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RINGKASAN 
 

Ayam pedaging atau ayam broiler merupakan salah satu 
sumber protein hewani yang murah jika dibanding dengan daging 
yang lain. Daging ayam broiler banyak disukai oleh masyarakat 
karena daging ayam broiler merupakan bahan makanan yang 
mengandung gizi yang tinggi, memiliki rasa dan aroma yang 
enak, tekstur yang lunak, dan harganya relatif murah. 
Peningkatan konsumsi daging ayam broiler mengakibatkan 
banyaknya persediaan daging ayam broiler yang harus dipenuhi 
oleh perusahaan yang memproduksi daging ayam. Salah satu 
produsen daging ayam di Indonesia adalah PT Phalosari Unggul 
Jaya. Produk utama dari PT Phalosari Unggul Jaya yaitu karkas 
ayam, dan memiliki produk sampingan berupa kepala ayam, kaki 
ayam, hati, jantung, dan ampela. PT Phalosari Unggul Jaya 
memiliki 2 Rumah Potong Ayam (RPA). Saat ini, kapasitas 
pemotongan pada RPA 1 mencapai 45.000 kg/hari dengan 
jumlah tenaga kerja sebanyak 230 orang, sedangkan RPA 2 
mencapai 60.000 kg/hari dengan tenaga kerja 337 orang. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengidentifikasi variabel  yang 
mempengaruhi efisiensi, menentukan tingkat efisiensi produk 
utama dan sampingan, serta menentukan usulan perbaikan untuk 
meningkatkan efisiensi. 

Metode yang digunakan yaitu Two-Stage DEA. Two-Stage 
DEA adalah analisis efisiensi dengan dua tahap dimana output 
pada tahap pertama dapat digunakan sebagai input pada tahap 
kedua. DMU yang digunakan yaitu RPA 1 dan RPA 2. Pada tahap 
pertama, variabel input yang digunakan adalah tenaga kerja, 
bahan baku, energi, dan air, serta variabel output adalah karkas 
ayam. Pada tahap kedua, variabel input yang digunakan adalah 
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karkas ayam, tenaga kerja, dan energi, serta variabel output 
adalah kepala ayam, kaki ayam, hati, jantung, dan ampela.  

Hasil pengolahan data pada tahap pertama menggunakan 
model CRS orientasi input dan output menunjukkan nilai efisiensi 
rata-rata sebesar 94,57%. Pada tahap kedua menggunakan 
model CRS orientasi output yang menunjukkan nilai efisiensi 
rata-rata sebesar 97,05%. Strategi perbaikan yang dapat 
dilakukan yaitu penempatan tenaga kerja pada setiap stasiun 
kerja harus seimbang, mengoptimalkan penggunaan ruang 
pembekuan, mengurangi penggunaan air, dan memilih mitra 
pemasok ayam hidup yang berlokasi tidak terlalu jauh dengan 
daerah Jombang. 

 
Kata Kunci: Efisiensi, Produk Sampingan, Produk Utama, Two-
Stage DEA 
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SUMMARY 

 
Broiler is one of the cheap sources of animal protein when 

compared to other meats. Broiler chicken is much liked by the 
community because broiler chicken meat is a food that contains 
high nutrition, has good taste and aroma, soft texture, and the 
price is relatively cheap. The increase in broiler meat 
consumption has resulted in a large amount of broiler chicken 
stock that must be fulfilled by companies that produce chicken 
meat. One of the chicken meat producers in Indonesia is PT 
Phalosari Unggul Jaya. The main products of PT Phalosari 
Unggul Jaya are chicken carcasses, and have a by-product in the 
form of a chicken head, chicken feet, liver, heart and gizzard. PT 
Phalosari Unggul Jaya has 2 Chicken Slaughter Houses (RPA). 
At present, the cutting capacity of RPA 1 reaches 45.000 kg / day 
with a workforce of 230 people, while RPA 2 reaches 60.000 kg / 
day with a workforce of 337 people. The purpose of this study is 
to identify variables that influence efficiency, determine the level 
of efficiency of the main and side products, and determine 
proposed improvements to improve efficiency. 

The method used is Two-Stage DEA. Two-Stage DEA is an 
efficiency analysis with two stages where the output in the first 
stage can be used as input in the second stage. The DMU used 
is RPA 1 and RPA 2. In the first stage, the input variables used 
are labor, raw materials, energy, and water, and the output 
variable is chicken carcass. In the second stage, the input 
variables used were chicken carcass, labor, and energy, and the 
output variables were chicken head, chicken feet, liver, heart and 
gizzard. 

The results of data processing in the first stage using the 
CRS model of input and output orientation showed an average 
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efficiency value of 94.57%. In the second stage using the output-
oriented CRS model which shows an average efficiency value of 
97.05%. The improvement strategy that can be done is that the 
placement of workers at each work station must be balanced, 
optimize the use of freezing space, reduce water use, and choose 
partners for suppliers of live chickens located not too far from the 
Jombang area. 

 
Keywords: By-Products, Efficiency, Main Products, Two-Stage 
DEA  
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I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada 

masa kini menimbulkan peningkatan persaingan yang pesat 
dalam dunia perindustrian. Suatu industri memiliki keunggulan 
yang tidak dimiliki oleh industri lain. Hal tersebut dilakukan agar 
dapat memenangkan persaingan. Menurut Utomo (2010), 
persaingan dalam dunia industri terjadi apabila suatu perusahaan 
menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang 
membuat produk atau kelas produk yang sama. Suatu industri 
dapat memberikan inovasi baru terhadap produk yang dihasilkan. 
Hal ini membuat suatu industri memerlukan manajemen produksi 
yang baik. Dengan adanya manajemen produksi yang baik akan 
menghasilkan suatu produk yang baik pula, sehingga kebutuhan 
konsumen akan terpenuhi.  

