
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data Dinas Peternakan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta

menunjukkan bahwa konsumsi daging di DKI Jakarta pada tahun 2000

mencapai 7,87 (gram/kapita/hari). Pemenuhan kebutuhan tersebut diperoleh

dari hewan lokal maupun dari impoL Peranan Rumah Potong Hewan (RPH)

dalam pemenuhan daging baik dari segi kualitas maupun kuantitas

memegang peranan penting. Daging adalah produk yang dikonsumsi dan

dimakan oleh manusia sehingga banyak aspek seperti kehalalan, kesehatan

dan kualitasnya yang perlu disesuaikan dengan teknologi yang

dipergunakan.

Teknologi merupakan salah satu faktor yang menopang

berkembangnya suatu industri, sehingga teknologi perlu dikelola secara

terpadu agar memberikan hasil yang optimal dan dapat mendukung

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber

daya yang tersedia secara efisien. Indonesia telah menguasai teknologi

pengolahan daging. Namun terdapat perbedaan efektivitas, efisiensi dan

mutu produk yang dihasilkan dari setiap RPH. Hal itu disebabkan perbedaan

pengelolaan komponen teknologi secara luas yang mencakup jenis

teknologi yang digunakan, kualitas hewan yang dipotong, kemampuan

sumber daya manusia, perangkat informasi serta kemampuan perangkat

organisasi dalam mengkoordinasikan kegiatan pemanfaatan teknologi

tersebut.

http://www.mb.ipb.ac.id/



Dalam rangka memenuhi konsumsi daging sapi di DKI Jakarta, ternak

sapi harus didatangkan dari beberapa daerah di Pulau Jawa dan luar Pulau

Jawa. Menurut laporan dari PD. Dharma Jaya (2000), daerah yang

memasok kebutuhan ternak sapi ke Jakarta adalah Jawa Tengah, DI

Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan beberapa

daerah lainnya. Pemotongan ternak sapi yang akan digunakan untuk

memasok daging sapi di DKI Jakarta dilakukan di RPH Cakung. Tempat

tersebut merupakan milik pemerintah DKI Jakarta, dan dipergunakan untuk

memotong hewan. Selain RPH Cakung, terdapat pula tempat pemotongan

hewan yang dike/ola oleh swasta, yang memperoleh izin khusus dari

pemerintah daerah untuk melakukan pemotongan hewan ternak.

Untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi,

PD. Dharma Jaya juga dituntut untuk memiliki keunggulan teknologi,

sehingga dihasilkan produk yang memiliki nilai yang baik. Strategi teknologi

dapat dilakukan dengan mengelola dan mengembangkan komponen

komponen teknologi secara optimal yang terdiri dari perangkat teknologi

(technoware) , perangkat sumber daya manusia (humanware), perangkat

informasi (inforware) dan perangkat organisasi (orgaware) untuk

menghasilkan proses atau produk yang memiliki daya saing tinggi. Masalah

lain yang perlu ditingkatkan adalah pelaksanaan teknologi yang mengarah

pada ekoefisiensi terutama dalam pemanfaatan Iimbah guna menghasilkan

produk-produk ikutan (by products) yang mempunyai nilai ekonomis yang

tinggi dan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi perusahaan.

Dalam upaya untuk meningkatkan nilai tambah, maka perusahaan berusaha
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memasuki pasar global melalui pemanfaatan teknologi yang dimiliki secara

optimal.

Pemotongan hewan menghasilkan hasil samping maupun Iimbah yang

dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, baik terhadap kualitas

sumber daya alam (berupa pencemaran), kualitas sumber daya (berupa

pengurasan) maupun Iingkungan hidup (aspek sosial). Jumlah Iimbah yang

dihasilkan oleh industri telah menjadi masalah yang semakin meningkat dan

semakin mahal bagi manajemen perusahaan serla menjadi suatu beban

berat bagi Iingkungan. Apabila diperoleh teknologi yang dapat

meminimalkan limbah, pemanfaatan Iimbah dan peningkatan nilai bagi hasil ..

samping akan meningkatkan keuntungan perusahaan.

Limbah pada dasarnya adalah suatu bahan yang terbuang atau

dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses

alam atau belum mempunyai nilai ekonomi. Bahkan dapat mempunyai nilai

ekonomi yang negatif (Gumbira-Sa'id, 1996). Oi lain pihak, hasil samping

merupakan produk dalam jumlah terlentu tetapi bukan produk utama yang

memiliki nilai ekonomis lebih rendah dari produk utama. Nilai ekonomis

tersebut dengan teknologi yang tepat dapat ditingkatkan (added value).

B. Perumusan Masalah

Bagaimana pemanfaatan teknologi yang dimiliki perusahaan secara

optimal dan pemanfaatan limbah menjadi produk-produk samping yang

memiliki nilai tambah dalam rangka menghadapi persaingan global, dengan

sasaran memuaskan konsumen dari segi harga, kualitas dan keamanan
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Iingkungan serta sekaligus meningkatkan keuntungan dan pencapaian

tujuan perusahaan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap

penerapan manajemen teknologi dan pemanfaatan Iimbah/hasil samping

pada RPH PD. Dharma Jaya sebagai berikut.

1. Mengkaji penerapan manajemen teknologi dalam operasional

(produksi) RPH dan pengelolaan Iimbah/hasil samping di RPH,

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan

manajemen teknologi dan pengelolaan hasil samping/limbah,

3. Merumuskan kembali alternatif pengembangan manajemen

teknologi dan pemanfaatan hasil samping/limbah yang dapat

diterapkan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada

manajemen PD. Dharma Jaya dalam penerapan manajemen teknologi dan

pemanfaatan Iimbah/hasil samping.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada permasalah sebagai berikut.

1. Pengkajian penerapan manajemen teknologi dalam pemotongan

hewan dan pemanfaatan Iimbah/hasil samping di RPH PD. Dharma

Jaya
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2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan

manajemen teknologi dan pemanfaatan hasil samping dan buangan

3. Pemilihan teknologi yang dapat meminimalkan Iimbah dan

memanfaatkan hasH samping dan hasH buangan ternak

4. Kajian ini hanya sampai pada tahap pemberian alternatif

pengembangan manajemen teknologi dan pemanfaatan

Iimbah/hasil samping di perusahaan sedangkan implementasinya

diserahkan kepada pihak manajemen PD. Dharma Jaya dan Dinas

Peternakan DKI Jakarta.
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