
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, telah 

berpengaruh terhadap bisnis perunggasan Indonesia. Akibat dari 

terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar. telah melurnpuhkan sebagian 

besar perusahaan perunggasan di lndonesia. Data dari Direktorat Jenderal 

Peternakan (1998) menunjukkan bahwa saat ini perusahaan penghasil Parent 

Stock (ayarn bibit induk) dan Final Stock (ayarn bibit niaga) yang masih 

beroperasi adalah sekitar 50 dan 30 persen dari jumlah totai perusahaan yang 

beroperasi sebelurn krisis. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi 

pada usaha peternakan ayarn termasuk biaya pakan dan obat-obatan yang 

sebagian besar rnasih diirnpor, sehingga rnenyebabkan bisnis perunggasan di 

lndonesia rnenjadi sangat rentan terhadap gejolak harga. 

Narnun setelah rnernasuki tahun 2000, industri perunggasan lndonesia 

dapat dikatakan telah memasuki tahap untuk bangkit kernbali (recovery). Hal ini 

ditandai dengan semakin meningkatnya jurnlah perusahaan pembibitan baru di 

Indonesia, terutama di daerah luar Jawa seperti Sumatera Utara dan Kalimantan 

Barat. Tumbuhnya perusahaan pembibitan baru tersebut bertujuan untuk 

memenuhi permintaaan DOC (Day Old Chicken) yang semakin meningkat 

terutama di daerah luar Jawa. Direktorat Jenderal Peternakan (2000) 

mengemukakan bahwa apabila dibandingkan dengan masa sebelum krisis 

moneter, pada tahun 2000 terdapat peningkatan produksi DOC sebesar 60 

persen. 
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Melihat kecenderungan tersebut, sebenarnya bisni3 perunggasan di 

lndonesia masih dapat dikatakan mempunyai masa depan yang cukup cerah. 

Apalagi bila melihat pola konsumsi masyarakat lndonesia yang telah berubah 

dan mengalami pergeseran dari daging sapi ke daging ayam. Pergeseran 

tersebut menyebabkan tingkat perrnintaan terhadap daging ayam semakin 

meningkat. Perubahan struktur konsumsi daging di lndonesia dapat dilihat pada 

Tabel 1 berikut ini. 

Tabel I. Perubahan Struktur Konsumsi Daging di lndonesia 

Sumber : Diolah dari Statislika Peternakan (1998) 

Di lain pihak, lndonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk 

mengekspor hasil ternak unggasnya (baik daging rnaupun telur). Hal ini 

disebabkan karena lndonesia terletak di daerah sekitar negara-negara 

pengimpor hasil-hasil ternak unggas seperti daerah Asia Tenggara, Asia Tirnur 

serta Tirnur Tengah. Letak yang strategis tersebut dapat dijadikan sebagai 

peluang bisnis yang cukup besar dalam bidang peternakan lndonesia. 

Perkembangan net impor ternak dan hasil ternak pada berbagai kawasan dapat 

dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Perkembangzn N E ~  lmpor Unggas Psda Beberapa Icawasan 
(Dalam ribuan ton) 

Sumber : PSE . (2000) 

Bila melihat dari sisi supply, lndonesia mempunyai lahan yang cukup luas 

untuk dapat dimanfaatkan bagi pengembangan bisnis perunggasan. Selain itu, 

lndonesia juga merniliki varietas tanaman yang cukup banyak dan dapat 

digunakan sebagai bahan baku pakan ternak seperti jagung, kedelai dan lain- 

lain. Dalam bidang produksi perunggasan, ketersediaan bahan baku pakan 

merupakan faktor yang sangat penting terutarna untuk kelangsungan bisnis 

perunggasan itu sendiri. Dengan demikian, bila bahan baku pakan yang tersedia 

di dalam negeri dapat dirnanfaatkan secara optimal maka ha1 ini dapat menjadi 

keunggulan kompetitif bisnis perunggasan lndonesia. Melihat kenyataan 

tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa bisnis perunggasan lndonesia 

masih mempunyai masa depan yang cukup cerah baik di sisi demand maupun 

supply. 