Kebutuhan konsumen terhadap suatu produk akan 
semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan konsumen sejalan 
dengan bertambahnya jumlah penduduk. Salah satu konsumsi 
produk yang meningkat yaitu daging ayam broiler.  
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi daging 
ayam broiler di Indonesia terus mengalami kenaikan pada tahun 
2012 hingga 2017. Pada tahun 2017 konsumsi daging ayam 
broiler mencapai 1,84 juta ton. Produk daging ayam broiler 
memiliki banyak manfaat dalam kebutuhan gizi masyarakat. 
Menurut Suradi (2006), daging ayam broiler disukai hampir 
semua orang karena daging ayam broiler merupakan bahan 
makanan yang mengandung gizi yang tinggi, memiliki rasa dan 
aroma yang enak, tekstur yang lunak, dan harganya relatif murah. 
Peningkatan konsumsi daging ayam broiler mengakibatkan 
banyaknya persediaan daging ayam broiler yang harus dipenuhi 
oleh perusahaan yang memproduksi daging ayam. 

Salah satu produsen daging ayam di Indonesia adalah PT 
Phalosari Unggul Jaya. PT Phalosari Unggul Jaya adalah 
perusahaan yang bergerak dalam bidang perungggasan yang 
memproduksi pembesaran ayam hidup secara internal (Own 
Farm-Closed House) dan Rumah Potong Ayam (RPA). Produk 
utama dari PT Phalosari Unggul Jaya yaitu karkas ayam, serta 



2 
 

memiliki produk sampingan berupa kepala ayam, kaki ayam, hati, 
jantung, dan ampela. PT Phalosari Unggul Jaya memiliki dua 
Rumah Potong Ayam. Dengan banyaknya permintaan konsumsi 
daging ayam broiler, PT Phalosari Unggul Jaya memiliki 
kapasitas produksi RPA 1 mencapai 45.000 kg/hari, sedangkan 
RPA 2 mencapai 60.000 kg/hari. Kapasitas produksi yang tinggi 
juga mengalami suatu kendala, yaitu terdapat karkas ayam yang 
mengalami kerusakan pada proses pencucian akibat terbentur 
dengan mesin. Hal ini menyebabkan output yang dihasilkan 
menjadi berkurang dan tidak memenuhi target, sehingga proses 
produksi kurang efisien. Efisiensi dapat dilakukan dengan 
bagaimana menggunakan input sehemat mungkin untuk 
menghasilkan output yang sesuai atau melebih target. 

Pengukuran efisiensi proses produksi dapat menggunakan 
metode Two-Stage Data Envelopment Analysis (DEA). Utama et 
al. (2013) menjelaskan DEA dibuat sebagai alat bantu untuk 
mengevaluasi kinerja suatu aktifitas dalam sebuah unit entitas 
(organisasi). Metode Two-Stage DEA adalah analisis efisiensi 
dimana output pada tahap pertama dapat digunakan sebagai 
input pada tahap kedua. Menurut Yang (2006), model Two-Stage 
DEA adalah pelengkap yang dapat digunakan untuk rata-rata 
skor efisiensi produksi dan investasi, serta keseluruhan hasil 
dapat divalidasi satu sama lain. Dalam DEA, hal yang 
diidentifikasi dinamakan Decision Making Unit (DMU). DMU 
adalah hasil konversi input menjadi output yang akan dievaluasi. 
Menurut Rambe dan Muhammad (2017), DEA memiliki kelebihan 
yaitu mengakomodasi banyak input maupun output dalam 
banyak dimensi, sehingga didapatkan suatu pengukuran efisiensi 
yang lebih akurat. Oleh karena itu, untuk mengetahui efisiensi 
proses produksi di PT Phalosari Unggul Jaya diperlukan 
pengukuran efisiensi agar menjadi pertimbangan untuk evaluasi 
lebih lanjut. 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja variabel yang mempengaruhi efisiensi produk 
utama dan produk sampingan? 
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2. Bagaimana efisiensi produk utama dan produk 
sampingan di PT Phalosari Unggul Jaya dengan 
menggunakan metode Two-Stage Data Envelopment 
Analysis (DEA)? 

3. Bagaimana perbaikan nilai efisiensi bagi produk utama 
dan produk sampingan yang inefisien dengan metode 
Data Envelopment Analysis (DEA)? 

 
 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, 
tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi efisiensi 
produk utama dan produk sampingannya. 

2. Menentukan efisiensi produk utama dan produk 
sampingan di PT Phalosari Unggul Jaya dengan 
menggunakan metode Two-Stage Data Envelopment 
Analysis (DEA). 

3. Menentukan usulan perbaikan pada produk yang memiliki 
nilai inefisien dengan menggunakan metode Two-Stage 
Data Envelopment Analysis (DEA). 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:  
1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai referensi khususnya yang berkaitan dengan 
pengukuran efisiensi produk utama dan produk 
sampingan menggunakan metode Two-Stage Data 
Envelopment Analysis (DEA). 

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan 
sebagai pertimbangan usulan dalam perbaikan 
peningkatan efisiensi produk di perusahaan pada masa 
yang akan datang.  
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II TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Daging Ayam Broiler dan Produk Sampingan 
Menurut Rahayu et al. (2011), di Indonesia dikenal dua 

istilah ayam, yaitu ayam ras dan ayam buras atau kampung. 
Ayam ras yaitu ayam yang induknya  berasal dari ayam impor, 
sedangkan ayam buras atau kampung adalah ayam yang 
induknya berasal dari Indonesia. Jenis ayam berdasarkan tujuan 
pemeliharaannya yaitu tipe ayam dwiguna, tipe ayam petelur, dan 
tipe ayam pedaging. Tipe ayam dwiguna merupakan ayam yang 
dapat menghasilkan telur sekaligus daging. Tipe ayam petelur 
khusus menghasilkan telur yang memiliki badan tegap dan 
langsing. Tipe ayam pedaging dapat menghasilkan relatif banyak 
daging dalam waktu yang singkat yang memiliki ukuran badan 
besar, padat, kompak, dan berdaging penuh. Keunggulan ayam 
broiler yaitu pertumbuhannya yang sangat cepat sehingga dapat 
dijual sebelum usia lima minggu dengan bobot rata-rata 1,5 kg, 
hal tersebut dikarenakan ayam broiler sangat efisien dalam 
merubah pakan menjadi daging (Situmorang et al., 2013). 

