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Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah 
berpengaruh terhadap bisnis perunggasan Indonesia. Akibat dari 
terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar, telah melumpuhkan sebagian 
besar perusahaan perunggasan Indonesia. Fenomena tersebut membuktikan 
bahwa bisnis perunggasan rnerupakan bisnis yang sangat rentan terhadap 
gejolak harga. Seiring dengan membaiknya perekonomian lndonesia, pada 
tahun 2000 dunia perunggasan lndonesia memasuki tahap untuk bangkit 
kembali. Hal ini ditandai dengan jumlah produksi DOC sebesar 60 persen pada 
tahun 2000 akibat dari tumbuhnya perusahaan pembibitan baru, terutama di luar 
Jawa (Direktorz: Jenderal Peternakan. 2001). Melihat kenyataan tersebut 
sebenarnya bisnis perunggasan di lndonesia dapat dikatakan masih mempunyai 
prospek bisnis yang cukup cerah di masa datang. 

Berdasarkan fenomena di atas, maka beberapa perusahaan yang 
bergerak di bidang perunggasan berusaha untuk tetap suwive di tengah gejolak 
perekonomian lndonesia yang tidak menentu. Salah satu perusahaan yang 
tetap survive sampai saat ini adalah PT. "X,  Tbk. PT. "X", Tbk merupakan 
perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha pernbibitan ayam (breeding 
farm) dengan produk utarna DOC (Day Old Chick). Pada saat pra krisis, 
perusahaan telah memiliki usaha yang telah terintegrasi mulai dari pabrik pakan, 
pembibitan sampai dengan rumah potong ayam (RPA). Namun saat krisis 
melanda, perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran dengan menutup 
sebagian besar farm dan bidang usaha yang dimiliki, kini perusahaan rnulai 
merintis kembali usahanya dengan mulai membuka farm baru dan memulai 
usaha baru di bidang peternakan dan perikanan. 

Permasalahan yang dihadapi perusahaan saat ini diantaranya adalah 
karakteristik bisnis perunggasan yang unik yaitu mempunyai entry barrier yang 
rendah, karakteristik produk yang perishable dan tidak dapat disimpan, 
permintaan pasar yang fluktuatif dan dinamis sehingga perusahaan mengalami 
kesulitan dalam merencanakan volume produksinya, adanya keterbatasan 
terhadap sumberdaya yang dimiliki serta adanya sasaran-sasaran baik finansial 
maupun teknis yang harus dicapai secara bersamaan. 

Untuk memberikan solusi yang memuaskan terhadap permasalahan yang 
dihadapi perusahaan saat ini, maka perusahaan perlu melakukan pendekatan 
matematis yaitu dengan menerapkan model program sasaran: Program sasaran 
merupakan perluasan dari program linear yang bertujuan untuk meminimumkan 
jarak antara atau deviasi terhadap tujuan, target atau sasaran yang telah 
diietapkan (Nasendi dan Anwar, 1985). Dalam menerapkan solusi yang 
dihasilkan dari program sasaran ke dalam dunia nyata diperlukan strategi agar 
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sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dan bermanfaat bagi 
pengembangan bisnis perusahaan selanjutnya. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bentuk model program 
sasaran yang dapat diterapkan pada usaha pembibitan ayam PT. "X", Tbk., (2) 
Mernforrnulasikan kombinasi volume produksi yang rnernuaskan perusahaan 
agar sasaran yang telah ditetapkan tercapai dengan tetap rnernperhatikan 
kendala yang ada, (3) Mernformulasikan strategi yang dapat diierapkan oleh 
perusahaan dalam mengaplikasikan solusi yang dihasilkan agar sasaran yang 
telah ditetapkan tercapai dan dapat digunakan bagi pengembangan bisnis 
perusahaan selanjutnya. Ruang lingkup penelitian ini lebih difokuskan pada 
permasalahan intern yang dihadapi perusahaan, terutarna rnasalah produksi 
untuk mencapai solusi yang rnernuaskan bagi perusahaan melalui penyelesaian 
secara maternatis dan perurnusan rekornendasi operasional. lrnplernentasi dari 
rekomendasi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan. 