Berdasarkan fenomena di atas, maka beberapa perusahaan yang 

bergerak di bidang perunggasan berusaha untuk tetap survive di tengah gejolak 

perekonomian lndonesia. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut 

mempunyai keyakinan dan tetap optimis bahwa bisnis perunggasan di lndonesia 

No 

1 

masih mempunyai prospek yang cukup cerah di masa yang akan datang. 

3 

Kawasan 

Asean 
-Daging Unggas 
-Telur (segar,beku) 

Pertumbuhan 
(% pertahun) 

11.49 
18.3 

Perkiraan lmpor 
2001 

151.8 
49.5 

1990 

48.8 
39.1 

2005 

166.9 
52.3 

1997 

100.4 
42.2 
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Salah satu perusahaan yang tetap survive sampai saat ini adalah PT. "X, 

Tbk." yang mempunyai core business di bidang usaha pembibitan (breeding 

farm). Pada saat pra krisis, perusahaan telah mempunyai bidang usaha yang 

telah terintegrasi secara vertikal yaitu mulai dari pembibitan yang menghasilkan 

DOC (Day Old Chicken), usaha pakan ternak sarnpai dengan pernotongan ayarn 

(slaughtering house). Akan tetapi di saat krisis melanda perusahaan melakukan 

efisiensi besar-besaran dengan menutup sebagian bidang usahanya. 

Kini perusahaan telah bangkii kembali dan mulai merintis usaha yang 

dahulu pernah ditutup sementara pada saat krisis berlangsung. Usaha yang 

mulai dirintis tersebut diantaranya adalah dengan membuka unit peternakan baru 

di daerah Mekarsari, Jawa Barat dan merencanakan kembali mernbuka usaha 

peternakan ayam secara komersial, pernotongan serta pengolahan daging ayam. 

Permasalahan yang dihadapi perusahaan saat ini adalah permintaan 

pasar yang dinamis dan fluktuatif yang menyebabkan perusahaan mengalami 

kesulitan dalam memprediksi volume produksinya. Permintaan yang fluktuatif 

dan dinamis tersebut menyebabkan pasar DOC menjadi tidak seimbang, 

sehingga menyebabkan harga di pasar sulit untuk dikendalikan. Apabila 

pasokan DOC di pasar rnelimpah, maka harga DOC akan jatuh begitu pula 

sebaliknya. 

Selain itu, salah satu karakteristik yang sangat unik dari bisnis pembibitan 

diantaranya adalah entry banieryang rendah, sehingga pengusaha bebas keluar 

masuk dalarn bisnis ini serta sifat produk yang tidak dapat disirnpan dan mudah 

rusak (perishable) menyebabkan pihak manajemen merasa perlu mernbuat 

perencanaan produksi yang baik. 
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Saat ini, perusahaan jlrga dihadapkan kepada ketertatasan sumberdaya 

seperti kapasitas produksi dan ketersediaan modal yang terbatas. Sehingga 

dalam melakukan perencanaan produksinya, perusahan juga harus 

rnemperhatikan keterbatasan yang dimiliki agar proses produksi dapat berjalan 

dengan baik dan efisien. 

Dalam melakukan produksinya perusahan telah menetapkan sasaran- 

sasaran yang harus dicapai secara bersamaan, baik sasaran yang berkaitan 

dengan masalah teknis maupun finansial. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, maka pihak manajemen mernandang perlu menggunakan suatu 

pendekatan matematis yang dapat memberikan solusi yang memuaskan bagi 

perusahaan dengan mempertimbangkan keterbatasan surnberdaya yang dimiliki. 

Pendekatan tersebut adalah dengan menerapkan program sasaran sebagai alat 

bantunya. 