Kebutuhan konsumsi daging ayam broiler semakin besar 
disebabkan oleh meningkatnya populasi penduduk, taraf 
pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Daging ayam broiler 
memiliki prospek pasar yang baik dan masyarakat Indonesia 
yang mayorias muslim (Tamalludin, 2014). Hal tersebut didukung 
oleh data Badan Pusat Statistik (2017), bahwa dari tahun 2012 
sampai tahun 2017 konsumsi daging ayam terus mengalami 
peningkatan. Tingkat konsumsi daging ayam broiler dapat dilihat 
pada Tabel 2.1.  

 
Tabel 2.1 Konsumsi daging ayam broiler di Indonesia 

Tahun Konsumsi Daging Ayam Broiler (Ton) 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

1.400.468 
1.497.876 
1.544.378 
1.628.307 
1.905.497 
1.848.061 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017) 
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Daging ayam broiler memiliki kandungan kolesterol yang 

relatif lebih rendah sehingga relatif lebih aman untuk penderita 
hipertensi. Daging ayam broiler adalah bahan makanan yang 
mengandung gizi tinggi, memiliki rasa dan aroma yang enak, 
serta tekstur yang lunak. Komposisi kimia daging ayam broiler 
terdiri dari protein 18,6%, lemak 15,06%, air 65,95%, dan abu 
0,79% (Suradi, 2006). Rumah Potong Ayam (RPA) merupakan 
salah satu industri yang dapat memenuhi kebutuhan daging 
ayam. Produk utama dari RPA adalah karkas ayam. Proses 
pemotongan ayam dapat menghasilkan produk sampingan yaitu 
berupa kepala ayam, kaki ayam, jantung ayam, usus ayam, hati, 
dan ampela ayam yang dipasarkan dalam bentuk segar 
(Chrissela, 2017). Kepala ayam diperoleh setelah melakukan 
pencabutan bulu. Pemisahan kepala dari tubuh tidak memakai 
alat tertentu, cukup dicabut dengan tangan pada bekas luka 
penyembelihan. Pengeluaran jeroan dilakukan dengan mengiris 
bagian diantara anus dan ujung tulang dada, sehingga jari-jari 
dapat masuk untuk menarik seluruh isi perut ayam. Pemotongan 
kaki dilakukan pada sendi di bawah lutut sehingga hasil 
pemotongan membentuk seperti angka 8. Persentase tubuh 
ayam pedaging umur 7 minggu yaitu karkas 66-75%, bulu 6,41%, 
jeroan 9-10%, darah 9-10%, leher dan kepala 7,8%, serta kaki 
4,4% (Hermanianto et al., 2008). 

 
2.2 Konsep Pengukuran Efisiensi 

Efisiensi dapat diterjemahkan sebagai kemampuan suatu 
organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan benar 
dengan perhitungan rasio perbandingan antara input dan output, 
dengan kata lain efisiensi adalah bagaimana menggunakan input  
yang minimal dengan menghasilkan output yang semaksimal 
mungkin (Nugraha, 2013). Menurut Risandewi (2013), efisiensi 
dalam produksi merupakan perbandingan antara output dan 
input, berkaitan dengan tercapainya output maksimum dengan 
sejumlah input. Jika rasio output besar, maka efisiensi dikatakan 
semakin tinggi. Pada pengukuran efisiensi diperlukan informasi 
mengenai estimasi input yang digunakan dan estimasi output 
yang dihasilkan. Kemudian membandingkan antara input dan 
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output tersebut. Konsep efisiensi dapat dilihat melalui dua hal, 
yaitu konsep minimasi biaya dan konsep maksimasi output. Pada 
konsep minimasi biaya, yang menjadi tujuan adalah anggaran 
atau belanja yang minimum. Sementara itu, dalam konsep 
maksimasi output yang menjadi tujuan adalah output atau utility 
yang maksimum.  

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep 
produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan 
menggunakan  perbandingan antara output yang dihasilkan 
terhadap input yang digunakan (cost of output). Indikator efisiensi 
menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh 
unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan (Mardiasmo, 2009). 
Efisiensi suatu perusahaan atau organisasi terdiri atas dua 
komponen yaitu efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi 
teknis menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencapai 
output semaksimal mungkin dari sejumlah input. Sedangkan 
efisiensi alokatif menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 
menggunakan input dengan proporsi seoptimal mungkin pada 
tingkat harga input tertentu. Kedua komponen ini kemudian 
dikombinasikan untuk menghasilkan ukuran efisiensi total atau 
efisiensi ekonomis (Abidin dan Endri, 2009). Menurut Setiawan 
(2013), metode dalam pengukuran efisiensi yaitu metode 
parametrik dan metode non-parametrik. Metode parametrik terdiri 
dari metode Stochastic Frontier Approach (SFA) dan Distribution 
Free Approach (DFA). Metode SFA sulit diterapkan untuk usaha 
yang memiliki lebih dari satu produk. Metode DFA menggunakan 
residual rata-rata dari fungsi biaya yang diestimasikan dengan 
panel data untuk membangung suatu ukuran cost frontier 
efficiency. Metode non-parametrik yaitu Data Envelopment 
Analysis (DEA), yaitu dapat menggunakan beberapa input dan 
beberapa output. Metode SFA dan DFA sering digunakan dalam 
permasalahan efisiensi suatu perbankan. Metode DEA juga 
sering digunakan dalam permasalah efisiensi perbankan, namun 
juga dapat diterapkan dalam suatu permasalahan efisiensi di 
perindustrian. 
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2.3 Metode Data Envelopment Analysis (DEA) 
Data Envelopment Analysis (DEA) adalah metode 

pengukuran efisiensi produktif non-parametrik untuk operasi 
dengan beberapa input dan beberapa output. DEA dikenalkan 
pertama kali oleh Charnes et al. pada tahun 1978. Metode DEA 
menggabungkan dan mengubah banyak input dan output 
menjadi indeks efisiensi tunggal. Pendekatan ini pertama-tama 
menetapkan batas efisien yang dibentuk oleh seperangkat 
Decision Making Unit (DMU) yang menunjukkan praktik terbaik 
dan kemudian menetapkan tingkat efisiensi ke unit non-
perbatasan lainnya sesuai dengan jaraknya ke perbatasan yang 
efisien. Hal tersebut menghasilkan berbagai variasi dalam 
mengukur efisiensi (Liu et al., 2013). Menurut Firmana et al. 
(2016), metode DEA adalah metode non-parametrik sebagai alat 
evaluasi kerja suatu aktivitas yang memerlukan satu macam atau 
lebih dari satu input dan menghasilkan satu macam output atau 
lebih, dengan menggunakan model program linier sebagai 
metode pengukuran efisiensi. Secara sederhana pengukuran 
dinyatakan dengan rasio antara output terhadap input yang 
merupakan pengukuran efisiensi atau produktivitas yang bisa 
dinyatakan secara parsial. 

