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RINGKASAN 

Peternakan sapi perah merupakan salah satu sektor unggulan di Kota Batu. Hal 

tersebut didukung dengan didedikasikannya Kota Batu sebagai daerah penghasil susu. 

Konsistensi produksi susu sapi adalah pemenuhan kebutuhan ternak. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan mengawasi ketersediaan pakan ternak. Tingginya kebutuhan 

pakan ternak tentu membuat biaya produksi yang semakin tinggi sehingga diberikan 

solusi berupa pemakaian limbah pertanian khususnya limbah jagung untuk produksi 

pakan ternak. Kinerja sistem produksi ini akan lebih baik jika menggunakan strategi 

manajemen. Hal tersebut dipengaruhi oleh pendekatan manajemen yang digunakan 

yang meliputi empat kriteria yaitu planning, organizing, directing, dan controlling 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan sistem produksi pakan ternak 

pada Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kota Batu dan menentukan langkah-

langkah untuk meningkatkan kinerja sistem produksi. Metode yang digunakan adalah 

analisa proksimat untuk mengetahui kadar nutrisi dari output pakan ternak dan Fuzzy 

Analytical Hierarchy Process (Fuzzy AHP) menggunakan empat kriteria prinsip 

manajemen yaitu planning, organizing, directing, dan controlling. Kriteria-kriteria 

manajemen dibobotkan agar lebih komprehensif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

urutan prioritas kriteria yang berpengaruh. Fuzzy AHP mampu mendeskripsikan 

keputusan yang masih samar daripada AHP sehingga dapat membantu pengambil 

keputusan dalam menentukan langkah yang perlu ditempuh untuk meningkatkan 

kinerja sistem produksi. 

 Hasil analisa proksimat menunjukkan bahwa kadar abu (9.16%) dan protein 

kasar (14.28%) lebih besar dari standar (kadar abu= 7% dan protein kasar= 7%). Serat 

(12.20%) dan kadar air (10.99%) lebih rendah dari standar (serat>18% dan kadar 

air=20-25%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa urutan prioritas untuk kriteria 

planning adalah jangka panjang pada subkriteria perencanaan tujuan (0.09), jangka 

pendek pada subkriteria perencanaan tujuan (0.07), jangka panjang pada subkriteria 

perencanaan proses (0.07), dan jangka pendek pada subkriteria perencanaan proses 

(0.07). Urutan prioritas untuk kriteria organizing adalah pembagian kerja pada 

subkriteria penempatan kerja (0.08), pengelompokan pekerjaan pada subkriteria 

penempatan kerja (0.07), koordinasi pada subkriteria struktur organisasi (0.06), dan 

penentuan hubungan dalam organisasi pada subkriteria struktur organisasi (0.04). 

Urutan prioritas untuk kriteria directing adalah melakukan pelatihan pada subkriteria 

mengelola SDM (0.06), memberikan perintah pada subkriteria pemberian tugas (0.06), 

frekuensi pelatihan pada subkriteria mengelola SDM (0.05), dan delegasi wewenang 
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pada subkriteria pemberian tugas (0.02). Urutan prioritas untuk kriteria controlling 

adalah aktivator pada subkriteria tindakan korektif (0.08), komparator pada subkriteria 

tindakan korektif (0.06), pengawasan proses pada subkriteria evaluasi tujuan (0.05), 

dan pengawasan kinerja pada subkriteria evaluasi tujuan (0.03). Berdasarkan urutan 

prioritas keseluruhan pada empat kriteria manajemen, maka kinerja sistem produksi 

dapat ditingkatkan dengan memprioritaskan tiga kriteria manajemen dengan bobot 

tertinggi yaitu perencanaan tujuan jangka panjang pada kriteria planning, pembagian 

kerja pada kriteria organizing, dan aktivator pada kriteria controlling.  

 

Kata Kunci: Pakan ternak, Fuzzy AHP, Kriteria manajemen, Sistem produksi 
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SUMMARY  

The dairy cattle breeding sector is one of the leading sectors in Batu City where it 

is supported by the dedication of Batu City as a milk producing area. One of the 

supporting things to maintain the consistency of milk production is to meet the needs of 

livestock. This can be done by monitoring the availability of animal  feed. However, 

high demand for animal feed certainly makes higher production costs, so given the 

solution of the use of agricultural waste, especially corn waste for animal feed 

production. The performance of this production system will be better if using a 

management strategy and it is influenced by the management approach. The 

management approach includes four criteria: planning, organizing, directing, and 

controlling 

The aim of this study is to determine the state of the animal feed production 

system at  Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu City and determine the 

steps to improve the performance of production systems. The method used is proxymat 

analysis to determine the nutrion value and fuzzy analytical hierarchy process (Fuzzy 

AHP) using four criteria of management principle that is planning, organizing, directing, 

and controlling. Management criteria are weighted to be more comprehensive. This is 

done to find out the priority order of influential criteria. Fuzzy AHP is able to describe 

decisions that are still vague than AHP so it can assist decision makers in determining 

the steps that need to be taken to improve the performance of production systems. 

Proximat analysis shows that  ash content (9.16%) and crude protein (14.28%) 

higher than standar (ash content=7% and crude protein= 7%). Fiber (12.20%) and 

moisture content (10.99%) lower than standar (fiber>18% and moisture content= 20-

25%). The results show that the order of priority for the planning criteria are long term 

goal planning (0.09), short term goal planning (0.07), long term process planning 

(0.07), and short term process planning (0.07). The order of priority for the organizing 

criteria are divisions of work (0.08), grouping work (0.07), coordination (0.06), and 

determine the relation in organization (0.04). The order of priority for the directing 

criteria are training (0.06), give commands (0.06), training frequency (0.05), and 

delegation of authority (0.02). The order of priority for the controlling criteria are 

activator (0.08), comparator (0.06), process control (0.05), performance control (0.03). 

Based on the overall priority in the four management criteria, the performance of the 

production system can be improved by prioritizing the three criteria of management 

with the highest weight such long-term goal planning on planning criteria, division of 

work on organizing criteria, and activator on controlling criteria. 

Keywords: Animal feed, Fuzzy AHP,Criteria management, Production system  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu sektor unggulan dalam kegiatan perekenomian Kota Batu 

adalah sektor peternakan sapi perah. Perkembangan sektor peternakan sapi 

perah semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya Kota Batu 

sebagai daerah penghasil susu. Produksi susu Kota Batu pada tahun 2016 

mencapai 22.672.637 kg. Banyaknya produksi susu tersebut meningkat sebesar 

275.329 kg dibandingkan dengan tahun 2015 (Anonymous, 2017).  

Pencapaian produksi susu yang tinggi di Kota Batu tentunya didukung 

dengan banyaknya populasi ternak. Kuantitas populasi ternak menjadi faktor 

utama yang memicu kenaikan kebutuhan pakan ternak karena semakin tinggi 

kuantitas populasi ternak maka semakin tinggi pula kebutuhan pakan ternak. 

Peningkatan konsumsi pakan ternak akan berdampak pada kenaikan biaya yang 

perlu dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan tersebut.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan biaya dalam 

memenuhi kebutuhan pakan ternak adalah dengan memanfaatkan limbah 

pertanian. Basset-Mens (2009), mengatakan bahwa memaksimalkan hijauan 

limbah kering untuk pakan ternak penting untuk meningkatkan ekoefisiensi. 

Salah satu limbah pertanian yang sering digunakan untuk pakan ternak pada 

satu dekade terakhir adalah jerami jagung (Harhash et al, 2012; Mlynár dkk, 

2004; Baghdadi et al, 2016). Rata-rata produksi sektor pertanian terutama untuk 

komoditas jagung dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2015 sebesar 2.976,6 

ton (Anonymous, 2016).. Besarnya produksi ini berpotensi untuk menghasilkan 

limbah pertanian yang cukup besar dimana dapat dibedakan menjadi empat 

bagian yaitu batang, daun, tongkol, dan kulit jagung. Salah satu pemanfaatan 

limbah jagung adalah dengan mengolah menjadi pakan ternak. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya alternatif karena pengolahan limbah jagung yang sekarang ini 

dilakukan masih kurang optimal yaitu dengan cara dibakar oleh petani dan tidak 

dilakukan proses penyimpanan yang baik karena lahan penyimpanan yang tidak 

memadai.  

Bagian yang paling banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak adalah 

daun yang lebih umum disebut sebagai jerami jagung. Kandungan nutrisi jerami 

jagung berupa bahan kering, protein kasar, dan Total Digestible Nutrient (TDN) 

atau total protein tercerna akan bergantung pada umur panen. Kandungan TDN 
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dan protein kasar tertinggi dimiliki jerami jagung pada umur panen 15-28 hari 

sedangkan kandungan bahan kering tertinggi terdapat pada jerami jagung 

dengan umur panen 99-112 hari (Yuniarsih dan Nappu, 2013). Menurut 

Bunyamin (2013), kandungan TDN diperlukan sebagai salah satu syarat untuk 

menambah berat sapi potong maupun sapi perah. Dengan demikian, jerami 

jagung memiliki potensi untuk dijadikan sebagai alternatif pakan ternak dengan 

kandungan nutrisi yang masih diperlukan untuk kebutuhan ternak.  

Upaya pemanfaatan limbah pertanian menjadi pakan ternak telah dilakukan 

oleh Balai Besar Pelatihan dan Peternakan (BBPP) Kota Batu. Balai Besar 

Pelatihan Peternakan (BBPP) merupakan suatu institusi pemerintahan yang 

memiliki sumber daya manusia (SDM) pertanian yang profesional, mandiri dan 

berdaya saing. Potensi ini dapat digunakan sebagai upaya untuk mengadakan 

kegiatan pelatihan sehingga mampu mewujudkan pertanian dan peternakan yang 

berdaya saing.  

Pengelolaan dan pengolahan limbah jagung oleh BBPP belum 

mengoptimalkan potensi ditinjau dari prinsip manajemen. Pengolahan limbah 

jagung menjadi pakan ternak memerlukan teknik dan manajemen pengolahan 

yang tepat sehingga limbah jagung mampu memiliki nilai tambah lebih baik. Nilai 

tambah yang baik dapat dikaji berdasar kandungan nutrisi dan ketersediaan 

pakan ternak. Langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai hal tersebut adalah 

dengan mengkaji prinsip manajemen dalam sistem produksi. Adanya manajemen 

dalam sistem produksi akan mampu mengarahkan pembuat keputusan baik 

dalam aspek strategis maupun aspek operasional. Pemahaman terhadap 

manajemen dan sistem produksi perlu dimiliki karena mampu menunjukkan 

secara signifikan antar hubungan produktifitas. Manajemen dilakukan dengan 

menggunakan prinsip Planning, Organizing, Directing, dan Controlling (Morantes 

et al, 2017; Schraeder et al, 2014). Planning dan Organizing dilakukan sesuai 

dengan aspek struktur organisasi sedangkan Directing dan Controlling akan 

berhubungan langsung dengan kinerja dan performa. Integrasi dari keempat 

prinsip tersebut akan menunjukkan aspek yang perlu dilakukan perbaikan. 

Pemahaman faktor produksi dapat dikaji pada elemen input, proses, dan output 

dimana ketiga elemen tersebut akan menentukan keberhasilan dari sistem 

produksi yang telah dilakukan 

Kajian manajemen terhadap sistem produksi ini belum diungkapkan 

sehingga perlu dilaksanakan agar kinerja sistem produksi yang telah dilakukan 
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sebelumnya mengalami peningkatan. Peningkatan kinerja diharapkan mampu 

mengoptimalkan pengolahan limbah jagung untuk pakan ternak sapi perah. 

Sehingga Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu dapat melaksanakan 

perannya untuk melakukan kegiatan pelatihan untuk mencapai sumber daya 

manusia pertanian-peternakan yang profesional.  

Urutan prioritas terhadap prinsip manajemen perlu dilakukan dengan benar. 

Hal ini bertujuan untuk menentukan prioritas mana yang perlu diperbaiki terlebih 

dahulu sehingga langkah perbaikan sistem produksi yang ditetapkan akan sesuai 

dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu metode analisis yang tepat 

untuk mencapai urutan prioritas yang benar. Prinsip-prinsip manajemen dan 

faktor produksi beserta masing-masing variabel akan dibobotkan agar lebih 

komprehensif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui urutan prioritas yang 

berpengaruh pada manajemen sistem produksi.  

Metode yang digunakan adalah Fuzzy Analytical Hierarchy Process (Fuzzy 

AHP). Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fuzzy AHP) merupakan penggabungan 

dari dua metode yaitu logika fuzzy dan Analytic Hierarchy Process (AHP) 

(Ishizaka, 2014). Fuzzy AHP merupakan pengembangan dari AHP dimana 

metode AHP tradisional masih kesulitan untuk menunjukkan nilai pasti dari 

pendapat pengambil keputusan dalam perbandingan alternatif (Wasike et al, 

2010). Opini yang tidak pasti dan tidak jelas tidak mampu dijelaskan oleh AHP 

sehingga berdampak pada keputusan yang tidak tepat. Sedangkan fuzzy AHP 

mampu mengatasi hal tersebut karena menggabungkan teori fuzzy dan AHP 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan AHP dalam mengatasi ketidakpastian 

(fuzzyness). Dengan kata lain, penggunaan Fuzzy AHP lebih mampu 

mendeskripsikan keputusan yang masih samar daripada AHP. Fuzzy AHP 

dianggap lebih membuat percaya para pengambil keputusan karena memberikan 

interval penilaian daripada nilai penilaian tetap (Kahraman, dkk 2003).  

Teori fuzzy dapat mengembangkan gambaran tentang pengalaman dan 

penilaian manusia yang masih dalam bentuk linguistik dan pola yang tidak jelas 

menjadi data kuantitatif (Witjaksono, 2009). Hal ini menjadi lebih baik bila AHP 

dikembangkan menjadi Fuzzy AHP sehingga penilaian manusia dapat diwakili. 

Pendekatan logika fuzzy terutama pada bilangan triangular yang dimiliki Fuzzy 

AHP terhadap skala AHP diharapkan mampu menunjukkan nilai yang pasti. 

Tujuannya adalah untuk membantu pengambil keputusan dalam menentukan 
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langkah yang perlu ditempuh untuk meningkatkan sistem produksi pakan ternak 

pada Balai Besar Pelatihan dan Peternakan (BBPP) Kota Batu. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan  

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana sistem produksi pakan ternak di Balai Besar Pelatihan dan 

Peternakan (BBPP) Kota Batu? 

