jepang dan 20% lagi dipasarkan ke negara-negara lainnya.

Penyediaan bahan baku kulil buaya sangal lerganlung jpada

perminlaan barang jadi, baik di luar negeri maupun dalam negeri, sedangkan

jenis biawak dan ular pengadaan bahan bakunya sangal lerganlung pada

kuola yang diberikan pemerinlah, dalam hal ini Departemen Kehulanan.

Kuola kulil biawak diberikan sebanyak 60.000 lembar perlahun, kulil ular

6.000 lembar per lahun sedangkan unluk kulil buaya juga 6.000 lembar per

lahun.

Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Ekanindya Karsa selama ini

adalah persediaan bahan baku kulil belum dapal dilakukan secara efisien.

Perminlaan bahan baku kulil biawak cukup besar lelapi pengadaan lidak

memenuhi, sedangkan unluk kulil buaya persediaan pada penangkaran

cukup banyak namun perusahaan belum dapal menampung secara efektif.

Selama ini perusahaan masih membeli bahan baku lanpa menghilung berapa

jumlah dan frekuensi yang paling ekonomis unluk seliap kali pembelian.
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7

2. PEMBATASAN MASALAH

Dari pengamatan sementara serta berdasarkan penelitian

perpustakaan dan wawancara dengan pimpinan PT. Ekanindya Karasa,

terungkap 7 masalah dalam hal pengelolaan bahan baku yaitu :

1. Pengawasan persediaan (inventory control).

2. Pengawasan pembelian(purchasing control).

3. Pengawasan kualitas (quality control).

4. Pengendalian bahan baku (malerial analizing).

5. Cara penyimpanan.

6. Pencatatan, penerimaan dan pengawasan.

7. Hubungan dengan pemasuk bahan baku.

Dengan demikian penelilian ini dibatasi dalam hal pengawasan

persediaan; karena pengawasan persediaan mempunyai fungsi yang sangat

penting. kekurangan bahan baku akan mengganggu proses produksi namun

bila kelebihan bahan baku akan menaikkan biaya penyimpanan. Dalam hal ini

masalah pembelian, masalah pengawasan kualilas, penyimpanan,

pencatatan penerimaan dan pembayaran. serta hubungan dengan pemasok

bahan baku dianggap cateris paribus.

3. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efisiensi dan efektifilas penyamakan dan pengolahan kulit

replil dalam pengelolaan bahan baku yang berkenaan dengan

pengawasan persediaan.
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2. Masalah apa yang dijumpai oleh PI. Ekanindya Karsa dalam praklek

pengelolaan bahan baku.

3. Tindakan-lindakan apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan lenlang

masalah yang dijumpai dalam pengelolaan bahan baku, khusunya

pengawasan persediaan.

4. Apabila perusahaan hendak meningkalkan efeklivilas dalam pengawasan

persediaan bahan baku, menyampaikan problem yang dijumpai dan

perbaikan-perbaikan prosedur kerja, apakah hal ini berpengaruh pada

perolehan bahan baku dari penangkar alau produsen bahan baku menlah.

4. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelilian ini adalah :

4.1. Unluk menenlukan besarnya modal dalam persediaan bahan baku

yang akan mendalangkan biaya persediaan yang minimal.

4.2. Unluk menenlukan jumlah persediaan bahan baku yang paling ekonomis

agar resiko kekurangan persediaan dapal dilekan seminimal mungkin.

4.3. Unluk menenlukan lingkal perpularan persediaan bahan baku yang

paling ekonomis bagi perusahaan.

5. HYPOTHESIS

5.1. Jumlah pesanan bahan baku yang dilakukan PT. Ekanindya Karsa

selama ini diduga belum pada kuanlilas yang efisien.
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