Pada langkah perbaikan proses perhitungan analisis 
efisiensi dapat menggunakan DEA CCR-I (orientasi input). DEA-
CCR orientasi input merupakan model DEA yang dikembangan 
oleh Charnes, Cooper, dan Rhoders (CCR) pada tahun 1978. 
Model ini juga disebut dengan Constant Return to Scale (CRS), 
yaitu hubungan yang linier terdapat antara input dan output. 
Setiap pertambahan sebuah input akan menghasilkan 
pertambahan output yang proporsional dan konstan. Hal ini juga 
berarti efisiensinya tidak akan berubah dalam skala berapapun 
unit operasi. Pengukuran berorientasi input adalah identifikasi 
ketidakefisienan melalui kemungkinan untuk mengurangi input 
tanpa merubah output (Duwimustaroh et al., 2016). DEA CCR-I 
(orientasi input) adalah cara untuk meningkatkan efisiensi 
dengan cara tetap mempertahankan output seperti semula dan 
menurunkan inputnya. Data dari subkriteria yang diperoleh 
kemudian dimasukkan ke dalam formulasi fungsi tujuan DEA 
CCR-I (Cooper et al., 2011). 
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Menurut Cooper et al. (2007), konsep dasar penggunaan 
DEA adalah sebagai berikut: 

1. Tersedianya data numerik untuk setiap input dan output, 
dengan data diasumsikan positif untuk semua DMU  

2. Pemilihan input, output, dan DMU yang akan dimasukkan 
dalam perhitungan efisiensi DMU harus merefleksikan 
minat dari analisis atau manajer 

3. Semakin banyak jumlah input dan output akan lebih baik 
dalam perhitungan nilai efisiensi. Besaran dalam masing-
masing input dan output tidak perlu harus sama  

 
2.3.1 Two-Stage DEA 

Salah satu metode DEA yang sering digunakan adalah 
Two-Stage DEA. Two-Stage DEA dikenal juga dengan DEA dua 
tahap. Tahap pertama menggunakan input untuk menghasilkan 
output yang menjadi input ke tahap kedua. Oleh karena itu, output 
tahap pertama disebut intermediate. Tahap kedua kemudian 
menggunakan intermediate ini untuk menghasilkan output. Kunci 
utamanya adalah bahwa output tahap pertama adalah satu-
satunya masukan ke tahap kedua, yaitu, selain intermediate, 
tahap pertama tidak memiliki output sendiri dan tahap kedua tidak 
memiliki input sendiri (Chen et al., 2009). Menurut Yakob et al. 
(2014), tahap pertama melibatkan perolehan skor efisiensi risiko 
dan manajemen investasi melalui DEA yang hanya 
membutuhkan input dan output. Pada tahap kedua, analisis 
regresi Tobit dilakukan pada skor efisiensi yang diperoleh dari 
tahap pertama.  

Menurut Firdaus dan Muhamad (2013), analisis regresi 
Tobit akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
efisiensi. Terlebih dahulu mendapat nilai efisiensi pada tahap 
pertama menggunakan metode DEA, maka nilai tersebut akan 
dianalisis dengan beberapa variabel lingkungan untuk 
mengetahui hubungan dan sifat hubungan antara variabel-
variabel tersebut terhadap tingkat efisiensi (second stage). 
Menurut Fatimah dan Umi (2017), tahap kedua pada Two-Stage 
DEA dapat menggunakan pendekatan robust regression. 
Pendekatan ini mampu memberikan estimasi yang baik meskipun 
data yang digunakan dalam analisis terkandung outlier. Variabel 
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yang digunakan dapat mengetahui hubungan terhadap tingkat 
efisiensi.  

 
2.3.2 Decision Making Unit (DMU) 

Decision Making Unit (DMU) adalah organisasi atau entitas 
yang akan diukur efisiensinya secara relatif terhadap sekelompok 
entitas lainnya yang homogen. Homogen artinya adalah input dan 
output dari masing-masing DMU yang dievaluasi harus sama 
atau sejenis. Pendekatan DEA menggunakan pembobotan yang 
bersifat fixed pada seluruh masukan (input) dan keluaran (output) 
dari setiap DMU yang dievaluasi (Firman et al., 2016). Data 
Envelopment Analysis (DEA) adalah pendekatan untuk 
mengukur efisiensi relatif unit pengambilan keputusan sejawat 
(DMU) yang memiliki banyak input dan output. Sementara definisi 
DMU adalah generik dan DMU dapat dalam berbagai bentuk 
seperti rumah sakit, produk, universitas, kota, pengadilan, 
perusahaan bisnis, dan lain-lain (Chen et al, 2009). Kriteria 
pemilihan input dan output sangat subjektif, tidak ada aturan baku 
dalam menentukan variabel input dan output (Septifani et al., 
2012). 

Menurut Ramanathan (2003), istilah DMU dalam DEA 
dapat berupa bermacam-macam unit yang memiliki kesamaan 
karakteristik operasional. Ada dua faktor yang mempengaruhi 
dalam pemilihan DMU, antara lain: 

1. DMU harus merupakan unit-unit yang homogen. Unit-unit 
tersebut melakukan tugas (task) yang sama dan memiliki 
objektif yang sama. Input dan output yang mencirikan 
kinerja dari DMU harus homogen, kecuali berbeda hanya 
identitas dan jumlah atau ukurannya (magnitude). 