2. Bagaimana langkah untuk meningkatkan kinerja sistem produksi pakan 

ternak di Balai Besar Pelatihan dan Peternakan (BBPP) Kota Batu?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Diketahui keadaan sistem produksi pakan ternak di Balai Besar Pelatihan 

dan Peternakan (BBPP) Kota Batu.  

2. Ditentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja sistem produksi pakan ternak di Balai Besar Pelatihan dan 

Peternakan (BBPP) Kota Batu 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Kinerja sistem produksi pakan ternak di Balai Besar Pelatihan dan 

Peternakan (BBPP) Kota Batu dapat ditingkatkan dengan diberikan 

rekomendasi terkait langkah yang perlu dilakukan.  

2. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kota Batu diberikan 

pertimbangan terkait langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan 

sistem produksi pakan ternak di Balai Besar Pelatihan dan Peternakan 

(BBPP) Kota Batu. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pakan Ternak  

Pakan ternak adalah bahan-bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan 

dan hasil industri yang mengandung zat gizi dan layak dipergunakan sebagai 

pakan, yang telah maupun belum diolah (SNI, 2009). Pakan ternak juga dapat 

didefinisikan sebagai setiap bahan yang memiliki kemampuan untuk dapat 

dimakan, disukai, dicerna baik sebagian maupun seluruhnya, dapat diserap dan 

bermanfaat bagi ternak. Fungsi dari pakan adalah sebagai pembangunan dan 

pemeliharaan tubuh, sumber energi, produksi, dan pengaturan dari proses dalam 

tubuh. Pakan harus mengandung beberapa hal yang merupakan komponen yang 

dimanfaatkan oleh ternak. Diantaranya adalah protein, lemak, karbohidrat, 

mineral, vitamin, dan air (Subekti, 2009). Adanya pakan ternak ini akan menjadi 

faktor penentu dari perkembangan ternak. Selain itu merupakan komponen 

paling besar dalam biaya produksi dimana hal ini akan mempengaruhi secara 

langsung produtivitas dan kesehatan dari ternak (Widarti dan Sukaesih, 2015). 

 

Tabel 1. Kelas Pakan Berdasarkan Sistem Natural Resources Conservation 

Service (NRCS) 

Kelas Karakteristik Contoh 

Serat kering  > 18% serat  Hay, jerami, lambung biji, 

pakan ternak 

Makanan hijauan atau 

serat kasar  

> 18% serat Rumput, cacahan hijau 

Silase  

 

> 18% serat Tanaman gandum utuh 

Rumput atau kacang 

polong yang layu atau 

kelembaban rendah 

Energi 

 

<20% protein dan <18% 

serat 

 

Biji-bijian serealia 

Produk sampingan 

penggilingan 

Akar dan umbi-umbian 

Produk samping bir 

Suplemen protein 

 

> 20% protein dan <18% 

serat 

Produk sampingan 

hewan (potongan daging) 

Produk sampingan hasil 

laut  

Hasil samping tanaman 

(bungkil kedelai, biji 

kapas, makanan biji rami, 

tepung jagung gluten) 
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Suplemen mineral  

 

 

Analisa yang terjamin Makanan steamed-bone 

Dikalsium fosfat 

Garam beryodium 

Garam mineral  

Suplemen vitamin  Potensi yang terjamin Vitamin A asetat 

Vitamin A, D, E 

Vitamin B kompleks 

Tambahan  Spesifik Antibiotik 

(chlortetracycline,  

oxytetracycline, tylosin) 

Bahan pewarna 

Rasa 

Hormon 

Obat-obatan 

Sumber:  United States Department of Agriculture (2012) 

Hall dkk (2009) mengklasifikasikan pakan kedalam dua golongan besar 

yaitu roughages atau forages dan concentrates. Roughages atau forages 

merupakan pakan serat yang dapat dibedakan menjadi golongan basah dan 

kering. Golongan basah terdiri dari dua golongan yaitu golongan pertaman 

berupa pature dan green chop, sedangkan golongan kedua berupa silage dan 

haylage. Golongan kering dibedakan menjadi dua golongan yang didasarkan 

berdasarkan persentase crude protein (CP) yang tinggi (CP lebih dari 10%) dan 

rendah (CP kurang dari 10%). Concentrates dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

energi, protein, dan vitamin.  

Subekti (2009), mengklasifikasikan pakan berdasarkan kandungan yang 

dimiliki pakan tersebut. Berikut ini adalah klasifikasinya: 

1. Pakan sumber energi  

Jenis pakan ini mengandung protein yang kurang dari 20%, serat 

kasar kurang dari 18% dan kandungan dinding sel kurang dari 39%. 

2. Pakan sumber protein  

Pakan sumber protein merupakan pakan yang mengandung protein 

lebih dari 20%.  

3.  Sumber mineral 

4.  Sumber vitamin 

5.  Pakan tambahan/Feed aditif 

Salah satu jenis pakan ternak yang sering digunakan oleh masyarakat 

adalah dari limbah pertanian. Salah satunya adalah limbah jagung. Limbah 

jagung yang dihasilkan diantaranya adalah jerami, klobot, dan tongkol jagung. 

Tabel 1. Kelas Pakan Berdasarkan Sistem Natural Resources 
Conservation Service (NRCS)  (Lanjutan) 
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Hasil dari analisa proksimat menunjukkan bahwa jerami jagung rata-rata 

mengandung protein kasar 6,38 %, serat kasar 30,19 %, lemak kasar 2,81 %, 

BETN 51,69 %, abu 8,94 % dan kandungan TDN (Total Digestible Nutrient) 

53,12 %. Kandungan tersebut dapat berbeda yang disebabkan oleh perbedaan 

tempat lokasi, tingkat kesuburan tanah, irigasi, umur tanam, dan proses 

pemupukan (Bahar, 2016). Standar pakan ternak berbasis limbah jagung dapat 

dilihat pada Tabel 2 

Tabel 2. Standar Pakan Ternak Berbasis Limbah Jagung  

Parameter Standar Sumber 

Kadar Abu 7%  Preston, 2006 

Serat >18% United State Department 

of Agriculture, 2012 

Protein kasar 7% Mccutcheon, J. and D. 

Samples, 2002 

Kadar air 20-25% Mccutcheon, J. and D. 

Samples, 2002 

 

2.2 Sistem Produksi  

Sistem produksi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan dari berbagai 

sub sistem yang nantinya akan saling berinteraksi dengan tujuan untuk 

mentransformasi input menjadi output produksi. Input dapat berupa bahan baku, 

mesin, dan tenaga kerja sedangkan output adalah produk yang dihasilkan 

(Nasution dan Prasetyawan, 2008). Sistem produksi juga dapat dijelaskan 

sebagai bermacam-macam sumber produksi seperti sumber daya manusia, 

mesin, peralatan dan prosedur untuk mencapai tujuan dan atau operasi perakitan 

dengan tujuan untuk menambah nilai pada produk (Groover, 2008). Chigbo 

(2014) menyampaikan bahwa faktor produksi adalah sumber daya yang 

digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sumber daya yang dimaksud 

adalah pasokan sesuatu yang dapat digunakan terutama yang dapat 

meningkatkan pendapatan. Umumnya, faktor produksi yang digunakan adalah 

modal dan tenaga kerja. Selain faktor produksi yang telah disebutkan tersebut, 

sistem produksi juga memiliki faktor produksi yang juga mempengaruhi 

keberlanjutannya. Faktor produksi tersebut adalah manajemen. Secara umum, 

gambaran dari sistem produksi dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Proses 

Transformasi 

INPUT

Material

Tenaga kerja 

Dana 

Mesin

Infromasi 

OUTPUT

Produk 

Limbah 

Informasi  

Politik 
Sosial 

Budaya

Teknologi Ekonomi

Dana Masuk Dana Keluar 

Proses Manajemen

Gambar 1. Diagram Sistem Produksi  

(Nasution dan Prasetyawan, 2008) 

 

Input merupakan sumber daya seperti tenaga kerja, modal peralatan, 

bahan baku dimana nantinya akan dikombinasikan untuk produksi barang 

(Besanko dan Braeutigam, 2008). Sumber daya yang digunakan dalam sebuah 

proses produksi untuk memproduksi barang dan jasa disebut sebagai faktor 

produksi. Faktor tersebut diantaranya adalah bahan baku dan tenaga kerja 

(Hamidi dan Lamusa, 2014). Bahan baku merupakan komponen dari persediaan 

yang perlu dipenuhi dalam industri. Bahan baku penting untuk efisiensi operasi 

dari sebuah industri. Ketersediaan bahan baku dengan kuantitas dan kuaiitas 

yang benar akan mementukan ketersediaan, kuantitas, dan kualitas output 

(Akindipe, 2014).  

Tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan orang yang mampu 

mengerjakan pekerjaan dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat 

(Arsyad, 2006). Kualiitas dari sumber daya manusia yang terdapat pada suatu 

organisasi akan tergantung pada suksesnya proses rekruitmen. Proses 

rekruitmen yang benar akan menghasilkan pekerja yang benar untuk pekerjaan 

yang benar. Hal ini akan membuat hasil pekerjaan mereka menajdi bagus 

sehingga biaya rendah, kecelakaan kerja rendah, dan efisiensi proses (Burma, 

2014). 
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Proses produksi merupakan suatu tahapan konversi dari bahan baku 

menjadi bentuk lain melalui proses kimia ataupun mekanis untuk membuat atau 

meningkatkan kegunaan produk bagi pengguna (Biyani Institute of Science and 

Management. 2012). Susunan mesin dan peralatan produksi yang diusahakan 

untuk menunjang proses produksi menjadi lebih baik dalam suatu perusahaan 

merupakan bagian dari sistem produksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

produktivitas (Ahyari, 2002). Sedangkan metode merupakan serangkaian 

langkah yang harus dikerjakan dan disusun secara sistematis (urutannya logis) 

dan metode kerja merupakan cara pelaksanaan tugas seefisien mungkin (WIradi, 

2001).  

Output adalah sejumlah barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu 

organisasi (Besanko dan Braeutigam, 2008). Produk merupakan suatu benda 

yang dapat dipasarkan dengan beberapa kegunaan yang diproduksi oleh pekerja 

atau serangkaian proses yang terotomatisasi (Biyani Institute of Science and 

Management, 2012). Tujuan dari dilakukan produksi adalah menghasilkan 

keluaran berupa produk yang memiliki kualitas yang baik dan kuantitas yang 

baik. Kualitas yang baik dari produk dibangun berdasarkan keinginan dan 

kebutuhan konsumen. Kualitas yang benar bukan merupakan kualitas yang 

tebaik tetapi berdasarkan biaya produk dan krakteristik teknis yang dipakai pada 

persyaratan khusus. Kuantitas yang benar mengacu pada jumlah yang 

diproduksi haruslah pada jumlah yang benar. Hal ini berkaitan dengan 

persediaan, permintaan, dan penyimpanan produk (Kumar dan Suresh, 2008).  

Teknologi produksi yang dilakukan untuk pengolahan pakan dapat 

diterapkan dengan berbagai cara. Salah teknologi yang sederhana dan sering 

digunakan adalah teknologi pencacahan. Teknologi ini seringkali dikombinasikan 

dengan menerapkan manajemen pemberian pakan yang dilakukan dengan 

sistem cut dan carry (potong angkut). Proses pencacahan dilakukan dengan 

tujuan untuk mengurangi ukuran partikel dan membuat tekstur lebih lunak. Hal ini 

akan membuat konsumsi ternak menjadi lebih efisien. Pencacahan perlu 

dilakukan pada pakan sumber serat yang mempunyai tekstur keras dan 

berukuran besar seperti pada jerami jagung. Proses ini dapat dilakukan secara 

mekanis ataupun manual. Apabila dilakukan secara mekanis, maka diperlukan 

mesin pencacah berupa chooper atau shreader. Sedangkan untuk pencacahan 

manual diperlukan parah atau alat pencacah lainnya (Adrial dan Mokhtar,  2013).  
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2.2.1 Pengertian Manajemen  

Manajemen adalah suatu seni untuk mendapatkan sesuatu 

dengan usaha orang lain (Carpenter dkk, 2012).Manajemen dapat 

diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Proses tersebut dapat dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian sumber daya organisasi (Sule dan Saefullah, 2005). 

Hissom (2009), menerangkan bahwa manajemen memiliki empat fungsi 

yaitu planning, organizing, direcitng, dan controlling. Masing-masing dari 

fungsi manajemen tersebut akan memiliki kegiatan tersendiri yang saling 

berinteraksi dengan fungsi lainnya.  

Planning dipertimbangkan dan disebutkan sebagai salah satu 

aktifitas manusia tertua yang digunakan sebagai dasar dan merupakan 

aktifitas manajemen paling penting untuk menentukan tujuan dan 

aktifitas yang mengarah ke tujuan tersebut. Planning mencakup definisi 

tujuan dan menentukan metode yang tepat untuk mendapatkan tujuan 

spesifik (Aláč,  2015). Planning merupakan aspek manejemen yang 

terhubung pada fokus untuk pengambilan keputusan yang perlu 

dilakukan dan bagaimana melakukannya. Fungsi ini akan mendefinisikan 

tujuan, identifikasi langkah yang perlu diambil dan prosedur yang perlu 

dilakukan, kebijakan dan tindakan yang perlu untuk mencapai tujuan 

(Pena dkk, 2014). Perencanaan ini harus memperhatikan kondisi 

lingkungan yang akan dihadapi organisasi dan peramalan kondisi yang 

akan datang sehingga berkaitan dengan pembuatan keputusan (Leung & 

Kleiner, 2004).  

Organizing merupakan fungsi manajemen yang mencakup 

pembangun suatu struktur organisasi dan alokasi dari sumber daya. 

Fungsi organizing pada manajemen yang terdiri dari beberapa aktifitas 

langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan alokasi 

sumberdaya untuk pemenuhan tujuan dan rencana yang sudah 

dirancang pada fungsi planning. Struktur organisasi adalah suatu 

kerangka yang merupakan suatu usaha yang terkoordinasi (Carpenter 

dkk, 2012; Leung & Kleiner, 2004). Struktur organisasi memiliki empat 

empat ciri yaitu entitas sosial, berorientasi tujuan, di rancang sebagai 
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struktur yang direncanakan dan terkoordinasi aktifitas sistem, dan 

terhubung pada lingkungan eksternal (Daff, 2012). 

