
1. PENDAHULUAN 

1 .I. Latar Belakang 

Situasi krisis moneter yang berkepanjangan telah membuat kinerja sektor 

peternakan dan industri pakan temak terus menurun secara drastis. Kondisi 

perekonomian nasional yang diliputi oleh krisis moneter sejak semester dua 

tahun 1997 merupakan penyebab utama terhambatnya pengembangan industri 

pakan ternak. Kalangan industri pakan ternak mengalami kesulitan beroperasi 

penuh karena lemahnya konsumsi oleh sektor petemakan dan kesulitan 

memperoleh bahan baku. Umumnya produsen pakan ternak yang dapat 

bertahan, meskipun dengan kinerja yang jauh menurun adalah produsen pakan 

ternak besar, sementara industri pakan temak berskala menengah dan kecil 

banyak yang mengurangi produksinya atau bahkan menghentikan produksinya 

untuk sementara. Berdasarkan penelitian tim lndocommercial (1998), 

perusahaan pakan temak besar yang masih berproduksi, diperkirakan hanya 

mampu berproduksi sekitar 50% dari kapasitas terpasang. 

Kinerja industri pakan temak nasional pada tahun-tahun sebelumnya 

berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh keadaan selama periode 1992 - 

1996, produksi pakan ternak cenderung meningkat. Produksi pakan ternak 

nasional pada tahun 1992 berjumlah 3,62 juta ton dan pada tahun 1996 

produksinya telah mencapai 6,83 juta ton atau hampir dua kali lipat dibandingkan 

tahun 1992. Namun, krisis moneter telah menyebabkan produksi pakan ternak 

mulai mengalami penurunan. Produksi pakan ternak pada tahun 1997 hanya 

sebesar 5 juta ton atau menurun sekitar 27% dibanding tahun sebelumnya. 

Pada tahun 1998, dari perusahaan pakan ternak yang masih beroperasi, tingkat 

produksinya tinggal20% - 30%. Produksi pakan ternak pada tahun 1998 hanya 

sebesar 1,9 juta ton, atau menurun drastis sebesar 62% dibanding tahun 1997. 
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Jika melihat kapasitas produksi nasional, sebesar 10,3 juta ton, maka 

pemanfaatan kapasitas produksi tahun 1998 hanya sebesar 18,7% (InfoRDev, 

1999). Perkembangan produksi pakan temak nasional tahun 1992 - 1998 secara 

lengkap disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perkembangan Produksi Pakan Ternak Tahun 1992 - 1998 

Adanya gejala perbaikan perekonomian telah memberikan sinyal gejala 

Tahun 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

perkembangan sektor peternakan, khususnya sektor perunggasan. Akibatnya, 

industri pakan ternak Indonesia yang sebagian besar merupakan industri pakan 

Produksi 
(Ton) 

0 
Sumber : Direktorat Jenderal Peternakan dalam InfoRDev, 1999 

3.620.000 
4.460.000 
5.370.000 
6.010.000 
6.829.000 
5.000.000 
1.920.000 

unggaslayam ras (97%) juga turut meningkat. Pusat lnformasi Pasar (PINSAR, 

Pertumbuhan 
(%I 

- 
23,20 
20,40 
11,92 
13,63 

(26,78) 
(61,60) 

2000) unggas memberikan data bahwa produksi DOC (day-old-chick) telah 

mencapai 16 - 17 juta ekor per minggu, yang berarti meningkat lebih dari dua kali 

lipat dibandingkan pada saat puncak krisis yang sempat menumn drastis hingga 

7 juta ekor per minggu (Bintari dan Purba, 2000). Berproduksinya kembali 

perusahaan breeding diharapkan berkorelasi positif terhadap pulihnya kembali 

industri pakan ternak nasional 

Hasil penelitian t im Indocommercial (1998) juga memberikan indikasi 

bahwa industri pakan ternak optimis akan pulih kembali seiring dengan mulai 

rnembaiknya kondisi perekonomian nasional pada pertengahan tahun 1999. Hal 

ini ditunjukkan dengan adanya kecenderungan peningkatan konsumsi pakan 

ternak ayam ras lndonesia. Digunakannya pakan temak ayam ras untuk 

mendekati konsumsi pakan ternak secara keseluruhan, didasarkan dengan 
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pertimbangan bahwa industri pakan ternak mayoritas memproduksi pakan ayam 

ras (sebesar 97%). 