2. Hubungan antara jumlah DMU terhadap jumlah input dan 
output kadangkala ditentukan berdasarkan “rule of 
thumb”, yaitu jumlah DMU diharapkan lebih banyak 
dibandingkan jumlah input dan output, dan ukuran sampel 
seharusnya dua atau tiga kali lebih banyak dibandingkan 
dengan jumlah keseluruhan input dan output. 
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2.3.3 Kelebihan dan Kekurangan DEA 
Seperti pengukuran efisiensi pada umumnya, ukuran 

efisiensi dalam DEA dinyatakan sebagai perbandingan output 
terhadap input, sehingga nilai efisiensi maksimalnya adalah satu 
atau 100%. Model DEA digunakan sebagai perangkat untuk 
mengukur kinerja yang memiliki empat keunggulan dibandingkan 
dengan metode lain, yaitu (Moses, 2008): 

1. Model DEA dapat mengukur banyak variabel input dan 
output. 

2. Tidak diperlukan asumsi hubungan fungsional antara 
variabel input dan output yang diukur. 

3. DMU dibandingkan secara langsung dengan sesamanya. 
4. Input dan output dapat memiliki satuan pengukuran yang 

berbeda. 
 

Menurut Akbar (2010), walaupun analisis DEA memiliki 
banyak kelebihan, namun DEA memiliki keterbatasan, yaitu: 

1. DEA mensyaratkan semua input dan output harus spesifik 
dan dapat diukur (demikian pula dengan analisis rasio dan 
regresi). Kesalahan dalam memasukkan input dan output 
yang valid akan memberikan hasil yang bias. 

2. DEA berasumsi bahwa setiap unit input atau output 
identik dengan unit lain dalam tipe yang sama, tanpa 
mampu mengenali perbedaan-perbedaan tersebut, DEA 
akan memberikan hasil yang bias. 

3. Dalam bentuk dasarnya, DEA berasumsi adanya 
Constant Return to Scale (CRS). CRS menyatakan 
bahwa perubahan proporsional pada semua tingkat input 
akan menghasilkan perubahan proporsional yang sama 
pada tingkat output. 

4. Bobot input dan output yang dihasilkan oleh DEA tidak 
dapat ditafsirkan dalam nilai ekonomi. 

 
2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai penggunaan Two-Stage DEA untuk 
mengukur efisiensi telah banyak dilakukan, diantaranya 
penelitian yang telah dilakukan oleh Raheli et al. (2017). Tujuan 
dari penelitian ini yaitu untuk menilai keberlanjutan dan efisiensi 
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produksi tomat dan untuk menyelidiki faktor penentu inefisiensi 
pertanian tomat diwilayah Marand dari provinsi Azerbaijan Timur, 
Iran. Tahap pertama, Data Envelopment Analysis (DEA) 
nonparametrik digunakan untuk menganalisis efisiensi produksi 
tomat, dan di tahap kedua digunakan variabel spesifik pertanian 
seperti tingkat pendidikan, usia petani, ukuran total lahan dan 
penggunaan pupuk digunakan dalam model regresi fraksional 
untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi 
efisiensi pertanian tomat. Hasil dari tahap pertama menunjukkan 
bahwa ada perbedaan yang cukup besar antara petani yang 
efisien dan tidak efisien di daerah yang diteliti, perbedaan 
utamanya adalah penggunaan pupuk kimia, biosida dan air untuk 
irigasi. Pada hasil tahap kedua menunjukkan bahwa usia petani, 
tingkat pendidikan dan ukuran lahan secara positif 
mempengaruhi efisiensi produksi tomat. Jadi, penggunaan lahan 
yang lebih baik, pupuk kimia, air untuk irigasi dan meningkatkan 
tingkat pendidikan petani melalui kampanye literasi dan 
konsolidasi tanah akan meningkatkan efisiensi dalam jangka 
panjang. 

Fatimah dan Umi (2017) melakukan penelitian dengan 
menggunakan Two-Stage DEA dengan tujuan untuk mengukur 
kinerja efisiensi sekolah dasar di Indonesia pada periode 
2014/2015. Langkah pertama adalah menghitung skor efisiensi 
menggunakan pendekatan DEA. Langkah kedua menggunakan 
pendekatan ekonometrik untuk menganalisis dampak variabel 
lingkungan terhadap efisiensi sekolah. Untuk mendapatkan skor 
efisiensi, sebanyak 34 provinsi di Indonesia didefinisikan sebagai 
DMU dengan menggunakan enam input dan tiga output. Pada 
tahap pertama, variabel input yang digunakan yaitu jumlah 
sekolah, jumlah guru tetap, jumlah guru yang memiliki lebih dari 
gelar sarjana, jumlah siswa, jumlah kelas, dan jumlah 
perpustakaan. Variable output yang digunakan adalah jumlah 
sekolah yang bersertifikat akreditasi A, jumlah lulusan siswa 
sekolah dasar, dan rata-rata ujian nasional. Pada tahap pertama 
terdapat 14 provinsi yang memiliki nilai efisien. Pada tahap kedua 
dilakukan untuk menyelidiki variabel lingkungan yang mungkin 
mempengaruhi skor efisiensi pada tahap pertama dengan 
menggunakan pendekatan robust regression. Pendekatan ini 
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mampu memberikan estimasi yang baik meskipun data yang 
digunakan dalam analisis terkandung outlier. Variabel lingkungan 
yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi 
skor efisiensi adalah tingkat pengulangan siswa sekolah dasar, 
tingkat putus sekolah, rasio sekolah umum dan sekolah swasta, 
rata-rata ujian nasional Bahasa Indonesia, rata-rata ujian 
nasional Matematika, rata-rata ujian nasional sains, jumlah guru 
paruh waktu, tingkat penyelesaian, dan tingkat guru yang 
berkualitas. Pada hasil tahap kedua, terdapat tiga variabel 
independen yang secara signifikan mempengaruhi variabel 
dependen (efisiensi sekolah dasar) yaitu tingkat pengulangan, 
rata-rata ilmu ujian nasional, dan tingkat guru yang berkualitas. 