 Directing mencakup pengaruh sumber daya sosial dan informal 

yang digunakan untuk menginspirasi aksi yang diambil orang. Fungsi ini 

penting karena dirancang untuk mempengaruhi kebiasaan individu atau 

kelompok. Hal ini juga berkaitan dengan kepercayaan sumber daya 

terhadap organisasi, motivasi pekerja, dan komunikasi diantara sumber 

daya manusia (Howell & Costley, 2006; Zeffane dkk, 2011; Schraeder 

dkk, 2014). Directing mengacu kepada proses implementasi program 

agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak yang terkait dengan kinerja (Sule 

dan Saefullah, 2005; Morantes dkk, 2017).  

Controlling merupakan fungsi keempat pada manajemen yang 

mencakup usaha manajerial berkaitan dengan memantau kinerja 

sumberdaya dan organisasional dan perkembangan pencapain tujuan. 

Organisasi dan manajer menggunakan beberapa strategi atau metode 

yang berkaitan dengan proses control (Schraeder dkk, 2014). Controlling 

adalah memastikan performansi apakah sudah sesuai dengan standar 

yang ditetapkan. Proses controlling terdiri dari tiga tahapan yaitu 

menetapkan standar performansi, membandingkan performansi aktual 

dengan standar, dan mengambil tindakan korektif saat diperlukan 

(Carpenter dkk, 2012). Gambaran dari kegiatan fungsi manajemen dapat 

dilihat pada Gambar 2.  

Salah satu konsep penting dalam manajemen kontemporer adalah 

adanya perspektif sistem dalam manajemen. Sistem itu sendiri diartikan 

sebagai kesatuan elemen dalam organisasi dimana masing-masing 

elemen tersebut memiliki fungsi-fungsi tersendiri yang terintegrasi secara 

keseluruhan melalui suatu proses dengan maksud untuk mencapai 

tujuan. Terdapat tiga faktor dalam perspektif ini yaitu input, proses, dan 

output. Selain itu, terdapat aspek lingkungan yang memberikan feedback 

atau umpan balik atau respon untuk mengetahui apakah hasil dari 

kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan (Sule dan 

Saefullah, 2005). Gambaran dari perspektif sistem dalam manajemen ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.  
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PLANNING 

Penentuan tujuan dan 

bagaimanan cara pencapaian 

yang baik 

ORGANIZING 

Penentuan bagaimana 

penusunan organisasi dan 

aktivitas dapat dilakukan 

CONTROLLING 

Monitoring dan perbaikan 

aktivitas yang sedang berjalan 

agar tujuan dapat dicapai  

LEADING 

Proses motivasi anggota 

organisasi agar planning dapat 

dijalankan 

Menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi manajemen 

Menunjukkan keterkaitan timbal balik antar fungsi manajemen 

Gambar 2. Kegiatan Dalam Fungsi Manajemen  

(Sule Dan Saefullah, 2005). 

 

 

INPUT DARI LINGKUNGAN:

Bahan baku, SDM, informasi, 

uang

OUTPUT BAGI LINGKUNGAN:

Barang/jasa, untung/rugi, 

perilaku pekerja, output 

informasi 

PROSES TRANSFORMASI: 

Sistem operasi, sistem 

administrasi, teknologi, 

sistem kontrol

FEEDBACK

 Gambar 3. Perspektif Sistem dalam Manajemen  

(Sule Dan Saefullah, 2005). 

 

2.3 Fuzzy Analytical Hierarchy Process (Fuzzy AHP) 

Fuzzy merupakan suatu set teori yang menyediakan frame yang lebih luas 

dibandingkan dengan teori klasik dimana hal ini akan mampu merefleksikan 

kondisi nyata (Ertugrul dan Tus, 2007). Analytic Hierarchy Process (AHP) 

diperkenalkan pertama kali oleh Profesor Thomas Saaty. AHP banyak digunakan 

untuk pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan ilmu manajemen 

(Saaty, 1980). AHP adalah model relasional hirarki searah yang memiliki 
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penilaian kualitatif / subjektif dan kuantitatif yang diukur berdasarkan kepentingan 

relatif yang ditugaskan untuk setiap kriteria yang digabungkan pada setiap tingkat 

hirarki (Modak, dkk, 2017). 

Fuzzy Analytical Hierarchy Process (Fuzzy AHP) merupakan suatu metode 

analisis perkembangan dari AHP (Wahyuni dan Hartati, 2012). Fuzzy AHP 

merupakan alat pengambilan keputusan multi kriteria yang dapat membantu 

dalam menentukan bobot kepentingan relatif dari sauatu kriteria dengan 

memperhatikan tujuan organisasi (Huang dkk, 2008). Metode ini merupakan 

pendekatan sistemik untuk seleksi alternatif dan justifikasi masalah dengan 

menggunakan konsep fuzy dan analisis struktur hirarki (Kahraman, dkk 2003). 

Penggunaan Fuzzy AHP dianggap lebih baik daripada AHP karena mampu 

mendeskripsikan keputusan yang masih samar (Wahyuni dan Hartati, 2012).  

Motede Fuzzy AHP memerlukan representasi fuzzy dalam matriks 

perbandingan (Modak, dkk, 2017). Fuzzy AHP menggunakan Triangular Fuzzy 

Number (TFN) dimana bilangan ini tidak digunakan dalam metode tradisional 

AHP. TFN merupakan suatu bilangan dimana akan digunakan untuk pengambil 

keputusan dalam memberikan nilai terhadap alternatif yang selanjutnya 

didefinisikan untuk setiap alternatif pada setiap kriteria (Wahyuni dan Hartati, 

2012). Tahapan utama Fuzzy AHP dapat dituliskan sebagai berikut (Javanbarg et 

al, 2012): 

1. Pembuatan struktur hirarki  

Tahap ini sama dengan tahap AHP konvensional dimana masalah 

permasalahan kompleks dipecah menajdi struktur hirarki. Contoh 

struktur hirarki dapat dilihat pada Gambar 4.  

2. Pembuatan matriks perbandingan fuzzy  

Tahap ini mengacu kepada masalah pada tingkat n elemen dimana 

penilaian perbandingan berpasangan disajikan dalam Fuzzy 

Triangular Number (TFN) ᾶij = (lij , mij , uij ). Pada AHP konvensional, 

setiap perbandingan memerlikan penilaian n(n-1)/2, dimana untuk 

lebih jauh menggunakan konstruk positif matriks perbandingan 

terbalik fuzzy Ã = { ᾶij }, seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

3. Pemeriksaan konsistensi dan menurunkan prioritas  

Tahap ini diperlukan untuk memeriksa konsistensi dan 

mempertajam prioritas dari matriks perbandingan berpasangan.  

4. Agregasi prioritas dan mengurutkan prioritas  

Tahap akhir adalah agregasi prioritas lokal yang didapatkan pada 

tingkat yang berbeda pada hirarki keputusan menjadi prioritas global 

untuk alternative berdasarkan pada metode jumlah bobot. 

 

Tujuan 

C1 C2 Cn

A1 A2 Am Alternatif 

Kriteria 

Tujuan 

 

Gambar 4. Struktur Hirarki untuk AHP berdasarkan MCDM  

(Javanbarg et al, 2012) 

 

2.4 Penelitian Terdahulu  

Penelitian mengenai pakan ternak dari limbah jagung telah dilakukan oleh 

Faesal (2013) yang menggunakan limbah tanaman jagung untuk pakan ternak 

sapi potong. Hal ini dilakukan sebagai dukungan untuk program pemerintah 
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untuk menuju swasembada daging yang salah satu upayanya adalah 

pemeliharaan sapi potong. Pemanfaatan limbah tanaman jagung dapat berupa 

batang, daun, kulit tongkol dan janggel. Limbah tersebut diolah sebagai pakan 

alternatif dengan harapan harga relatif murah karena didapatkan pada wilayah 

produksi jagung intensif. Keuntungan yang didapatkan adalah biaya produksi 

menjadi berkurang sehingga pendapatan petani sapi dapat bertambah. 

Pengolahan limbah jagung dapat dilakukan dengan pembentukan hay maupun 

silase sehingga nilai nutrisi dan daya tahan simpan lebih meningkat.  

Morantes et al (2017) melakukan penelitian tentang aspek manajemen dan 

produktifitas sistem produksi susu di Spanyol. Penelitian dilakukan dengan tujuan 

untuk mengkuantifikasi fungsi manajemen dan efek yang ditimbulkan pada aspek 

produktifitas. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa aspek manajemen yang 

tidak dipertimbangkan sebelumnya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam 

peningkatan produktifitas. Penelitian tentang perubahan manajemen pada sektor 

peternakan susu dilakukan oleh Hansen dan Jervell (2014) dimana penelitian 

tersebut memiliki fokus pada perubahan manajemen meliputi perubahan 

kebijakan, kemampuan teknis manajemen, perubahan organisasional dan 

tantangan manajerial. Model konseptual disajikan untuk menguji dampak dari 

perubahan manajemen yang dilakukan terhadap perusahaan. Model konseptual 

digambarkan dengan menghubungkan beberapa aspek seperti motivasi, 

perubahan pengalaman, perubahan kapasitas, perencanaan yang matang 

tentang penggabungan, dan penggunaan konsultan. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa aspek tersebut memberikan dampak positif selama 

perubahan dalam manajemen.   

Penelitian terkait Fuzzy AHP pada kasus pengambilan keputusan telah 

dilakukan oleh Askin dan Guzin (2007). Penelitian ini melakukan perbandingan 

antara AHP dan Fuzzy AHP untuk proses pengambilan multi kriteria dengan 

evaluasi linguistik. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah penggunaan AHP 

dan Fuzzy AHP bukan merupakan suatu kompetisi. Hal ini didasarkan pada 

informasi yang diperoleh. Jika informasi yang didapatkan pasti, maka digunakan 

AHP klasik. Sedangkan jika informasi yang tidak pasti maka perlu penggunaan 

Fuzzy AHP. Semakin berkembangnya waktu, Fuzzy AHP lebih sering digunakan 

karena karakteristik informasi dan pengambil keputusan dan kemungkinan 

terjadinya penyimpangan maka perlu integrasi untuk proses pengambilan 

keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan dan evaluasi kriteria 
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pemilihan pekerja dapat dipengaruhi oleh karakteristik manusia dan kondisi dari 

pengambil keputusan. Kesempurnaan dan posisi kekuasaan dari pengambil 

keputusan beserta karakteristik personal mempengaruhi variabel lingustik yang 

akan dipilih selama evaluasi. 

Mirzael, dkk, (2013) melakukan penelitian tentang perencanaan 

manajemen baru untuk produksi susu dengan menggunakan SWOT dan Fuzzy 

AHP dengan fokus wilayah pada di provinsi Baloochestan dan SIstan, Iran. 

Tujuan dari penelitian ini adalah penggunaan model SWOT dan evaluasi 

manajemen peternakan skala kecil dan mengembangkan perencanaan 

manajemen strategi untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perlu sumber daya yang berpengalaman untuk 

mengembangkan peternakan, membuat keseragaman dalam manajemen, 

mudahnya peraturan, pemasaran yang baik, perencanaan yang realistis, 

mengambil keuntungan dari pendapat ahli, dan mengambil survei yang tepat  
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III. KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 

Sistem produksi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari beberapa 

elemen yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan memanfaatkan 

beberapa potensi yang ada. Konsep tersebut dimanfaatkan oleh Balai Besar 

Pelatihan Peternakan (BBPP) untuk melakukan produksi pakan ternak sesuai 

kebutuhan ternak. Potensi yang dimanfaatkan diantaranya adalah menggunakan 

limbah jagung yang jumlahnya mencukupi kebutuhan pakan dan tingginya 

kandungan nutrisi yang dimiliki. Selain itu, kegiatan pengolahan limbah jagung 

menjadi pakan ternak dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengolahan 

limbah. Hal ini penting karena sebelumnya hanya dibakar dan menimbulkan 

polusi udara. 

Sistem produksi secara keseluruhan perlu mempertimbangkan prinsip 

manajemen karena kesuksesan sistem produksi akan tergantung pada prinsip 

manajemen yang diterapkan dan bagaimana prinsip manajemen tersebut 

dilaksanakan. Adanya prinsip manajemen tersebut menjadi penting dalam sistem 

produksi karena dapat menentukan kondisi dari sistem produksi yang telah 

dilakukan dan apakah sistem produksi yang dilakukan sudah mampu untuk 

mencapai tujuan dari Balai Besar Pelatihan dan Petenakan (BBPP) Kota Batu. 

Kedua hal tersebut perlu dideskripsikan dengan jelas sehingga apabila kondisi 

kurang optimal, maka langkah perbaikan sistem produksi dapat segera 

dilaksanakan.  

Prinsip manajemen yang dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan 

sistem produksi terdiri dari empat kriteria yaitu planning, organizing, directing, 

dan controling. Planning mengacu kepada tujuan yang harus dicapai dan 

bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Organizing terkait menerapkan 

sebuah hubungan untuk memenuhi tujuan yang telah direncanakan. Directing 

terkait dengan implementasi dan kinerja dari tenaga kerja. Controlling adalah 

proses pengawasan dan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh berdasarkan 

informasi yang didapatkan.  