Program sasaran merupakan perluasan dari program linear yang 

bertujuan untuk meminimumkan jarak antara atau deviasi terhadap tujuan, target 

atau sasaran yang telah ditetapkan (Nasendi. 1985). Untuk mencapai sasaran 

tersebut, akan dihasilkan solusi yang memuaskan bagi pengambil keputusan 

sesuai dengan syarat ikatan yang ada, yang membatasinya berupa sumberdaya 

yang tersedia, teknologi yang ada, kendala tujuan dan sebagainya. 

Dalam menerapkan solusi yang dihasilkan dari program sasaran ke 

dalam dunia nyata diperlukan adanya suatu strategi agar sasaran yang telah 

ditetapkan dapat tercapai dan dapat digunakan untuk pengembangan bisnis 

perusahaan selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan masalah produksi. 

Oleh karena itu, penerapan model program sasaran diharapkan dapat menjadi 

salah satu alternatif dalam penanggulangan masalah produksi yang dihadapi 

oleh perusahaan. 
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1.2 ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

identifikasi permasalahan yang ada saat ini adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik bisnis perunggasan di Indonesia yang mempunyai entry banier 

yang rendah, permintaan yang fluktuatii serta sifat produk yang tidak dapat 

disimpan dan perishable, maka diperlukan kombinasi volume produksi yang 

tepat untuk dapat memenuhi permintsan konsumen. 

2. Adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki seperti kapasitas produksi 

dan modal menyebabkan perusahaan perlu melakukan perencanaan 

produksi yang tepat dengan memperhatikan kendala yang ada. 

3. Adanya sasaran-sasaran yang berkaitan dengan masalah teknis maupun 

finansial yang harus dicapai secara bersamaan oleh perusahaan, sehingga 

untuk memberikan solusi yang memuaskan diperlukan suatu pendekatan 

matematis yaitu dengan menggunakan program sasaran 

4. Perlu dibuat strategi dalam mengaplikasikan solusi yang dihasilkan dari 

program sasaran untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan 

dapat digunakan sebagai pengembangan bisnis perusahaan selanjutnya 

1.3 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk model program sasaran yang dapat diterapkan oleh 

usaha pembibitan ayam PT. "X, Tbk". 

2. Berapa kombinasi volume produksi yang memuaskan bagi perusahaan agar 

sasaran-sasaran yang telah diietapkan perusahaan dapat tercapai dengan 

tetap memperhatikan kendala-kendala yang ada. 
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3. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan perusahaan dalam 

mengaplikasikan solusi yang dihasilkan oleh program sasaran agar sasaran 

yang telah ditetapkan tercapai dan dapat digunakan sebagai pengembangan 

bisnis perusahaan selanjutnya 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Mengetahui bentuk model program sasaran yang dapat diterapkan pada 

usaha pembibitan ayam PT. "X, Tbk" 

2. Memformulasikan kombinasi volume produksi yang memuaskan bagi 

perusahaan agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan perusahaan dapat 

tercapai dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang ada. 

3. Memformulasikan strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam 

mengaplikasikan solusi yang dihasilkan untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan dan dapat digunakan bagi pengembangan bisnis perusahaan 

selanjutnya 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berrnanfaat bagi: 

1. Bagi perusahaan 

a. Diharapkan dapat memberikan masukan dalam ha1 perenmnaan 

produksi baik jangka pendek maupun menengah 

b. Diharapkan dapat memformulasikan kombinasi volume produksi yang 

memuaskan bagi perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang 
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ada sesuai dengan kendala yang dihadapi, sehingga sasaran-sasaran 

yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

2. Bagi peneliti 

Dapat mengaplikasikan konsep-konsep manajemen produksi yang telah 

diterima melalui institusi pendidikan dengan mencoba menyelesaikan 

permasalahan bisnis yang dihadapi perusahaan 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini lebih difokuskan pada perrnasalahan intern yang dihadapi 

oleh PT "X,Tbk.", terutarna rnasalah produksi untuk rnencapai solusi yang 

memuaskan bagi perusahaan melalui penyelesaian secara rnaternatis dan 

perumusan rekomendasi operasional. Sedangkan irnplernentasi dari 

rekomendasi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan 
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