Trisusanti (2017) juga melakukan penelitian mengenai 
penggunaan Two-Stage DEA bertujuan untuk mengukur efisiensi 
produk akhir dan produk samping di PG Rejo Agung Baru, 
Madiun. DMU pada penelitian ini ada 6 yaitu proses produksi 
Pabrik Gula pada tahun 2011 sampai 2016. Variabel input yang 
digunakan untuk tahap pertama adalah tenaga kerja, bahan 
baku, dan energi sedangkan outputnya adalah gula. Variabel 
input pada tahap kedua adalah gula dan luas areal yang digiling, 
sedangkan outputnya adalah tetes dan ampas tebu. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan, proses produksi di PG Rejo Agung 
Baru secara keseluruhan masih belum efisien. Hal tersebut 
ditunjukkan dengan nilai efisiensi pada tahap 1 sebesar 95,85% 
dan nilai efisiensi tahap 2 sebesar 96,08%. Rekomendasi 
perbaikan yang dapat dilakukan pada proses produksi yang tidak 
efisien agar menjadi efisien yaitu dengan mengontrol dan 
mengawasi kinerja pada masing-masing variabel input proses 
produksi secara keseluruhan 

Penelitian lain mengenai penggunaan DEA juga dilakukan 
oleh Oktari et al. (2016). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat efisiensi relatif bisnis keripik nanas di 
Kabupaten Kampar di Provinsi Riau. Tingkat efisiensi yang 
dicapai adalah cerminan kualitas kinerja yang baik. Analisis 
dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan 
asumsi Constant Return to Scale (CRS) melalui pendekatan input 
oriented dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi relatif 
usaha bisnis keripik nanas. Decision Making Unit (DMU) yang 



14 
 

digunakan dalam penelitian ini  adalah 21 produsen keripik nanas 
di Kabupaten Kampar. Variabel input yang digunakan adalah 
Total Cost, jumlah buah nanas yang digunakan, jumlah minyak 
goreng, jumlah garam, dan jumlah baking soda. Variabel output 
yang digunakan ada dua, yaitu jumlah produksi dan keuntungan 
dari keripik nanas. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan 
bahwa 8 produsen yang efisien dan 13 produsen yang belum 
efisien. Produsen yang efisien harus menjadi acuan bagi 
produsen yang tidak efisien dalam menggunakan input produksi. 
Dengan mengacu pada produsen yang sudah efisien, diharapkan 
produsen yang tidak efisien dapat menggunakan input produksi 
secara optimal sehingga usaha pengolahan keripik nanas bisa 
mencapai kondisi yang efisien. 
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III METODE PENELITIAN 
 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan  
Penelitian bertempat di PT Phalosari Unggul Jaya, Desa 

Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa 
Timur. Penelitian dilakukan pada bulan Februari – Maret 2019. 
Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Komputasi dan 
Analisis Sistem, Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas Brawijaya. 

 
3.2 Instrumen Pengolahan Data 

Instrumen pengolahan data merupakan semua alat bantu 
proses penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, 
memeriksa, menyelidiki, mengolah, menganalisa, dan 
menyajikan data-data secara sistematis. Instrumen penelitian 
yang digunakan harus tepat dan mampu mendukung dalam 
melakukan pengambilan dan analisa data di lokasi penelitian. 
Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
1. Microsoft Office Excel 2016. Instrumen penelitian ini 

digunakan sebagai aplikasi untuk mengolah data aktual. 
2. Software Banxia Frontier Analysis Version 4. Instrumen 

penelitian ini digunakan untuk mengolah data dalam 
menentukan produksi yang efisien dan inefisien. 

 
3.3 Tahap-Tahap Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan penetapan tahapan 
penelitian yang dilakukan runtut dan terarah. Penelitian ini diawali 
dengan melakukan survei pendahuluan dan studi literatur. 
Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah, 
perumusan masalah, penentuan batasan masalah, penentuan 
Decision Making Unit (DMU), penentuan variabel input dan 
output, pengumpulan data, analisis data yang didapatkan, serta 
penarikan kesimpulan dan saran. Adapun diagram proses 
penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Prosedur penelitian 

 
3.3.1 Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan sebagai langkah awal dalam 
menganalisa kondisi lokasi penelitian dan untuk mengidentifikasi 
data-data yang diperlukan dalam memecahkan permasalahan. 
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Tujuan utama survei pendahuluan adalah untuk merumuskan 
dan mengidentifikasikan jenis serta tipe data yang dibutuhkan 
untuk analisa yang akan dilakukan. Jenis data yang dibutuhkan 
yaitu data input dan output. Data input berupa data jumlah tenaga 
kerja, bahan baku, energi, dan air. Data ouput berupa volume 
produksi karkas ayam, kepala ayam, kaki ayam, hati, jantung, 
dan ampela. 

 
 

3.3.2 Studi Literatur 
Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan referensi 

terkait dengan landasan teori yang relevan dengan 
permasalahan yang sedang diteliti dan untuk mendukung 
penelitian. Dari studi literatur, dapat ditentukan landasan teori 
yang sesuai dengan penelitian. Adapun sumber yang digunakan 
dalam studi literatur yaitu buku, jurnal, prosiding seminar, artikel, 
buletin ilmiah, maupun sumber bacaan lainnya. 
 
3.3.3 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan peninjauan pada pokok 
permasalahan untuk menentuan sejauh mana pembahasan 
masalah tersebut dilakukan. Identifikasi masalah akan dijadikan 
dasar atau batasan analisis yang akan dilakukan. Identifikasi 
masalah pada penelitian ini difokuskan efisiensi produk utama 
yaitu karkas ayam dan produk sampingan berupa kepala ayam, 
kaki ayam, hati, jantung, dan ampela. 