Pendapat pengambil keputusan tentang kriteria manajemen kemudian 

diolah dan dibobotkan dengan metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process 

(Fuzzy AHP). Pemilihan metode ini dilakukan agar keputusan yang masih samar 

dapat dideskripsikan dengan baik sehingga pengambil keputusan dapat 

menentukan aspek mana yang perlu diperbaiki dan strategi yang perlu diambil. 
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Keluaran yang diharapkan adalah munculnya prioritas kriteria manajemen, 

langkah untuk perbaikan aspek manajemen sehingga dapat mengoptimalkan 

kinerja sistem produksi pakan ternak berbasis limbah jagung pada Balai Besar 

Pelatihan Petenakan (BBPP) Kota Batu. Kerangka konsep penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 5.  
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Gambar 5. Kerangka Konsep Penelitian Sistem Produksi Pakan Ternak Balai 

Besar Pelatihan dan Peternakan (BBPP) Kota Batu 

Rencana 

Strategis  

(RENSTRA) 

KELUARAN: 

Rekomendasi strategi    

 

DAMPAK: 

Peningkatan kinerja sistem produksi pakan ternak berbasis limbah 

jagung pada Balai Besar Pelatihan dan Peternakan (BBPP) Kota Batu  

 

Analisis Sistem Produksi Pakan Ternak Sapi Perah Berbasis Limbah 

Jagung Dengan Fuzzy Analytical Hierarchy Process (Fuzzy AHP)  

KELUARAN: 

Prioritas kriteria 

manajemen untuk 

sistem produksi pakan 

ternak  

KELUARAN: 

Langkah untuk 

perbaikan aspek 

manajemen pada sistem 

produksi berdasarkan 

prioritas tertinggi kriteria 

manajemen   

 

Potensi :  

1. Jumlah limbah jagung cukup besar mencapai 2000-3000 

ton/tahun 

2. Kandungan nutrisi berupa protein, serat, kadar abu, dan kadar 

air memenuhi untuk kebutuhan pakan ternak sapi perah   

3. Meningkatkan nilai ekonomi limbah 

Permasalahan :  

1. Sistem produksi pakan ternak sapi perah berbasis limbah 

jagung yang dilakukan belum mengkaji prinsip manajemen  

Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process  

(Fuzzy AHP) 

Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process (Fuzzy 

AHP) dipilih karena mampu memprioritaskan kriteria 

manajemen secara lebih komprehensif dan Fuzzy AHP 

lebih mampu menangani ketidakpastian opini dari 

pengambil keputusan  

 

Kriteria 

manajemen 

berupa 

planning, 

organizing, 

directing, 

dan 

controlling  
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IV. METODE PENELITIAN  

 

4.1 Waktu dan Tempat penelitian  

 Penelitian dilakukan di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) di Kota 

Batu bulan Oktober – Desember 2017. Pengolahan data dilakukan di 

Laboratorium Komputasi dan Analisa Sistem, Jurusan Teknologi Industri 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.  

 

4.2 Batasan Masalah  

 Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini menggunakan 4 prinsip manajemen berupa planning, 

organizing, direction, dan controlling. 

2. Sub kriteria yang digunakan untuk variabel planning adalah perencanaan 

tujuan dan perencanaan proses. Sub kriteria yang digunakan untuk 

variabel organizing adalah struktur organisasi dan penempatan kerja. Sub 

kriteria yang digunakan untuk variabel directing adalah mengelola SDM 

dan pemberian tugas. Sub kriteria yang digunakan untuk variabel 

controlling adalah evaluasi tujuan dan tindakan korektif. 

3. Kriteria manajemen yang digunakan tidak mencakup aspek keuangan 

dan kebijakan pemerintah.  

 

4.3 Prosedur Penelitian  

4.3.1 Survey Pendahuluan  

Analisa deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi sistem 

produksi pakan ternak pada Balai Besar Pelatihan Dan Peternakan (BBPP) 

Kota Batu dari hasil survey pendahuluan. Analisa tersebut dapat diperoleh 

melalui hasil survey, wawancara, diskusi, pendapat ahli, dan observasi lapang. 

Hasil yang diperoleh kemudian akan diidentifikasi dan dilakukan formulasi 

permasalahan. Gambaran dari penelitian ini dapat dilihat pada prosedur 

peneltian pada Gambar 6. Pada penelitian ini dilakukan survey pendahuluan 

sebagai sarana identifikasi kondisi umum yang ada pada Balai Besar Pelatihan 

Peternakan (BBPP) Kota Batu saat ini dengan melakukan analisis proksimat 

pada output untuk mengetahui kandungan nutrisi dari pakan ternak. Identifikasi 

juga bertujuan untuk mengetahui gambaran umum seperti profil, identitas, 
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fungsi, dan divisi yang terdapat pada Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) 

Kota Batu.  

 

4.3.2 Identifikasi Masalah  

Tahapan ini dilakukan setelah melakukan survey pendahuluan yang 

dilakukan dengan cara mengamati secara langsung. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil survey pendahulun 

akan diketahui permasalahan yang terdapat pada Balai Besar Pelatihan 

Peternakan (BBPP) Kota Batu saat ini adalah belum diterapkannya prinsip 

manajemen yang dikaji berdasarkan empat kriteria manajemen seperti 

planning, organizing, directing, dan controlling pada kegiatan sistem produksi 

pakan ternak sapi perah berbasis limbah jagung. Hal ini menjadikan kegiatan 

sistem produksi tidak dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan.  

 

4.3.3 Penentuan Variabel Penelitian  

4.3.3.1 Variabel Penelitian  

Penelitian ini menggunakan variabel berupa planning, 

organisation, direction, dan control.  Setiap variabel yang diteliti memiliki 

indikator yang mempengaruhi kinerjanya dimana indikator tersebut 

berpengaruh tidak langsung pada sistem produksi pakan ternak. 

Hubungan antara variabel dan indikator dalam sistem produksi pakan 

ternak dapat dilihat pada Gambar 7.  

 

4.3.3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Pengertian dari setiap variabel yang dikembangkan dalam 

penelitian dapat dilihat pada definisi operasional. Definisi operasional 

dapat dilihat pada Tabel 3. Identifikasi indikator juga diperlukan untuk 

mengetahui definisi indikator penyusun penelitian. Identifikasi indikator 

dapat dilihat pada Tabel 4.  
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Survey Pendahuluan 

Identifikasi Masalah 

Penentuan Variabel Penelitian

Penentuan Responden

Penyusunan Kuisioner 

Penyebaran Kuisioner 

Pengumpulan Data

Proses Analisa Data Fuzzy 

Analisa Fuzzy Analitical Hierarchy 

Process (Fuzzy AHP)

Hasil dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran 

Proses Analisa Data AHP

Penentuan Prioritas

Perumusan Masalah 

Gambar 6. Diagram Alir Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Variabel Definisi Sumber 

Planning Proses yang dilakukan untuk 

mengantisipasi kejadian di masa yang 

akan datang yang terkait tujuan dan 

langkah untuk memenuhi tujuan tersebut.  

Sule dan 

Saefullah, 2005; 

Vijayakumar, 

2009 

Organizing Proses membangun tugas, hubungan, 

dan langkah yang memungkinkan pekerja 

untuk bekerja bersama dalam mencapai 

tujuan organisasi 

Hissom, 2009; 

Vijayakumar, 

2009; Pena dkk, 

2014 

Directing Proses implementasi program agar bisa 

dijalankan oleh seluruh pihak (terkait 

dengan kinerja) 

Sule dan 

Saefullah, 2005; 

Morantes dkk, 

2017 

Controling Proses pengawasan organisasional dan 

kinerja untuk memastikan tujuan yang 

harus dicapai 

Costa & Bijlsma-

Frankema, 2007; 

Schraeder dkk, 

2014; Morantes 

dkk, 2017 

 

 

Tabel 4. Identifikasi Indikator Penyusun Variabel Penelitian  

Variabel Indikator Definisi Sumber 

Planning Perencanaan 

Tujuan 

Segala bentuk konsep dan 

dokumentasi terkait hasil 

akhir yang diharapkan 

dapat diraih atau dicapai.  

Sule dan 

Saefullah, 

2005; 

Biyani Institute 

of Science and 

Management. 

2012 

 

Perencanaan 

Proses 

Perencanaan proses 

terkait dengan bagaimana 

proses itu dilakukan baik 

dari aspek peralatan, 

kondisi ruang, dan proses 

yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan.  

Organizing Struktur 

Organisasi 

Rancangan yang dibuat 

pemimpin organisasi yang 

mampu menunjukkan 

kegiatan individu untuk 

mencapai tujuan 

organisasi  

Gumus dkk, 

2013; 

Gammahendra, 

dkk, 2014 

Penempatan 

Kerja 

Bentuk pengorganisasian 

dengan menempatkan 
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individu sesuai dengan 

kemampuannya  

Directing Mengelola 

SDM 

Pengarahan sumber daya, 

perumusan dan penetapan 

tugas, dan penetapan 

prosedur yang diperlukan 

Sule dan 

Saefullah, 

2005; Alika & 

Aibieyi, 2014 Pemberian 

tugas 

Langkah untuk 

memberikan tugas kepada 

sumber daya  

Controlling Evaluasi 

Tujuan 

Evaluasi hasil yang 

diperoleh terhadap tujuan 

yang semula ditetapkan  
Morantes dkk, 

2017; 

Carpenter dkk, 

2012 
Tindakan 

Korektif 

Tahapan untuk mengambil 

langkah pada tindakan 

yang menyimpang  

 

 

Tabel 4. Identifikasi Indikator Penyusun Variabel Penelitian  (Lanjutan) 
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Jangka 

Panjang

Jangka 

Pendek

Pengawasan 

proses

Pengawasan 

kinerja 

Melakukan 

pelatihan

Frekuensi 

pelatihan

Penentuan 

hubungan 

dalam 

organisasi 

Koordinasi

Perencanaan 

Proses 
Struktur 

Organisasi
Mengelola 

SDM

Evaluasi 

Tujuan

Jangka 

Panjang

Jangka 

Pendek

Pembagian 

Kerja 

Pengelom-

pokan pekerjaan

Penempatan 

kerja 

Memberikan 

perintah

Delegasi 

wewenang 

Pemberian 

tugas 

Komparator

Aktivator 

Tindakan 

Koreksi

Perencanaan 

Tujuan 

 

Gambar 7. Kerangka Pemikiran Teoritis  
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4.3.3.3 Kriteria Indikator Penelitian  

1. Kriteria Indikator Perencanaan Tujuan 

Hubungan kriteria indikator perencanaan tujuan yang 

digambarkan pada Gambar 8 terdiri dari dua kriteria yaitu (Sule dan 

Saefullah, 2005): 

1. Jangka panjang adalah perencanaan mengenai tujuan yang perlu 

dicapai dalam jangka panjang. 

2. Jangka pendek adalah perencanaan mengenai tujuan yang perlu 

dicapai dalam jangka panjang.  

 

Perencanaan 

Tujuan

Jangka Pendek Jangka Panjang

 

Gambar 8. Kriteria Indikator Perencanaan Tujuan 

 

2. Kriteria Indikator Perencanaan Proses 

Hubungan kriteria indikator perencanaan proses yang 

digambarkan pada Gambar 9 terdiri dari dua kriteria yaitu (Sule dan 

Saefullah, 2005): 

1. Jangka panjang adalah perencanaan mengenai proses yang perlu 

dicapai dalam jangka panjang. 

2. Jangka pendek adalah perencanaan mengenai proses yang perlu 

dicapai dalam jangka panjang.  

 

Perencanaan 

Proses

Jangka Pendek Jangka Panjang

 

Gambar 9. Kriteria Indikator Perencanaan Proses  
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3. Kriteria Indikator Struktur Organisasi 

Hubungan kriteria indikator struktur organisasi yang 

digambarkan pada Gambar 10 terdiri dari dua kriteria yaitu (Sule dan 

Saefullah, 2005): 

1. Penentuan hubungan dalam organisasi adalah hubungan 

yang terjadi dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 

2. Koordinasi adalah kerja sama yang dilakukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan.  

 

Penentuan 

hubungan dalam 

organisasi 

Koordinasi

Struktur 

Organisasi

 

Gambar 10. Kriteria Indikator Struktur Organisasi 

 

4. Kriteria Indikator Penempatan Kerja  

Hubungan kriteria indikator penempatan kerja yang 

digambarkan pada Gambar 11 terdiri dari dua kriteria yaitu (Sule dan 

Saefullah, 2005): 

1. Pembagian kerja adalah pembagian tugas untuk 

memaksimalkan potensi SDM. 

2. Pengelompokan pekerjaan adalah membagi beberapa tugas 

yang serupa ke dalam kelompokan tugas yang sama. 

Pembagian 

Kerja 

Pengelompokan 

pekerjaan

Penempatan 

Kerja 

 

Gambar 11. Kriteria Indikator Penempatan Kerja  
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5. Kriteria Indikator Mengelola SDM 

Hubungan kriteria indikator mengelola SDM yang digambarkan 

pada Gambar 12 terdiri dari dua kriteria yaitu (Morantes et al, 2017): 

1. Melakukan pelatihan adalah bentuk pengajaran yang dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan SDM  

2. Frekuensi pelatihan adalah banyaknya pelatihan yang dilakukan.  

Melakukan 

pelatihan

Frekuensi 

pelatihan

Mengelola 
SDM

 

Gambar 12. Kriteria Indikator Mengelola SDM 

 

6. Kriteria Indikator Pemberian Tugas  

Hubungan kriteria indikator pemberian tugas yang digambarkan 

pada Gambar 13 terdiri dari dua kriteria yaitu (Sule dan Saefullah, 

2005): 

1. Memberikan perintah merupakan suatu permintaan pimpinan 

kepada orang lain yang berada di bawahnya untuk melaksanakan 

kegiatan dan keadaan tertentu.  

2. Delegasi wewenang adalah pendelegasian sebagian wewenang 

dari pimpinan kepada bawahannya. 

Memberikan 

perintah 

Delegasi 

wewenang 

Pembagian 

Tugas

 

Gambar 13. Kriteria Indikator Pemberian Tugas  

 

7. Kriteria Indikator Evaluasi Tujuan 

Hubungan kriteria indikator evaluasi tujuan yang digambarkan 

pada Gambar 14 terdiri dari dua kriteria yaitu (Sule dan Saefullah, 

2005): 
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1. Pengawasan proses adalah langkah untuk memastikan proses 

berjalan dengan benar sehingga produk yang dihasilkan sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. 

2. Pengawasan kinerja adalah langkah untuk memastikan performa 

kerja dari tenaga kerja yang terlibat dalam proses.  

Pengawasan 

proses

Pengawasan 

kinerja 

Evaluasi 

Tujuan

 

Gambar 14. Kriteria Indikator Evaluasi Tujuan 

 

8. Kriteria Indikator Tindakan Korektif  

Hubungan kriteria indikator tindakan korektif yang digambarkan 

pada Gambar 15 terdiri dari dua kriteria yaitu (Sule dan Saefullah, 

2005): 

1. Komparator adalah penentuan tindakan koreksi dengan 

membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang sudah 

direncakankan. 