Namun demikian, perkembangan sektor peternakan yang sudah mulai 

membaik, oleh beberapa pakar peternakan dan praktisi bisnis masih tetap 

dikategorikan rapuh, tidak mengakar, dan belum memiliki ketangguhan. Kondisi 

tersebut selanjutnya dapat berdampak sama terhadap industri pakan ternak. 

Fenomena kebangkitan kembali usaha peternakan termasuk pakan ternak yang 

walaupun masih rapuh dapat dijadikan suatu momentum awal untuk menentukan 

gerak langkah mengembangkan usaha. Kemampuan melihat celah kesempatan 

untuk bergerak menjadi satu kunci sukses memenangkan persaingan. Krisis 

moneter telah membuat banyak perusahaan pakan ternak mati suri atau bahkan 

mati total, tetapi kini kesulitan tersebut mulai terkikis sedikit demi sedikit. Hal itu 

berarti bahwa persaingan ketat dimulai lagi, dan berarti pula bahwa pemain yang 

siap dengan strategi yang matang dan telah disesuaikan dengan pengalaman 

akan keluar menjadi pemenang. Strategi yang diformulasikan hams pula 

disesuaikan dengan lingkungan yang berpengamh terhadap jalannya usaha. 

PT. Sierad Feedmill, merupakan salah satu perusahaan besar yang 

bergerak dalam industri pakan ternak yang masih dapat bertahan selama krisis 

moneter walaupun hams menghadapi banyak rintangan. PT. Sierad Feedmill 

adalah salah satu anak perusahaan yang tergabung dalam Group Sierad yang 

mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Kesulitan yang dialami 

perusahaan menghadapi badai krisis, memberikan pelajaran berarti untuk lebih 

strategis dalam menetapkan langkah yang terintegrasi meliputi manajemen 

usaha, produksi, pemasaran, keuangan, akunting, dan filosofi pemsahaan 

secara menyeluruh. Langkah strategis ini dibutuhkan dalam mempergunakan 

kesempatan dan peluang baru dan menghadapi tantangan dalam industri pakan 

ternak. 
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1.2. Perurnusan Masatah 

Menurunnya kinerja sektor peternakan secara drastis sangat 

berpengaruh terhadap kinerja industri pakan ternak. Masa-rnasa sulit yang 

dilalui selama masa krisis menghadirkan kerugian yang tidak kecil bagi 

perusahaan. Adanya indikasi pernulihan ekonorni nasional pada tahun-tahun 

mendatang haws dapat dimanfaatkan pemsahaan untuk dapat rnernulihkan 

kondisinya. Belajar dari pengalarnan, perusahaan hams dapat menetapkan 

langkah strategis yang integratif meliputi aspek internal dan eksternal 

perusahaan untuk dapat berturnbuh dan berkernbang rnenghadapi lingkungan 

industri yang mulai turnbuh kernbali serta siap untuk bersaing. 

Berdasarkan uraian di atas, rnaka permasalahan yang dibahas dalarn 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Faktor-faktor apakah yang secara kritis rnernpengaruhi perkembangan 

perusahaan dan industri pakan ternak, baik secara eksternal maupun 

internal. 

2. Strategi bisnis apakah yang sebaiknya diterapkan oleh PT. Sierad Feedmill 

dengan kondisi lingkungan yang ada saat ini. 

3. Alternatif strategi manakah yang paling tepat untuk diterapkan di PT. Sierad 

Feedmifi. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perrnasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut. 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal yang secara 

kritis rnernpengaruhi operasional PT. Sierad Feedmill. 

2. Mernforrnulasikan alternatif strategi bisnis yang dapat diterapkan di PT. 

Sierad Feedmill sesuai dengan kondisi lingkungan perusahaan. 

3. Mernilih strategi yang paling tepat diterapkan oleh PT. Siersld Feedmill. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penetapan 

strategi dan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pengembangan 

perusahaan. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai sarana dan media 

untuk melatih kemampuan dalam rnenganalisis masalah berdasarkan aplikasi 

teori serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai formulasi 

strategi perusahaan. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat membuka 

wawasan dan dapat dijadikan perbandingan atau acuan daiam melakukan studi 

lanjutan. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian mengenai manajemen strategik ini dibatasi hanya pada tahap 

pertama yaitu tahap formulasi strategi dengan menggunakan metode analisa tiga 

tahap pengambilan keputusan, yaitu tahap input, tahap pemaduan, dan tahap 

keputusan (David, 1997). Tahapan implementasi dan tahap evaluasi strategi 

merupakan kewenangan penuh manajemen perusahaan PT. Siemd Feedmill. 
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