 
3.3.4 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah tahap untuk merumuskan 
persoalan yang akan diteliti. Tujuan dari perumusan masalah 
adalah untuk memperjelas ruang lingkup penelitian mengenai 
efisiensi produk, dan peneliti maupun pengguna hasil penelitian 
mempunyai persepsi yang sama dengan penelitian yang 
dihasilkan. Dalam perumusan masalah, akan dihasilkan 
pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup 
masalah yang akan diteliti yaitu efisiensi produk utama dan 
produk sampingan berdasarkan identifikasi masalah yang telah 
dihasilkan sebelumnya.  
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3.3.5 Penentuan Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan untuk menyempitkan teori 
dan variabel yang akan diteliti, sehingga akan sangat membantu 
dalam merumuskan instrumen penelitian. Batasan masalah ini 
akan mengarah pada inti masalah yang sesungguhnya dan ruang 
lingkup penelitian agar tidak terlalu luas. Batasan masalah dalam 
penelitian ini yaitu: 
1. Unit yang diteliti yaitu dua pabrik Rumah Potong Ayam (RPA) 

PT Phalosari Unggul Jaya. Data penelitian yang diambil yaitu 
pada bulan Juli sampai Desember 2018. 

2. Penelitian hanya mengukur efisiensi dengan input berupa 
jumlah tenaga kerja, bahan baku, energi, dan air, serta output 
berupa volume karkas ayam, kepala ayam, kaki ayam, hati, 
jantung, dan ampela. 

3. Penelitian tidak membahas mengenai besarnya biaya yang 
digunakan dalam proses produksi. 

 
3.3.6 Penentuan Decision Making Unit (DMU), Variabel 

Input, dan Variabel Output 
Pada penelitian ini, Decision Making Unit (DMU) yang 

diteliti yaitu dua pabrik Rumah Potong Ayam (RPA) PT Phalosari 
Unggul Jaya. Data yang digunakan yaitu selama 6 bulan mulai 
dari data bulan Juli sampai Desember 2018. Klasifikasi DMU 
dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1 Klasifikasi DMU 

Objek DMU 

RPA 1 
RPA 2 

DMU 1 
DMU 2 

 

Perhitungan efisiensi dalam penelitian ini menggunkan 
variabel input dan variabel output  yang ada serta sesuai dengan 
keadaan PT Phalosari Unggul Jaya. Variabel input merupakan 
hal-hal yang berpengaruh dalam proses produksi dan 
memungkinkan untuk diminimalkan. Variabel output merupakan 
perwujudan dari kegiatan produksi yang telah dilakukan. Variabel 
input dan output yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Variabel input dan output 

Variabel Notasi Definisi Keterangan 

Input x1 

 

 

 

x2 

 

 

x3 

 

 

x4 

Tenaga Kerja*) 

 
 
 

Bahan Baku 
 
 

Energi*) 
 
 

Air 

Jumlah tenaga kerja yang 
melakukan pekerjaan pada 
proses produksi (dalam 
satuan orang) 
Volume bahan baku yang 
digunakan dalam proses 
produksi (dalam satuan kg) 
Banyaknya energi yang 
digunakan untuk proses 
produksi (dalam satuan VA) 
Jumlah air yang digunakan 
dalam proses produksi (m3) 

Output z1 

 

y1 

 

y2 

Karkas Ayam**) 

 
Kepala dan kaki 

ayam***) 

Hati Jantung 
Ampela (HJA)***) 

Volume produksi yang 
dihasilkan (dalam satuan kg) 
Volume produksi yang 
dihasilkan (dalam satuan kg) 
Volume produksi yang 
dihasilkan (dalam satuan kg) 

*)   Digunakan sebagai variabel input pada tahap pertama dan kedua 
**)  Digunakan sebagai variabel output pada tahap pertama dan variabel 
input pada tahap kedua 
***) Digunakan sebagai variabel output pada tahap kedua 
 

3.3.7 Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan untuk menunjang penelitian ini 

yaitu: 
1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara 
langsung dengan cara melakukan wawancara secara langsung 
dengan pihak PT Phalosari Unggul Jaya. Data primer digunakan 
untuk analisis lebih lanjut. Data primer yang digunakan adalah 
data variabel input dan output yang meliputi jumlah tenaga kerja, 
bahan baku, energi, air, volume karkas ayam, kepala ayam, kaki 
ayam, hati, jantung, dan ampela. 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder diperoleh dari literatur. Data sekunder yang 

digunakan yaitu mengetahui penerapan model Two-Stage Data 
Envelopment Analysis (DEA) baik dari buku, jurnal, artikel ilmiah, 
buletin, prosiding seminar, atau sumber bacaan lainnya. Data 
sekunder berguna sebagai dasar teori dari penelitian yang 
dilakukan. 

 
3.3.8 Pengolahan Data 
1. Pengolahan Data dengan Menggunakan DEA 

Pada Gambar 3.2 menjelaskan mengenai situasi dari dua 
tahap, dimana masing-masing DMU terdiri dari dua sub DMU 
dalam bentuk seri, dan sebagian variabel dari tahap 1 turut 
digunakan dalam tahap 2. 

 

 
Gambar 3.2 Model two-stage 

 
Pengolahan data dilakukan dengan mengukur efisiensi 

menggunakan model DEA. Model untuk mengevaluasi efisiensi 
tahap pertama adalah sebagai berikut: 

𝜃1
𝑈 =

max 
∑ 𝑊𝑑  𝑍𝑑𝑜

𝐷
𝑑=1

∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑜
𝑚
𝑖=1

…….….………………….(1) 

s.t  
∑ 𝑊𝑑  𝑍𝑑𝑗

𝐷
𝑑=1

∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

 ≤  1;                 𝑗 = 1, 2 

𝑉𝑖, 𝑊𝑑 ≥  0;                          ∀𝑖,𝑑 

 
Dengan menggunakan transformasi Charnes-Cooper 

dalam pemrograman pecahan, model pertama dapat diubah 
menjadi model linier sebagai berikut: 

𝜃1
𝑈∗ = max ∑ 𝑊𝑑  𝑍𝑑𝑜

𝐷
𝑑=1  …….………...…(2) 

s.t   ∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖0
𝑚
𝑖=1 = 1  

∑ 𝑊𝑑  𝑍𝑑𝑗 − ∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑗 ≤ 0;           𝑗 =𝑚
𝑖=1

𝐷
𝑑=1

1, 2    
𝑉𝑖, 𝑊𝑑 ≥ 0;                        ∀𝑖,𝑑    
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Menurut model, kita bisa mendapatkan efisiensi atas sub 