2. Aktivator adalah tindakan korektif yang diambil untuk 

mengembalikan sistem,  

Komparator Aktivator 

Tindakan 

Korektif

 

Gambar 15. Kriteria Indikator Tindakan Korektif  

 

4.3.4 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data  

Jenis data yang digunakan terdiri dari dua jenis data yaitu data kuantitatif 

dan data kualitatif. Data kuantitatif ialah data yang dapat diolah dan dianalisa 

baik secara statistik maupun secara matematika. Data kualitatif merupakan 

data yang digunakan untuk menjelaskan maksud dari data kualitatif tersebut. 

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh kedua data tersebut 

menggunakan data primer dan data sekunder yang dapat dilakukan dengan 

cara:  
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1. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya (Raco, 

2010). Wawancara dapat dilakukan sebagai salah satu cara untuk 

mengumpulkan data dan memperoleh informasi dengan mengadakan 

tanya jawab pada pengambil keputusan untuk sistem produksi pakan 

ternak pada Balai Besar Pelatihan dan Peternakan (BBPP) Kota Batu. 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu metode mengumpulan data yang 

dilakukan dengan melakukan pengamatan dan penginderaan langsung 

pada objek penelitian.  

3. Kuisioner 

Kuisioner adalah alat yang digunakan untuk menghimpun data sesuai 

dengan tujuan tertentu yang dilakukan dengan menyajikan kumpulan 

pertanyaan dan pernyataan yang disusun sedemikian rupa. Kuisioner 

akan diberikan kepada para pengambil keputusan sistem produksi 

pakan ternak pada Balai Besar Pelatihan dan Peternakan (BBPP) Kota 

Batu.  

 

4.3.5 Penentuan Responden dan Penyusunan Kuisioner  

Penentuan responden dilakukan secara purposive (secara sengaja) yaitu 

para pengambil keputusan dan pakar untuk sistem produksi pakan ternak pada 

Balai Besar Pelatihan dan Peternakan (BBPP) Kota Batu. Responden tersebut 

akan diberikan kuisioner yang merupakan sarana penelitian utama.  

 

4.4 Teknik Analisa Data   

 Analisa dilakukan terhadap empat prinsip manajemen sebagai sarana 

untuk mengetahui hubungan dan prioritas dari sistem produksi pakan ternak. 

Sebelumnya perlu dibuat struktur hierarki dari aspek manjemen yang dilakukan 

dalam sistem produksi pakan ternak. Analisa dilakukan dengan menggunakan 

Fuzzy Analytical Hierarchy Process (Fuzzy AHP) yang dilaksanakan dalam dua 

tahapan yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Fuzzy. Tahapan AHP 

diawali dengan membuat matriks perbandingan berpasangan dengan mengacu 

kepada hasil kuisioner, melakukan perhitungan vector prioritas pada setiap 
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kriteria dan sub kriteria, menghitung rata-rata, melakukan perhitungan λ 

maksimum, menghitung Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR).  

 Berikut ini merupakan langkah-langkah dari Fuzzy Analytical Hierarchy 

Process (Fuzzy AHP): 

1. Penyusunan hirarki 

Penyusunan hirarki dilakukan sebagai upaya untuk memecahkan 

masalah yang kompleks yang digambarkan dengan struktur hirarki. 

Hirarki disusun dengan sasaran yang digamnbarkan pada tingkatan 

puncak yang kemudian diikuti dengan tingkatan yang lebih rendah. 

Struktur hirarki penilaian variabel sistem produksi pakan ternak 

digambarkan pada Gambar 16.  

2. Menyusun matriks perbandingan 

Matriks perbandingan (pairwise comparisons) diperlukan untuk 

menggambarkan kondisi dari setiap kriteria dalam bentuk kuantitatif. 

Perbandingan ini akan didasarkan kepada para pengambil keputusan 

yang akan menentukan tingkat kepentingan satu kriteria dengan kriteria 

lain.  

 Tabel 5. Skala Perbandingan  

Tingkat 

Kepentingan 
Definisi 

1 Dua elemen sama penting 

3 Satu elemen sedikit lebih penting dari elemen yang lain 

5 Satu elemen lebih penting dari elemen yang lain 

7 Satu elemen sangat penting dari elemen yang lain 

9 Satu elemen paling penting dari elemen yang lain 

Sumber : Modak et al, 2017  

3. Perhitungan vektor prioritas untuk kriteria utama  

Matriks perbandingan yang ada akan menentukan peringkat dari 

kriteria. Nilai ini nantinya akan menjadi suatu prioritas.  

4. Menghitung Indeks Konsistensi (Consistensy Index) 

Sebelum melakukan perhitungan CI perlu dilakukan perhitungan 

matriks eigen (eigen vector) dan nilai eigen maksimum. Nilai eigen 

maksimum akan digunakan sebagai nilai parameter dan sebagai indeks 
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acuan (reference index) dimana nantinya untuk menyeleksi informasi 

melalui perhitungan rasio konsistensi. Berikut ini adalah perhitungan 

untuk nilai eigen maksimum:  

 

 

Keterangan: 

 = nilai eigen maksimum  

N = jumlah matriks perbandingan kriteria  

Perhitungan CI dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

konsistensi jawaban yang diberikan oleh pakar. Hal ini perlu diketahui 

karena akan berpengaruh pada ketepatan hasil.  

5. Menghitung Rasio Konsistensi (Consistency Ratio) 

Rasio konsistensi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

CR = Consistency Ratio 

CI = Consistency Index  

RI =Random Index  

Nilai RI adalah nilai random index yang ditampilkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Nilai Random Index  

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 
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6. Membuat matriks perbandingan berpasangan fuzzy 

Triangular Fuzzy Number (TFN) digunakan dalam matriks 

perbandingan fuzzy dimana dari setiap fungsi keanggotannya (skala 

bilangan fuzzy) didefinisikan oleh 3 parameter Triangular Fuzzy 

Number (TFN) simetris yaitu titik bawah (l), titik tengah (m) dan titik 

atas (u) . Skala linguistik dan TFN yang akan digunakan dapat dilihat 

pada Tabel 7. Fungsi keanggotaan fuzzy dapat ditulis digambarkan 

padda Gambar 17 dan dideskripsikan dengan persamaan berikut : 

 

 

Gambar 16. Triangular Fuzzy Number (TFN) 

Tabel 7. Skala Linguistik dan Fuzzy Number 

Skala Linguistik Kepentingan Skala TFN 

Sama Penting (1, 1, 3)  

Lebih Penting Lagi (1, 3, 5) 

Sangat Penting (3, 5, 7) 

Sangat Penting Lagi (5, 7, 9) 

Paling Penting (7, 9, 9) 

Sumber: Chuang dan Liou. 2008 
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7. Nilai  dihitung dengan 

menjumlahkan setiap bilangan Triangular Fuzzy Number di dalam 

setiap baris.  

8. Nilai    dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan 

bilangan Triangular Fuzzy Number di dalam matriks perbandingan 

berpasangan.  

9. Penentuan nilai sintesis fuzzy (Si) prioritas dengan rumus 

 

Dimana:  

 

 

Keterangan:  

M = objek (kriteria dan subkriteria), 

i = baris ke-i, 

j = kolom ke-j, 

l = nilai lower, 

m = nilai medium, 

u = nilai upper. 

10.  Penentuan vektor (V) dan nilai ordinal defuzzifikasi (d’). Jika hasil yang 

diperoleh pada setiap matriks fuzzy, M2 M1 (M2=(l2,m2,u2) dan 

M2=(l1,m1,u1)) maka perumusan nilai vektor adalah sebagai berikut:  

V (M2 ≥ M1) = sub [min (µm1(x), µm2(y) )] y ≥ x dan dapat ditulis sebagai berikut; 

V (M2 ≥ M1) = hgt (M1 ∩ M2) µ m2 (d) 
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Dimana 

1, jika m2 ≥ m1 

0, jika l1 ≥ u2 , jika tidak keduanya 

 

Apabila nilai fuzzy lebih besar dari k, Mi, (i=1,2,..,k) maka nilai vektor 

dapat didefinisikan sebagai berikut: 

V(M M1, M2, ..., Mk) = V(M M1) dan V(M M2) dan V(M Mk) = min V(M Mi)  

11. Melakukan perhitungan bobot dan normalisasi vektor bobor sehingga 

nilai bobot kriteria utama diketahui 

a) d’(Ai) = min V (Si Sk) untuk k = 1,2,...,n: k i, maka diperoleh nilai 

bobot vektor  

b) w’ = (d’(Ai), d’(A2),...,d’(An))Tdimana Ai = 1,2,...,n adalah vektor 

fuzzy (W) 

c) W (d(A1), d(A2), ..., (d(An))T 

 

12. Melakukan perhitungan agregat dari masing-masing nilai normalisasi 

vektor bobot 

13. Perhitungan nilai global dan perangkingan 

Setelah seluruh tahapan Fuzzy AHP dilakukan maka dapat diketahui 

faktor apa yang paling penting untuk diperhatikan dalam sistem produksi 

pakan ternak dan rencana strategi yang perlu dilakukan.  
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Gambar 17. Struktur Hirarki Penilaian Variabel Sistem Produksi Pakan Ternak 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Umum Balai Basar Pelatihan Peternakan (BBPP) 

Balai Basar Pelatihan Peternakan (BBPP) terletak di Jalan Songgoriti No. 

24 Kota Batu. BBPP Batu memiliki beberapa tugas diantaranya adalah 

melaksanakan sekaligus mengembangkan teknik pelatihan teknis, fungsional, 

dan kewirausahaan di bidang peternakan bagi aparatur maupun non aparatur. 

BBPP bertindak sebagai salah satu lembaga pelatihan yang terbagi menjadi 9 

divisi yaitu divisi diklat ternak perah, divisi diklat ternak potong, divisi diklat pakan 

dan nutrisi ternak, divisi diklat keswan dan kesmavet, divisi diklat reproduksi 

ternak, divisi diklat pengolahan pasca panen dan hasil susu, divisi diklat 

pengolahan pasca panen dan hasil daging, divisi diklat limbah dan hasil ikutan 

ternak, dan divisi diklat penyuluhan pertanian. BBPP Batu memiliki beberapa 

fungsi bagi aparatur dan non aparatur diantaranya adalah penyusun rencana, 

program dan pelaksanaan kerjasama, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan, pelaksanaan pelatihan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan 

non aparatur, pelaksanaan pelatihan fungsional dibidang peternakan bagi 

aparatur dan non aparatur, pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dibidang 

peternakan bagi aparatur dan non aparatur, pelaksanaan pengembangan teknik 

pelatihan dibidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur, pelaksanaan 

pengembangan teknik pelatihan dibidang persusuan dan teknologi hasil ternak, 

penyusunan bahan standar kompetensi kerja (SKK) pelatihan teknis, fungsional 

dan kewirausahaan, pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media 

teknis, dan fungsional dan kewirausahaan (Anonymous, 2012).  

 

5.2 Kondisi Sistem Produksi dan Manajemen Balai Basar Pelatihan 

Peternakan (BBPP) 

Wawancara dengan para pengambil keputusan untuk sistem produksi 

pakan ternak menunjukkan bahwa Balai Basar Pelatihan Peternakan (BBPP) 

melakukan kegiatan produksi untuk pakan ternak dengan menggunakan 

beberapa input seperti yang digambarkan pada Gambar 18. Input yang pertama 

adalah bahan baku berupa jerami jagung dalam satu truk yang memuat 6,5 ton 

berat basah dalam setiap kali produksi. Jumlah tersebut dapat berlaku pada 

musim hujan. Jumlah yang berbeda akan dijumpai pada musim kemarau dimana 

pada musim kemarau input yang digunakan sebesar satu truk jerami jagung 
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dengan berat 4,5 ton. Input yang diterima dari pemasok tidak memiliki spesifikasi 

tertentu terkait jenis yang dibutuhkan mengingat kebutuhan yang harus dipenuhi 

bersifat mendesak dan dalam jumlah yang besar. Setiap kali input diterima, maka 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan dua hari. Jika input yang digunakan 

sebesar 6,5 ton, maka setiap hari digunakan sebanyak 3,25 ton. Jika input 

sebesar 4,5 ton, maka setiap hari digunakan sebanyak 2,25 ton. Biaya yang 

dikeluarkan untuk memenuhi pengadaan kebutuhan bahan baku adalah 

Rp.450/kg.  
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Gambar 18. Kondisi Sistem Produksi Pakan Ternak Sapi Perah  

Kegiatan produksi pakan ternak sapi perah pada Balai Basar Pelatihan 

Peternakan (BBPP) ditangani oleh kelompok jabatan fungsional widyaiswara 

dimana langsung dibawahi oleh kepala balai seperti yang tergambar pada 

struktur organisasi pada  Gambar 19. Beberapa bidang yang terlibat diantaranya 

adalah bagian umum subbag keuangan yang berfungsi sebagai perencana 

anggaran dan sarana prasarana sesuai dengan usulan divisi pakan ternak; 

bidang umum subbag perlengkapan dan instalasi sebagai penerima 
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perlengkapan dan instalasi produksi, serta kelompok jabatan fungsional 

widyaiswara yang menangani divisi pakan ternak dimana bertugas sebagai 

pemberi konsultasi, pelatihan, bimbingan lanjutan di kegiatan bidang peternakan, 

dan pelaksanaan kegiatan produksi pakan ternak.  
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 Gambar 19. Struktur Organisasi Balai Basar Pelatihan Peternakan (BBPP) 

Batu 

 

Kebutuhan tenaga operasional dalam produksi pakan ternak adalah 

sejumlah tiga orang dimana masing-masing tenaga kerja bertanggung jawab 

pada kegiatan unloading dan pembersihan kandang, chopping, dan feeding. 

Pembagian kerja tersebut didasarkan kepada kompetensi keahlian bidang yang 

dimiliki. Riwayat pendidikan yang dimiliki oleh ketiga pekerja tersebut adalah 

tamatan SMA dengan masa kerja lebih dari lima tahun. Pengawasan dan 

penilaian kinerja juga dilakukan dengan mencatat kegiatan yang dilakukan 

dalam sehari mulai dari pukul 07.30 hingga 16.00. Apabila pekerjaan yang 

dilakukan sudah selesai sedangkan jam kerja belum berakhir, maka pekerja 

melakukan kegiatan perawatan terhadap kandang dan ternak.  