Metode penelitian dalam geladikarya ini adalah bersifat deskriptif 
kuantitatif dalarn bentuk studi kasus. Dalarn rnerumuskan perrnasalahan yang 
ada, maka dilakukan pendekatan berencana (planned approach). Jenis dan 
sumber data yang digunakan berupa: (1) Data primer rnerupakan hasil 
wawancara dan observasi langsung ke lapangan; dan (2) Data sekunder berupa 
laporan rencana dan realisasi produksi dan keuangan perusahaan 

Analisis data yang dilakukan melalui berapa tahapan yaitu (1) Analisis 
permintaan pasar dengan menggunakan data perrnintaan untuk setiap produk 
DOC yang dihasilkan dail tahun 1999-2000 dan diolah dengan program minitab 
11 for windows; (2) Analisis optirnasi produksi yang diawali dengan pembuatan 
asumsi dari perrnodelan serta merancangbangun model maternatika dengan 
menggunakan data rencana produksi dan keuangan sesuai dengan buku 
anggaran tahun 2001. Kemudian data diolah dengan program kornputer yaitu 
LlNDO 6.10 for windows. Analisis dilanjutkan dengan (3) Perumusan 
rekornendasi operasional dengan menggunakan analisis SWOT. 

Berdasarkan analisis permintaan pasar yang dilakukan dalam penelitian 
ini, diketahui bahwa data permintaan DOC pedaging rnengikuti pola data 
musiman dengan panjang rnusirn tiap dua bulan. Berdasarkan hasil perarnalan 
permintaan dengan rnenggunakan metode dekomposisi diketahui bahwa jurnlah 
perrnintaan DOC pedaging pada tahun 2001 adalah sebesar 5.008.526 ekor. 
Sedangkan untuk DOC petelur, rnemiliki pola data trend. Setelah dilakukan 
peramalan ke depan dengan rnenggunakan rnetode trend analysis diketahui 
bahwa besarnya jurnlah permintaan DOC petelur pada tahun 2001 adalah 
sebesar 8.918.179 ekor. Untuk perarnalan permintaan DOC pejantan, diketahui 
bahwa data permintaan DOC pejantan rnengikuti pola data frend dan 
berdasarkan hasil perarnalan periode ke depan dengan rnenggunakan rnetode 
trend analysis diketahui bahwa jumlah permintaan DOC pejantan pada tahun 
2001 adalah sebesar 8.043.247 ekor. 
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Setelah melakukan analisis permintaan pasar, analisis dilanjutkan 
dengan membuat permodelan matematika. Model matematika yang dibuat pada 
terdiri dari 5 variabel keputusan dengan 20 persamaan kendala. Berdasarkan 
hasil olahan data, maka solusi dari permodelan yang dibuat adalah sebagai 
berikut: (1) DOC pedaging sebesar 5.008.526 ekor; (2) DOC petelur Cipanas 
sebesar 2.473.742 ekor; (3) DOC pejantan Cipanas sebesar 2.679.887 ekor; (4) 
DOC petelur Mekarsari sebesar 2.112.285 ekor serta (5) DOC pejantan 
Mekarsari sebesar 2.288.308 ekor. Kombinasi volume produksi yang dihasilkan 
oleh permodelan rnerupakan kornbinasi volume produksi yang memuaskan bagi 
perusahaan karena hampir semua sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 
perusahaan pada tahun 2001 dapat dipenuhi oleh kombinasi tersebut. 
Kemudian analisis dilanjutkan dengan menguji hasil dengan uji t berpasangan. 
Berdasarkan analisis tersebut diperoleh bahwa kombinasi volume produksi yang 
dihasilkan permodelan mempunyai jumlah yang tidak berbeda nyata secara 
statistik dengan kombinasi volume produksi yang telah ditetapkan perusahaan. 
Dengan demikian permodelan yang dibuat dapat dikatakan valid pada selang 
kepercayaan 99 persen dan dapat merepresentasikan dunia nyata yang ada. 

Tahapan selanjutnya dari penelitian ini adalah melakukan analisis 
sensitivitas dengan merubah sasaran biaya produksi yang ditetapkan 
perusahaan akibat dari kenaikan biaya pakan sebesar 25 persen dan akibat dari 
kenaikan biaya produksi tersebut, maka perusahaan mengambil kebijakan 
menurunkan volume produksi sebesar 10 persen dari yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan olahan data, maka kombinasi volume produksi yang memuaskan 
bagi perusahaan pada kondisi tersebut adalah sebesar (1) DOC pedaging 
sebesar 5.008.526 ekor; (2) DOC petelur dari farm Cipanas sebesar 2.226.377 
ekor; (3) DOC Pejantan dari farm Cipanas sebesar 2.411.908 ekor; (4) DOC 
petelur dari farm Mekarsari sebesar 1.901.063 ekor sedangkan (5) DOC 
Pejantan dari farm Mekarsari sebesar 2.059.485 ekor. 