 Kegiatan sistem produksi pakan ternak sapi perah berbasis limbah jagung 

dimulai dengan bahan baku yang akan diproses melalui beberapa tahapan yaitu 

unloading dimana kegitan ini langsung dilakukan oleh pemasok, ditimbang yang 

dilakukan oleh sumber daya pada divisi pakan ternak, chopping yang juga 

dilakukan oleh sumber daya pada divisi pakan ternak, dan feeding yang bekerja 
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sama dilakukan antara divisi pakan ternak dan divisi produksi. Menurut Adrial 

dan Mokhtar (2013), sistem produksi seperti ini merupakan penerapan dari 

teknologi sederhana dimana menerapkan sistem cut dan carry (potong angkut). 

Pelaksanaan kegiatan produksi juga ditunjang dengan adanya timbangan 

dengan kapasitas 7 ton untuk menentukan kebutuhan bahan baku dan mesin 

chopper dengan kapasitas 10 ton untuk memudahkan proses pencacahan dan 

menyeragamkan ukuran bahan baku. Kapasitas mesin chopper tidak 

dimaksimalkan karena mempertimbangkan jumlah hijauan yang dibutuhkan oleh 

ternak. Apabila dimaksimalkan hingga 10 ton, maka persediaan akan melebihi 

jumlah kebutuhan ternak sehingga hanya akan disimpan sebagai stok. Jika hal 

ini terjadi, maka besar kemungkinan pakan akan tidak segar dan mengalami 

kerusakan sebelum diberikan ke ternak. Hal tersebut perlu dihindari agar biaya 

yang dikeluarkan tidak terbuang sia-sia.  

Output yang dihasilkan adalah berupa pakan ternak sapi perah yang 

bertujuan memenuhi kebutuhan ternak sapi perah. Kebutuhan ternak sapi perah 

merujuk nutrisi yang harus dipenuhi. Kandungan nutrisi pada hijauan ternak 

belum mencukupi semua kebutuhan ternak sehingga diberikan pakan pendukung 

berupa konsentrat dengan kandungan seperti pada Tabel 8.  

Table 8. Perbandingan Hasil Analisa Proksimat dengan Standar Pakan 

Ternak  

Parameter 
Hasil Analisa 

Proksimat 
Standar Konsentrat 

Kadar Abu 9.16% 7%  

(Preston, 2006) 

10% 

Serat 12.20% >18%  

(United State of 
Department of 

Agriculture, 2012) 

13,4% 

Protein 
kasar 

14.28% 7%  

(Mccutcheon, J. and D. 
Samples, 2002) 

16% 

Kadar air 10.99% 20-25% 

(Mccutcheon, J. and D. 
Samples, 2002) 

14% 
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Tabel 8 menunjukkan bahwa kadar abu dan protein kasar memiliki nilai 

yang lebih tinggi daripada standar. Hal tersebut baik untuk pakan ternak karena 

protein adalah kebutuhan dasar untuk komponen pakan (Koukolova dkk, 2017; 

Katsande dkk, 2015). Protein dibutuhkan sebagai salah satu struktur dasar 

pembentukan susu dan pertumbuhan ternak (Hall dkk, 2009). Jika kebutuhan 

kadar abu dan protein dapat dipenuhi maka akan menurunkan risiko defisiensi 

mineral dan produksi susu dari ternak sapi perah akan memenuhi kebutuhan 

nutrisi yang diperlukan dan mampu menjaga keseimbangan aktivitas metabolik 

ternak. 

Paramater lainnya (serat dan kadar air) memiliki nilai lebih rendah dari 

standar. Hall dkk (2009) mengatakan bahwa air merupakan kebutuhan esensial 

ternak sehingga kadar air dalam bahan perlu diperhatikan jumlahnya karena  

berpengaruh kepada aktivitas ternak. Kandungan serat yang rendah akan 

berpengaruh kepada rendahnya kandungan lemak dan berat jenis susu. Apabila 

kedua parameter tersebut rendah maka kualitas susu yang dihasilkan juga akan 

menurun. Kekurangan pemenuhan jumalh serat dan kadar abu tersebut dipenuhi 

dengan penambahan konsentrat dengan spesifikasi yang tertera pada Tabel 8. 

Rendahnya kandungan kadar air dan serat dari standar yang ditentukan ini 

dapat terjadi karena efek dari aspek agronomi dan ketidakmampuan pekerja 

untuk melakukan dan memprioritaskan kriteria manajemen yang baik dalam 

sistem produksi. Penyebab spesifik dari hasil ini mungkin merupakan efek dari 

perencanaan proses dan pengendalian proses yang berbeda sehingga 

ketidakmampuan untuk menyediakan bahan baku berkualitas sebagai input. 

Kualitas bahan baku rendah membuat nilai gizi lebih rendah dari standar. Bal et 

al (1997), menyebutkan bahwa serat seluruh tanaman jagung tergantung pada 

tahap kematangan saat panen. Tanaman jagung pada masa panen belum 

menghasilkan serat tertinggi. Sebaliknya, kadar air seluruh tanaman jagung 

belum terkait dengan tahap kedewasaan panen. Oleh karena itu, pengambil 

keputusan diharuskan mengembangkan strategi untuk memastikan kebutuhan 

susu akan selesai. 

 

5.3 Identifikasi Kriteria Manajemen  

Penerapan kriteria manajemen dilakukan untuk memberikan dampak positif 

berupa peningkatan kinerja dalam sistem produksi pakan ternak. Kriteria 

manajemen tersebut perlu untuk diprioritaskan dengan metode Fuzzy AHP agar 
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dapat mengetahui urutan kriteria sehingga nantinya dapat digunakan sebagai 

rumusan strategi. Kuisioner pembobotan kriteria manajemen dapat dilihat pada 

Lampiran 1 dan tabulasi data penelitian dapat dilihat pada Lampiran 2  

 

 

5.3.1 Planning 

Berdasarkan pendapat pembuat keputusan terhadap kriteria planning  

yang telah dihitung dengan menggunakan Fuzzy AHP maka dapat diketahui 

masing-masing bobot untuk kriteria planning seperti yang digambarkan pada 

Gambar 20 dan Gambar 21. Perencanaan tujuan jangka panjang yang 

dilakukan saat ini oleh pihak BBPP mengacu kepada perencanaan Standar 

Operasional Prosedur (SOP). Tujuannya adalah menjaga konsistensi kinerja 

agar mampu menghasilkan pakan yang baik. Selain itu, perencanaan yang 

dilakukan mempertimbangkan kondisi lapangan diantaranya adalah 

ketersediaan bahan baku.  

Perencanaan tujuan jangka panjang kebanyakan mempertimbangkan 

keputusan yang memberi dampak besar anggaran pengadaan bahan baku dan 

tenaga kerja yang menanganinya. Hal ini perlu dilakukan secara cermat dan 

teliti mengingat kebutuhan bahan baku yang mencapai 2,25-3,25 ton setiap 

hari dengan harga Rp. 450/kg. Oleh karena itu, pengambil keputusan harus 

melakukan pada tahapan pertama dalam kriteria perencanaan. Alasan ini 

membuat pengambil keputusan lebih mementingkan kriteria ini sehingga 

memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria perencanaan 

tujuan jangka pendek. 

.  

Gambar 20. Bobot Subkriteria Perencanaan Tujuan 
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Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam beberapa penelitian, seperti 

Toklu et al (2016) menyebutkan bahwa perencanaan tujuan jangka panjang 

penting bagi pengambil keputusan karena mampu membantu pengambil 

keputusan untuk mengidentifikasi tujuan jangka panjang, kondisi terkini, dan 

rencana masa depan organisasi. Perencanaan tujuan jangka panjang 

bergantung kepada keseluruhan potensial produsen dan stabilitas komponen 

yang mampu membawa perubahan dan ancaman (Sołoducho-Pelc, 2015). 

Perencanaan tujuan jangka panjang biasanya dilakukan di tingkat strategis 

yang bisa berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lain (Bouchard et al, 

2017; Bashiri et al, 2012). Simulasi jangka waktu perencanaan yang berbeda 

(jangka pendek atau jangka panjang) adalah pendekatan terbaik untuk 

menjelaskan tingkat aktivitas detail (Carteni dan Luca, 2012).  

Perencanaan tujuan jangka pendek memilliki bobot lebih rendah karena 

digunakan sebagai acuan terhadap konsekuensi negatif yang ditimbulkan dari 

pertumbuhan, perkembangan atau daya saing organisasi yang sebelumnya 

telah dianalisis pada perencanaan tujuan jangka panjang. Hal ini akan 

mendukung perencanaan tujuan jangka panjang dimana perencanaan tujuan 

jangka panjang mampu membangun perbedaan yang siknifikan pada efisiensi 

organisasional yang penting untuk dilakukan. Perencanaan tujuan jangka 

pendek yang dilakukan oleh BBPP mengacu kepada kinerja sistem produksi 

seperti pemenuhan kebutuhan bahan baku tersebut dalam kurun waktu dua 

hari sekali dan kapasitas serta keluaran dari mesin chopper yang akan 

digunakan sebesar 10 ton. Masalah tersebut akan dianalisa dan dipecahkan 

untuk mengetahui apakah masalah tersebut bisa diselesaikan atau tidak 

dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya untuk memperbaiki 

kondisi tersebut. Sołoducho-Pelc (2015), menyampaikan bahwa diperlukan 

konsistensi antara perencanaan tujuan jangka pendek dengan perencanaan 

tujuan jangka panjang. Perencanaan tujuan jangka pendek termasuk kedalam 

level taktis sehingga berkaitan dengan tindakan implementasi yang tergantung 

kepada keadaan kondisi produksi yang dilaksanakan. Dengan demikian, 

perencanaan tujuan jangka pendek dilakukan setelah perencanaan tujuan 

jangka panjang telah selesai dilaksanakan.  

Hasil analisa Fuzzy AHP terhadap subkriteria perencanaan proses 

disajikan pada Gambar 21. BBPP melakukan perencanaan proses dengan 

acuan kepada Rencana Strategis (RENSTRA) yang didalamnya mencakup 
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kegiatan-kegiatan dalam perencanaan proses baik dalam jangka panjang dan 

jangka pendek. Perencanaan proses merupakan aspek vital karena berkaitan 

dengan arus perputaran bahan baku, kebutuhan sumber daya dan peralatan, 

dan merespon kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menghasilkan produk. 

Perencanaan proses produksi dikategorikan sebagai aspek internal yang perlu 

adanya kecocokan dengan sistem produksi (Lopatowska, 2015).  

Perencanaan proses jangka panjang dilakukan dengan melakukan 

perencanaan terkait mesin ataupun peralatan yang digunakan untuk 

mendukung kegiatan produksi seperti perencanaan penambahan mesin 

chopper. Perencanaan proses jangka pendek memiliki fokus pada satu fasilitas 

atau satu tahapan dimana lebih detail dari yang dilakukan pada perencanaan 

proses jangka panjang yang mengkaji beberapa fasilitas dan beberapa tahapan 

misalnya dalam proses unloading perlu diperhatikan bagaimana cara yang 

tepat agar limbah jagung tidak mengalami kerusakan. Kreipl dan Pinedo 

(2004), menjelaskan bahwa pada tahap ini dilakukan agregat dari keseluruhan 

informasi serta diberikan penjelasan tentang pekerjaan yang harus 

diselesaikan dan parameter yang harus dipenuhi. Kedua sub-subkriteria ini 

memiliki bobot yang sama karena pengambil keputusan berpendapat kedua 

sub-subkriteria sama pentingnya. Hal ini terkait dengan informasi dan 

ketentuan yang terdapat pada RENSTRA yang diwujudkan dalam beberapa 

pekerjaan kemudian dijelaskan lebih rinci untuk satu pekerjaan.   

 

   

Gambar 21. Bobot Subkriteria Perencanaan Proses 

Menurut Akindipe (2014), rencana yang efektif akan menentukan tingkat 

aktivitas dan keuntungan perusahaan. Para pengambil keputusan membuat 
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perencanaan yang efektif dengan memasukkan ketiga kriteria yang memiliki 

bobot lebih rendah sebagai langkah tindak lanjut. Sehingga, tiga kriteria yang 

tersisa memiliki bobot yang sama (0,07) yang lebih rendah dari perencanaan 

tujuan jangka panjang. Jadi, sub-subkriteria yang digunakan ini harus menjadi 

tindakan terbaik dalam perencanaan kegiatan produksi. 

 

5.3.2 Organizing 

Berdasarkan pendapat pembuat keputusan terhadap kriteria organizing  

yang telah dihitung dengan menggunakan Fuzzy AHP maka dapat diketahui 

masing-masing bobot untuk kriteria organizing seperti yang digambarkan pada 

Gambar 22 dan Gambar 23. Struktur organisasi yang terdapat pada BBPP 

secara garis besar terbagi menjadi dua elemen yaitu ketua divisi pakan yang 

menangani hal-hal bersifat strategi dan satuan kerja yang menangani hal-hal 

operasional. Penentuan hubungan dalam organisasi didasarkan kepada 

pekerjaan yang perlu dilaksanakan. Hal ini membuat adanya hubungan yang 

lebih luas yang berhubungan dengan beberapa divisi lain. Alur hubungan 

dalam organisasi dimulai dengan perencanaan yang dibuat divisi pakan ternak 

berdasarkan kondisi ternak dan anggaran yang tersedia. Perencanaan tersebut 

kemudian diajukan kepada divisi pengadaan dan divisi pengadaan akan 

menunjuk rekanan untuk memenuhi kebutuhan yang diajukan pada 

perencanaan tersebut. Selanjutnya, rekanan akan memasok kebutuhan 

tersebut yang nantinya akan diterima oleh divisi pengadaaan dan kemudian 

diserahkan kepada divisi produksi.  

  

Gambar 22. Bobot Subkriteria Struktur Organisasi 
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Sub-subkriteria koordinasi dan sub-subkriteria penentuan hubungan 

dalam organisasi berkaitan dengan komunikasi organisasional. Andrioni dan 

Popp (2012) mengatakan bahwa komunikasi didefinisikan sebagai memberi 

dan menerima informasi diantara individu yang menjadi persyaratan untuk 

mendapatkan target. Penentuan hubungan dalam organisasi adalah salah satu 

wujud dari komunikasi organisasi yang terjadi pada seluruh level manajemen 

yang dilakukan pada seluruh tingkatan hirarki baik secara horizontal maupun 

vertikal.  

Koordinasi adalah aktifitas primer yang menentukan efektifitas dari 

komunikasi organisasinal. Koordinasi dalam struktur organisasi BBPP 

dilakukan secara vertikal maupun horizontal dimana hal tersebut akan mampu 

memecahkan permasalahan yang timbul selama kegitan produksi. Gambar 22 

menunjukkan bahwa sub-subkriteria koordinasi memiliki bobot yang lebih tinggi 

dibandingkan sub-subkriteria penentuan hubungan dalam organisasi. Hal ini 

karena pengambil keputusan perlu untuk menentukan dan menjalankan 

koordinasi yang efektif antara tim kerja sebelum berhubungan dengan level 

manajemen lainnya baik secara horizontal maupun vertikal. Koordinasi dalam 

tim kerja diwujudkan dalam menyelesaikan pekerjaan yang sudah dibagi 

menurut keahlian masing-masing misalnya tenaga kerja yang menangani 

penimbangan perlu koordinasi dengan tenaga kerja yang menangani mesin 

chopper untuk memastikan bahwa mesin bekerja sesuai dengan kapasitas 

mesin. Jika hal tersebut sudah mampu diselesaikan dengan baik, maka 

dilakukan hubungan ke level manajemen lainnya untuk proses lebih lanjut.  

 

Gambar 23. Bobot Subkriteria Penempatan Kerja 
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 Bobot subkriteria tertinggi adalah pembagian kriteria penempatan kerja 

seperti terlihat pada Gambar 23. Pembagian kerja yang dilakukan oleh BBPP 

didasarkan kepada kemampuan sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan 

yang ada. Misalnya seperti membagi pekerjaan ke beberapa pekerjaan kecil 

dengan tujuan untuk mengoptimalkan kemampuan sumber daya sehingga hasil 

kerja menjadi maksimal. Pembagian kerja dilakukan dengan memecah 

kegiatan produksi menjadi unloading, penimbangan, dan chopping. 

Pengelompokkan pekerjaan akan mengacu kepada sumberdaya mana yang 

mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal ini didasarkan kepada standar 

kompetensi kerja secara aktual. Apabila ada kesenjangan dalam standar 

kompetensi kerja maka pengelompokkan pekerjaan tersebut akan dievaluasi 

karena kesenjangan yang ada menunjukkan bahwa sumberdaya tidak cukup 

mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut.  

Membagi pekerjaan perlu memecah pekerjaan kompleks menjadi 

beberapa pekerjaan. Turan (2015), menyebutkan bahwa membagi pekerjaan 

digunakan untuk membagi pekerjaan menjadi beberapa elemen dan 

diwujudkan seperti analisis pekerjaan, studi kerja, dan desain kerja. Analisis 

pekerjaan dan desain kerja akan memberikan keleluasaan untuk melakukan 

pekerjaan ini dan meningkatkan kinerja dan produktivitas yang tinggi 

(Armstrong, 2010). Membagi pekerjaan dapat menunjukkan kelompok yang 

paling sesuai untuk menyelesaikan tugas untuk mencari tujuan tertentu 

(Andrioni dan Popp,2012 ; Olum, 2004). Deskripsi pekerjaan yang sama dapat 

dikombinasikan dalam pekerjaan kelompok yang sama dan itu akan dianggap 

sebagai elemen penting untuk meningkatkan kinerja (Lobanova, dan Ozolina-

Ozola, 2013). Dengan demikian, terbukti bahwa pendapat pembuat keputusan 

benar dengan menempatkan pembagian pekerjaan dengan bobot tertinggi 

(0,08) kemudian diikuti dengan pengelompokan kerja (0,07). 

Setelah fase tersebut dilakukan, manajer bisa menempatkan kandidat 

calon pekerja di posisi kunci untuk melakukan performa yang prima. Sumber 

daya manusia yang sangat baik dan ahli dalam menyelesaikan pekerjaan 

mereka akan meningkatkan produktivitas (Alika dan Aibeyi, 2004). Ini mengacu 

pada fungsi koordinasi (0,06) dan penentuan hubungan dalam organisasi 

(0,04). Kedua kriteria tersebut memiliki bobot yang lebih rendah daripada yang 

lain karena pengambil keputusan melakukan tahap ini setelah langkah lainnya 

selesai. Koordinasi diperlukan untuk membangun komunikasi yang efektif yang 
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membuat fokus dan upaya korelasi untuk memaksimalkan fungsi manajemen 

dan hubungan struktur organisasi diperlukan untuk saling bertukar pesan 

antara individu, kelompok, dan tingkat organisasi (Andrioni dan Popp, 2012). 

Hubungan struktur organisasi dapat menjadi elemen untuk mengembangkan 

keterlibatan sumber daya manusia yang mendorong komitmen dan kerjasama 

(Armstrong, 2010). 

 

5.3.3 Directing 

Berdasarkan pendapat pembuat keputusan terhadap kriteria directing  

yang telah dihitung dengan menggunakan Fuzzy AHP maka dapat diketahui 

masing-masing bobot untuk kriteria directing seperti yang digambarkan pada 

Gambar 24 dan Gambar 25. Salah satu pengelolaan SDM yang dilakukan oleh 

BBPP adalah melakukan pelatihan. Pelatihan dilakukan dengan sistem in 

house training dimana bertujuan untuk membuat sumber daya memiliki satu 

persepsi yang sama dalam melaksanakan kegiatan produksi. Hal ini penting 

karena kesamaan persepsi tersebut akan memudahkan sumberdaya untuk 

mencapai tujuan. Perlunya kesamaan persepsi tentang tujuan dari proses 

produksi pakan ternak sapi perah ditemukan dalam proses pemindahan limbah 

jagung dan pemberian takaran yang tepat pada ternak. Proses pemindahan 

tidak boleh rusak agar kandungan nutrisi (terutama kadar air) tidak berkurang. 

Sedangkan takaran pakan ternak dapat diartikan bahwa pakan ternak harus 

tersedia sebanyak 2,25-3,25 ton untuk memenuhi kebutuhan ternak 

keseluruhan. Hal ini penting agar limbah jagung tidak rusak dan kebutuhan 

nutrisi pakan terpenuhi.  

 Frekuensi pelatihan dilaksanakan secara kondisional, artinya tergantung 

dari kasus apa yang sedang timbul dan bagaimana kasus tersebut 

mempengaruhi kegiatan produksi. Pelatihan juga dapat dilakukan sebagai 

sarana antisipatif dengan mengacu kepada titik kritis yang memungkinkan 

terjadinya masalah. Pendapat pembuat keputusan menunjukkan bahwa bobot 

yang lebih tinggi dalam kriteria directing adalah melakukan pelatihan. 

Pelatihan penting dilakukan setelah merekrut sebagai proses peningkatan 

keterampilan, sikap, dan pengetahuan sumber daya manusia agar bisa 

mengarahkan mereka. Hal ini penting karena sumber daya manusia bukan 

hanya bagian dari proses produksi, namun juga bisa menjadi kunci sukses 

produksi dengan menentukan. dan mengarahkan prosesnya (Cech et al, 2016; 
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Turan, 2015; Pasaoglu, 2015). Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan sumber daya manusia dalam sistem produksi pakan karena 

efektivitas proses produksi sesuai dengan kualitas sumber daya manusia. Ada 

beberapa kegiatan dalam pelatihan untuk sistem produksi pakan seperti 

pemahaman bahan baku, pemahaman aktivitas produksi, dan analisis output. 

(Dubrasvska dan Solankova, 2015; Slusarczyk dan Glosik, 2014).  

Sumber daya manusia yang terlatih dapat menyelesaikan pekerjaan 

mereka dengan baik dan benar serta dapat memberikan kontribusi berupa 

langkah perbaikan yang terus-menerus dalam suatu sistem produksi. Tapi, 

akan lebih baik jika melakukan kelas pelatihan dengan kualitas yang lebih baik 

dalam setahun daripada melakukan latihan yang tidak berhasil setiap minggu. 

Dengan cara itu, frekuensi pelatihan memiliki bobot lebih rendah (0,05) 

dibandingkan kriteria pelatihan (0,06).  

   

Gambar 24. Bobot Subkriteria Mengelola SDM 

 

Gambar 25. Bobot Subkriteria Pemberian Tugas  
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Gambar 25 menunjukkan bahwa bobot sub-subkriteria memberikan 

perintah (0.06) lebih tinggi dari pada delegasi wewenang (0.02). Pemberian 

perintah memiliki bobot yang lebih tinggi karena perintah yang diberikan oleh 

atasan perlu dilaksanakan dengan benar yang salah satu cara untuk 

mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberikan perintah yang benar 

terhadap sumber daya yang melakukan kegiatan produksi. Perintah yang 

sudah dilaksanakan harus tetap dilakukan pengawasan agar perintah 

dilaksanakan secara konsisten dan benar. Alasan tersebut membuat 

wewenang tidak dapat didelegasikan secara keseluruhan karena pengawasan 

harus selalu dilakukan agar kegiatan sistem produksi terus berjalan dengan 

baik. Penerapan pemberian perintah dalam sistem produksi pakan ternak 

dilakukan pada setiap proses baik itu unloading, ditimbang, chopping, maupun 

feeding. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga agar proses terus berjalan 

dengan baik dan menghindari kelalaian pekerja.  

Pemberian perintah dapat diklasifikasikan sebagai kompetensi manajer 

(Dullayaphut dan Untachai, 2013; Buckley and Monks, 2004). Memberi perintah 

sama pentingnya dalam kriteria directing karena pengambil keputusan masih 

harus mengarahkan sumber daya manusia untuk memastikan kinerja sistem 

produksi. Delegasi wewenang memiliki bobot yang lebih rendah (0,02) karena 

meskipun pendidikan sumber daya manusia dapat memberikan 

keanekaragaman yang tinggi, namun tanpa pengawasan dan arahan jabatan 

profesional akan menurunkan kinerja produksi. 

 

5.3.4 Controlling  

Berdasarkan pendapat pembuat keputusan terhadap kriteria directing  

yang telah dihitung dengan menggunakan Fuzzy AHP maka dapat diketahui 

masing-masing bobot untuk kriteria directing seperti yang digambarkan pada 

Gambar 26 dan Gambar 27. BBPP lebih menekankan pengawasan proses 

dibandingkan dengan pengawasan kinerja karena proses merupakan kunci dari 

output yang optimal. Sedangkan pengawasan kinerja dilakukan sebagai sarana 

untuk menjaga keseimbangan sistem yang telah dilaksanakan sehingga 

apabila ada satu aspek kinerja yang tidak berjalan dengan semestinya dapat 

segera diperbaiki dan kemungkinan kerusakan tersebut berpengaruh terhadap 

kinerja yang lain dapat diminimalkan.  
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Gambar 26 menunjukkan bahwa pengawasan proses (0,05) memiliki 

bobot yang lebih tinggi daripada pengawasan kinerja (0,03) karena pengambil 

keputusan menganggap pengawasan proses harus dilakukan terlebih dahulu 

untuk memastikan pekerja mengikuti prosedur kerja. Jika mengikuti prosedur 

yang benar, kinerja yang baik akan tercapai. Pengawasan dan penilaian kinerja 

juga dilakukan dengan mencatat kegiatan yang dilakukan dalam sehari mulai 

dari pukul 07.30 hingga 16.00.  

Pengawasan proses dilakukan dengan cara membandingkan keluaran 

suatu proses dengan prosedur kerja. Misalnya keluaran dari proses 

penimbangan harus sesuai dengan masukan untuk proses chopping yang 

berkisar antara 7-10 ton. Jika hasil pengawasan proses sudah sesuai maka 

dapat dipastikan bahwa kinerja yang dilakukan sudah sesuai. 

  

Gambar 26. Bobot Subkriteria Evaluasi Tujuan 

Pengawasan proses juga membantu organisasi meningkatkan 

probabilitas sebagai peringatan dini untuk memutuskan dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan manajerial (Kracmar 

dan Uhliar, 2012; Bredmar, 2011). Pengawasan kinerja juga masih perlu 

dilakukan karena kinerja sumber daya menjadi faktor kunci dalam pengawasan 

kinerja dimana sistem dari kinerja sumber daya akan menjelaskan kinerja 

mereka terhadap memenuhi tujuan (Lu et al, 2015). 
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Gambar 27. Bobot Subkriteria Tindakan Korektif  

Sub kriteria tindakan korektif memiliki bobot tertinggi pada sub-subkriteria 

aktivator seperti yang terlihat pada Gambar 27. Tindakan koreksi yang 

dilakukan oleh BBPP dalam kegiatan produksi pakan ternak adalah mengkaji 

kondisi awal dengan mencocokkan dengan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang ada. Jika SOP sudah dilaksanakan dengan benar tetapi output 

masih belum sesuai dengan yang diinginkan, maka proses implementasi dari 

kegitan produksi tersebut harus dievaluasi. Penerapan kedua tindakan korektif 

tersebut akan mampu menunjukkan titik kesalahan yang dianggap sebagai 

penyebab kurang optimalnya kegiatan produksi. Aktivator memiliki bobot lebih 

tinggi karena perlu diberikan stimulus daripada hanya sekedar membandingkan 

hasil dan rencana yang sudah disusun seperti dalam prinsip komparator dalam 

tindakan korektif. Prinsip aktivator yang dilakukan selama proses produksi 

pakan ternak sapi perah pada BBPP ditunjukkan apabila terjadi 

ketidaksesuaian output yang disebabkan oleh kurangnya penerimaan bahan 

baku maka tenaga kerja akan segera menghubungi pemasok untuk konfirmasi 

apakah ada ganti rugi berupa nominal uang atau penggantian bahan baku.  

Aktivator adalah kondisi awal atau stimulus untuk perilaku tertentu 

(Retnani dan Ardyanto, 2013). Aktivator juga bisa menggambarkan sebagai 

tindakan korektif untuk mengembalikan sistem yang tidak diinginkan. Aktivator 

diperlukan untuk mengendalikan dan mengevaluasi sistem sehingga hasil yang 

diperoleh dapat dikategorikan cukup baik atau tidak. Hal tersebut dapat 

dijadikan stimulus untuk meningkatkan kualitas output jika outputnya sesuai 

dan bisa dijadikan stimulus untuk mengembalikan sistem yang salah jika 

outputnya tak terduga. Kriteria ini diterapkan untuk memenuhi fungsi controlling 
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dalam aspek manajerial yang memantau kinerja organisasi, kinerja proses, dan 

kinerja sumber daya manusia (Schraeder et al, 2014; Costa & Bijlsma-

Frankema, 2007).  