Berdasarkan analisis lingkungan internal eksternal perusahaan, diketahui 
bahwa solusi yang dihasilkan dari permodelan dapat diterapkan di dunia nyata. 
Akan tetapi, untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi kelemahan dan 
menjawab ancaman yang dihadapi maka perusahaan perlu memformulasikan 
strategi terutama yang berkaitan dengan masalah produksi. Berdasarkan 
matriks SWOT yang dibuat pada penelitian ini, maka strategi yang dapat 
diterapkan perusahaan adalah sebagai berikut: (1) Perluasan pasar dalam dan 
luar negeri; (2) Bekerjasama dengan peternak; (3) Aliansi dengan perusahaan 
pemasok; (4) Pengembangan teknologi produksi; (5) Pengembangan produk; 
serta (6) Mengoptimalkan kapasitas dan surnberdaya yang ada. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 1) Model dapat digunakan sebagai alat bantu dalarn memberikan 
keputusan yang baik bagi pengambil keputusan, namun demikian kualitas dan 
derajat keakuratan suatu model yang dibuat sangat tergantung pada data dan 
pemahaman terhadap permasalahan yang ada. Adapun bentuk model yang 
sesuai dan dapat diterapkan dalam perencanaan produksi breeding farm di PT 
"X, Tbk" adalah permodelan yang berkaitan dengan sasaran keuntungan, biaya 
produksi, target produksi, serta permintaan konsumen dan beberapa kendala 
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yang rnernbatasi penentuan jurnlah produksi seperti kapasitas produksi yang 
dimiliki serta ratio DOC yang dihasilkan. 2) Berdasarkan analisis kuantitatif dan 
hasil dari perrnodelan yang dibuat dalarn penelitian ini, maka kornbinasi volurne 
produksi yang mernuaskan bagi perusahaan untuk tahun 2001 adalah sebagai 
berikut: (I) DOC Pedaging sebesar 5.008.526 ekor; (2) DOC Petelur untuk farm 
Cipanas sebesar 2.473.742 ekor; (3) DOC Pejantan untuk farm Cipanas 
sebesar 2.679.887 ekor; (4) DOC Petelur untuk farm Mekarsari sebesar 
2.112.285 ekor; (5) DOC Pejantan untuk farm Mekarsari sebesar 2.288.308 ekor. 
3) Bila dibandingkan antara kombinasi volume produksi yang dihasilkan dari 
permodelan dengan yang telah ditetapkan perusahaan, maka dapat diketahui 
bahwa kornbinasi yang dibuat perusahaan sudah cukup baik dan efisien. 4) 
Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal serta analisis statistik, 
diketahui bahwa kombinasi volurne produksi yang dihasilkan oleh permodelan 
tidak berbeda nyata dengan kombinasi yang ditetapkan perusahaan, dengan 
dernikian solusi yang dihasilkan dapat diterapkan ke dalarn dunia nyata yang 
ada. Akan tetapi dalarn rnengaplikasikan solusi yang dihasilkan serta untuk 
rnengatasi kelernahan dan ancarnan yang dihadapi perusahan saat ini, rnaka 
diperlukan formulasi strategi yang dapat digunakan untuk pengernbangan usaha 
perusahaan selanjutnya. Strategi tersebut diantaranya adalah dengan 
rnemperluas pasar dalam dan luar negeri, melakukan kerjasarna dengan 
peternak dan perusahaan pernasok, pengembangan teknologi produksi, 
rnengernbangkan produk dan rnengoptimalkan kapasitas produksi yang ada. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan mencapai optirnasi 
produksi pada perusahaan, maka saran-saran yang direkomendasikan pada 
penelitian ini kepada perusahaan adalah: 1) Diperlukan adanya penelitian 
lanjutan untuk menyempurnakan perrnodelan yang dibuat agar dapat 
rnerepresentasikan dunia nyata serta permasalahan yang ada secara lebih baik 
lagi; 2) Perlu dilakukan perarnalan permintaan secara kuantitatif, rnengingat 
selarna ini perarnalan perrnintaan dilakukan lebih berdasarkan intuisi dari pihak 
manajernen. 3) Perlu dilakukan perbaikan dalam mengatur dan menyimpan data 
terutarna yang berkaitan dengan masalah produksi dan keuangan. Mengingat 
data tersebut sangat diperlukan dalam rnembuat suatu keputusan yang baik oleh 
pengarnbil keputusan. 4) Perlu dibuat studi kelayakan yang berkaitan dengan 
strategi yang direkornendasikan dalarn penelitian ini untuk mernberikan 
pertirnbangan dan informasi kepada pihak manajemen apakah strategi yang 
dipilih layak dan rnemberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan dan 
pengernbangan usaha selanjutnya. 
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