5.4 Strategi  

Sistem produksi pakan ternak yang efisien diperlukan untuk menghasilkan 

pakan yang efektif dan efisien. Hal ini penting karena mampu menekan biaya 

produksi pakan dan mampu meningkatkan keuntungan (Garg et al, 2013; Beever 

dan Doyle, 2007). Strategi tersebut dapat diwujudkan dengan menyusun strategi 

berdasarkan pada prioritas kriteria manajemen. Hal ini diharapkan lebih 

komprehensif dari yang dilakukan oleh beberapa penelitian lainnya seperti 

Morantes, et al (2017) dan Mirzael, et al (2013) karena kedua penelitian tersebut 

tidak menganalisis aspek manajemen pada sistem produksi dengan Fuzzy AHP.  

 

Gambar 28. Bobot Global Kriteria Manajemen   

 Gambar 28 menyajikan rangkuman kriteria manajemen berdasarkan 

analisis Fuzzy AHP. Gambar 28 menunjukkan tiga prioritas yang lebih tinggi 

untuk kriteria manajemen. Ada perencanaan tujuan jangka panjang dari kriteria 

planning, pembagian kerja dari kriteria organizing, dan aktivator dari kriteria 

controlling. Ketiga prioritas tersebut dapat digunakan sebagai panduan untuk  
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Identifikasi Tujuan

Planning 

Sumberdaya 

Identifikasi perencanaan pengadaan limbah 

jagung

Identifikasi konsistensi limbah jagung  

Identifikasi sumber daya yang bertanggung 

jawab melakukan proses  

Proses 

Perencanaan prosedur transportasi 

limbah jagung

Perencanaan penyimpanan limbah 

jagung 

Pembagian Kerja  

Membuat tim produksi dengan menggabungkan 

sumberdaya yang berpengalaman kerja lapang dan 

memiliki dasar teori proses yang baik

Membuat tim produksi yang terdiri dari berbagai macam 

keahlian 

Usulan Strategi

Implementasi

Evaluasi Tujuan  

Kebutuhan pakan sebesar 2,25 – 3,25 ton per hari harus 

terpenuhi 

Produksi susu untuk sapi laktasi mencapai 8 liter/hari/

ekor  

Feedback 

Diverifikasi

Ya

Tidak 

 

Gambar 29. Skema Strategi Peningkatan Kinerja Sistem Produksi 

Pakan Ternak 

mengembangkan strategi terbaik untuk meningkatkan kinerja sistem produksi 

pakan ternak. Skema strategi peningkatan kinerja pakan ternak dapat dilihat 

pada Gambar 29. 

Pertama, melakukan perencanaan tujuan. Kondisi perencanaan yang saat 

ini dilakukan oleh BBPP memiliki fokus kepada Standar Operasional Prosedur 
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(SOP) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang disusun dengan mengacu 

kepada hasil kerja pada periode sebelumnya, permasalahan dan tantangan yang 

dihadapi dan rencana strategis pada periode selanjutnya. Jika dikaitkan dengan 

RENSTRA yang sebelumnya telah disusun oleh BBPP, maka pada proses ini 

BBPP diharapkan mampu membuat rencana spesifik terkait hal-hal yang dapat 

mewujudkan sumber daya manusia peternakan yang profesional sehingga 

mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam 

menyelenggarakan kegiatan sistem produksi pakan ternak berbasis limbah 

jagung. Aláč (2015) menyampaikan bahwa dalam melakukan planning diperlukan 

8 tahapan dasar, yaitu apa tujuan planning? apa, mengapa, dan bagaimana 

harus dicapai?, apa yang harus diselesaikan?, siapa yang akan merealisasikan 

aktifitas?, siapa dan untuk apa bertanggung jawab?, kapan aktifitas harus 

direalisasikan?, bagaimana sumberdaya yang diperlukan?, bagaimana proses 

pengawasan yang dilakukan?, dan apa yang akan terjadi jika terdapat kejadian 

yang tidak terduga?.  

Pada langkah ini, disarankan agar pengambil keputusan dan pekerja 

terlibat dalam diskusi interaktif untuk mengidentifikasi berbagai sasaran 

manajemen (seperti teknologi, ekonomi, input, proses, dan output). Hasil diskusi 

harus menyajikan tujuan manajemen dan harus ditulis dengan benar. Akan lebih 

baik jika daftar tujuan bisa dilengkapi dengan hambatan yang mungkin terjadi di 

masa depan. Para pekerja juga perlu secara interaktif mengeksplorasi prosedur 

untuk mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan karena planning 

yang baik akan memberikan beberapa keuntungan diantaranya dapat memenuhi 

tujuan organisasi, dapat digunakan sebagai acuan pengawasan untuk aktifitas 

yang dilakukan, membantu menciptakan kesempatan untuk membuat keputusan 

yang baik, dan membantu meningkatkan efisiensi kerja. 

Hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah identifikasi perencanaan 

pengadaan limbah jagung yang mempertimbangkan konsistensi ketersediaan 

limbah jagung dengan analisis skenario bahan baku dalam hal pengadaaan 

selama dua hari sekali dengan kuantitas sebesar 4,5-6,5 ton untuk 100 ekor 

ternak. Laryska dan Nurhajati (2013) mengatakan bahwa pakan hijauan harus 

terpenuhi dengan kuantitas 10% dari bobot badan. Perencanaan waktu 

pengadaan harus dipertimbangkan dengan tepat untuk menghindari 

penyimpanan yang terlalu lama karena akan menyebabkan pakan tidak segar 

dan memungkinkan adanya pertumbuhan jamur.  
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Kedua, perencanaan kinerja produksi yang baik dalam hal pemindahan 

limbah jagung dan proses chopping tanpa merusak kandungan nutrisi berupa 

serat, protein, kadar abu dan kadar air. Ketiga, identifikasi dan penentuan 

sumberdaya yang akan bertanggung jawab terhadap penimbangan dan feeding. 

Sumberdaya yang melakukan kegiatan penimbangan dan feeding harus 

memahami dengan baik takaran pakan yang tepat agar ternak tidak mengalami 

kekurangan nutrisi. Takaran yang tepat akan mengacu kepada status ternak sapi 

perah yang dalam hal ini harus terpenuhi sebesar 2,25-3,25 ton setiap hari untuk 

100 ekor ternak. Kecukupan pakan yang tinggi selulosa (jerami jagung) dapat 

mendorong pemamahbiakan dan mengurangi kemungkinan asidosis atau 

kelainan ternak akibat turunnya pH rumen (Anonymous, 2010).   

Selanjutnya, pembagian kerja dilakukan untuk menempatkan sumber 

daya manusia terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Strategi 

pembagian kerja yang saat ini diterapkan adalah membagi pekerjaan yang ada 

tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya inovasi di masa yang akan 

datang. Pembagian kerja ini tentu perlu dikaji ulang saat melakukan inovasi 

karena akan memiliki beberapa tahapan dan detail-detail pekerjaan tertentu. 

Apabila hal ini dikaitkan dengan RENSTRA, maka pembagian kerja dapat 

diupayakan sebagai salah satu aspek untuk meningkatkan kompetensi sumber 

daya manusia sehingga pelaku kegiatan produksi dapat secara maksimal 

mengembangkan potensi yang ada pada individu masing-masing sesuai dengan 

pembagian kerja yang sudah dilakukan.  

Aspek penting dalam langkah ini adalah keragaman sumber daya 

manusia. Hal tersebut mengacu pada perbedaan karakteristik individu (usia, 

masa jabatan profesional, dan keragaman keahlian) dan bagaimana perbedaan 

tersebut secara langsung mempengaruhi proses dan kinerja kelompok (Jackson, 

Joshi, & Erhardt, 2003; Kochan dkk, 2003; van Knippenberg & Schippers , 2007; 

Lu et al, 2015). Untuk mewujudkan strategi ini, pengambil keputusan dapat 

membangun tim kerja berbeda termasuk pekerja dengan latar belakang berbeda 

baik dengan pendidikan tinggi (lulusan universitas) maupun lulusan menengah 

(lulusan SMA) dengan berbagai fungsi fungsional. Misalnya sumberdaya 

manusia yang memiliki keahlian dalam proses transportasi bahan baku selama 

lebih dari 5 tahun akan bekerja dengan sumberdaya yang belum memiliki masa 

kerja yang lama tetapi memiliki pengetahuan proses yang baik. Tujuannya 
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adalah mengkombinasikan pengetahuan lapang dengan landasan teori yang kuat 

sehingga memungkinkan kemampuan terbaik dalam mengelola pekerjaan.  

Sumber daya manusia yang ahli dalam bidang tertentu akan 

menyelesaikan pekerjaan berdasarkan kemampuan mereka secara efektif dan 

efisien. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah membentuk tim 

produksi yang terdiri dari beberapa sumberdaya yang memiliki keahlian masing-

masing untuk setiap detail proses yang dilakukan. Tim produksi perlu disusun 

berdasarkan sumber daya yang dapat menjaga ketersediaan dan kandungan 

nutrisi bahan baku di proses unloading, sumber daya yang memahami takaran 

yang tepat untuk ditempatkan di proses penimbangan, dan sumberdaya yang 

konsisten untuk melakukan proses chopping dengan ukuran 2,5-3cm.  Ukuran 

tersebut merupakan ukuran ideal untuk proses memamahbiak dari ternak sapi 

perah (Anonymous, 2010).  

Terakhir, mengaplikasikan fungsi pengawasan. Strategi pengawasan saat 

ini adalah mengevaluasi langsung aplikasi kepada ternak dengan acuan apakah 

hasil sudah sesuai tujuan yang ingin dicapai. Jika belum memenuhi, maka 

sumber penyebab harus segera ditemukan. Perwujudan fungsi pengawasan 

yang diselaraskan dengan RENSTRA adalah membuat suatu sistem berupa 

pendampingan dan konsultasi untuk menjaga konsistensi output. Proses 

pengawasan mengandung empat tahapan utama, diantaranya menentukan 

kriteria pengawasan, membandingkan hasil kinerja dengan standar yang spesifik, 

mendeteksi kejanggalan dan penyebabnya, dan membuat tindakan korektif dan 

rencana tindakan yang dibutuhkan (Alipour et al, 2013). Tindakan korektif 

diusulkan mempertimbangkan kualitas, laporan pemeriksaan internal dan 

eksternal, kemampuan sumberdaya, dan hasil evaluasi terus menerus (Dana, 

2012). 

Realisasi fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan kegiatan yang 

didalamnya terdapat prinsip aktivator dimana prinsip ini diperlukan karena 

memberikan rangsangan pada sumber daya manusia agar bisa mengembalikan 

sistem yang salah diantaranya adalah membandingkan output pakan ternak sapi 

perah dengan kebutuhan yang harus dipenuhi, melakukan proses pengawasan 

dalam setiap tahapan produksi, dan identifikasi tindakan korentif dengan prinsip 

aktivator. Tahap awal pengawasan dapat dilakukan dengan membandingkan 

hasil dengan tujuan yang ingin dicapai berupa kuantitas pemerahan susu sapi 

perah yang mencapai rata-rata produksi susu untuk sapi laktasi adalah 8 
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liter/ekor/hari dengan kadar lemak 3,9 ekor/hari. Jika hal tersebut belum tercapai 

maka perlu dilakukan stimulus untuk mengembalikan sistem yang salah. Sumber 

ketidaksesuaian harus diidentifikasi dengan benar dimulai dari frekuensi 

pemberian pakan yang telah dilakukan (harus dilakukan dua kali sehari dengan 

total berat 2,25-3,25 ton /hari). Selain itu, ukuran dari pakan harus dipastikan 

dalam interval 2,5-3 cm. Jika lebih dari ukuran yang di standarkan, ternak 

membutuhkan usaha yang lebih keras dalam mengunyah sehingga asupan akan 

berkurang. Sedangkan jika kurang dari standar yang ditentukan tidak akan 

merangsang proses memamah biak yang berakibat pemberian pakan tidak 

efisien.  

Hal ini penting dilakukan untuk mencapai hasil terbaik dalam setiap 

produksi dan tujuan sistem produksi dapat tercapai dengan benar, dan 

penerapan tindakan korektif Langkah ini dapat diwujudkan oleh pengambil 

keputusan dengan membuat seperangkat persyaratan tindakan perbaikan 

diantaranya berupa analisis kegagalan, menentukan penyebab kegagalan, 

menerapkan tindakan yang diperlukan, mencatat hasil tindakan yang diperlukan, 

dan meninjau kembali tindakan yang dilakukan.   
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VI. PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan Fuzzy AHP dapat 

menunjukkan kondisi dan fungsi manajemen dalam sistem produksi pakan ternak 

pada Balai Basar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kota Batu dengan sangat baik. 

Selain itu, Fuzzy AHP mampu untuk memprioritaskan kriteria manajemen pada 

sistem produksi pakan ternak dengan baik dimana hal tersebut belum dilakukan 

pada penelitian-penelitian sebelumnya. Prioritas kriteria manajemen yang 

didapatkan dapat digunakan sebagai langkah-langkah untuk meningkatkan 

kinerja sistem produksi pakan ternak dengan disusun menjadi sebuah strategi. 

Strategi tersebut dilakukan dengan menerapkan tiga kriteria manajemen dengan 

bobot keseluruhan tertinggi. Ketiga kriteria tersebut adalah perencanaan tujuan 

dari kriteria planning, pembagian kerja dari kriteria organizing, dan aktivator dari 

kriteria controlling. 

 

6.2 Saran  

Dalam studi selanjutnya, akan lebih baik untuk menambahkan analisa 

dari beberapa aspek seperti aspek teknis, aspek teknologi serta aspek 

keuangan. Aspek teknis dapat dikaji dengan mempertimbangkan beberapa 

kriteria misalnya lokasi produksi dan tata letak fasilitas produksi. Sedangkan 

aspek teknologi dapat mempertimbangkan kriteria berupa teknologi sekaligus 

mesin dan peralatan yang perlu digunakan untuk meningkatkan efisiensi 

produksi. Aspek keuangan dapat mengacu kepada rencana biaya yang harus 

dikeluarkan untuk menunjang kegiatan produksi. Penambahan kajian tentang 

ketiga aspek tersebut diharapkan dapat lebih komprehensif sehingga dapat 

dibentuk strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja sistem produksi.  
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