DMU pada tahap pertama. Disini mengasumsikan pada tahap 
pertama adalah pemimpin, maka kinerja tahap pertama adalah 
lebih penting dan efisiensi tahap kedua dihitung mengikuti pada 
persyaratan bahwa efisiensi pemimpin adalah tepat. Efisiensi 
dalam tahap kedua dihitung dengan model berikut: 

𝜃2
𝐿 =

max  
∑ 𝑈𝑟  𝑦𝑟0

𝑆
𝑟=1

𝑄 ∑ 𝑊𝑑 𝑍𝑑𝑜
𝐷
𝑑=1

………………....………(3) 

s.t   
∑ 𝑈𝑟  𝑦𝑟𝑗

𝑆
𝑟=1

𝑄 ∑ 𝑊𝑑 𝑍𝑑𝑗
𝐷
𝑑=1

≤ 1;                                   𝑗 = 1, 2 

∑ 𝑊𝑑 𝑍𝑑𝑗 −  ∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑗 ≤ 0;          𝑗 =𝑚
𝑖=1

𝐷
𝑑=1

1, 2      
∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑜 = 1𝑚

𝑖   

∑ 𝑊𝑑 𝑍𝑑𝑜 =  𝐷
𝑑=1  𝜃1

𝑈∗ 

𝑉𝑖, 𝑊𝑑 , 𝑈𝑟 , 𝑄 ≥ 0                                  ∀𝑖,𝑑,𝑟  

 

Dimana 𝜃1
𝑈∗ adalah efisiensi yang optimal dari tahap 

pertama. Dengan transformasi dari Charnes-Cooper, model 
transformasi menjadi sebagai berikut: 

𝜃2
𝐿 =

max ∑ 𝑈𝑟  𝑌𝑟0
𝑆
𝑟=1 ……...……………..……(4) 

s.t   ∑ 𝑈𝑟  𝑌𝑟𝑗
𝑆
𝑟=1 − ∑ 𝑊𝑑𝑍𝑑𝑗

𝐷
𝑑=1  ≤ 0        𝑗 = 1, 2 

∑ 𝑊𝑑 𝑍𝑑𝑗 −  ∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑗 ≤ 0;          𝑗 =𝑚
𝑖=1

𝐷
𝑑=1

1, 2      
∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑜 = 1𝑚

𝑖   

∑ 𝑊𝑑 𝑍𝑑𝑜 =  𝐷
𝑑=1  𝜃1

𝑈∗ 

𝑉𝑖, 𝑊𝑑 , 𝑈𝑟  ≥ 0                                       ∀𝑖,𝑑,𝑟  

 
Keterangan: 

Vi = bobot untuk input ke i  
Wd = bobot untuk intermediate ke d  
Ur = bobot untuk output ke r  
xi  = input ke i  
zd = intermediate ke d 
yr = output ke r 
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m = input 
s = output 
 

2. Analisis Sensitivitas  
Analisis sensitivitas adalah suatu analisis yang dilakukan 

untuk melihat pengaruh yang terjadi akibat adanya perubahan 
tertentu sehingga dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. 
Tujuan analisis ini adalah untuk menilai apa yang terjadi dengan 
hasil analisis suatu kegiatan apabila terjadi perubahan dalam 
perhitungan parameternya. Jika perubahan kecil dalam 
parameter menyebabkan perubahan yang sangat drastis, maka 
dikatakan bahwa solusi sangat sensitive terhadap nilai parameter 
tersebut dan sebaliknya.  

Pada DEA, analisis sensitivitas dilakukan dengan 
memperhatikan perubahan nilai efisiensi pada DMU. Langkah 
penerapannya dilakukan dengan cara meniadakan variabel input 
secara bergantian untuk dilihat input mana yang mempengaruhi 
nilai efisiensi sehingga input tersebut perlu diperhatikan dalam 
penggunaannya.  

 
3. Perbaikan Efisiensi 

Metode DEA digunakan untuk mengukur nilai efisiensi dari 
masing-masing DMU. Selain itu, metode ini juga memberikan 
referensi bagi DMU yang berada dalam kondisi inefisien agar 
mampu mencapai kondisi efisien. Apabila nilai efisiensi dari 
masing-masing DMU sudah diketahui, maka langkah selanjutnya 
yaitu melakukan proyeksi perbaikan dengan menggunakan 
Software Banxia Frontier Analyst 4. Langkah perbaikan DMU 
yang kurang efisien dilakukan dengan cara menyesuaikan nilai 
aktual dengan nilai target. Nilai tersebut didapatkan dari output 
banxia Frontier Analyst 4 pada bagian Potential Improvement. 
 
3.3.9 Hasil dan Pembahasan 

Tahap selanjutnya setelah pengolahan data adalah hasil 
dan pembahasan. Pada tahap ini dilakukan pembahasan 
mengenai hasil yang telah diperoleh selama penelitian dan 
pengolahan data beserta analisa berdasarkan informasi yang 
didapatkan. Hasil dari pengolahan data yaitu tentang DMU yang 
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efisien dan inefisien. Berdasarkan analisis efisiensi departemen 
produksi dalam memproduksi daging ayam dengan pendekatan 
model Two-stage DEA maka diketahui efisiensi produk dan nilai 
yang inefisien. Produk yang inefisien akan dilakukan proyeksi 
perbaikan nilai efisiensi menggunakan proyeksi DEA. Hasil 
analisis yang diperoleh dapat digunakan oleh PT Phalosari 
Unggul Jaya untuk memperbaiki kinerja departemen produksi 
dalam melakukan proses produksi. 
 
3.3.10 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran merupakan tahap akhir pada 
penelitian. Kesimpulan berisi hasil penelitian dengan 
menyesuaikan tujuan dari penelitian serta evaluasi dari proses 
produksi dan memperbaiki produk yang inefisien. Saran 
merupakan masukkan untuk penelitian selanjutnya atau saran 
untuk perusahaan yang menyajikan hal-hal relevan yang terkait 
dengan hasil penelitian atau kajian yang dilakukan. Dengan 
demikian didapatkan kesimpulan dan saran dari penelitian. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum PT Phalosari Unggul Jaya 
PT Phalosari Unggul Jaya adalah perusahaan swasta yang 

bergerak dalam bidang perunggasan yang memproduksi 
pembesaran ayam hidup secara internal (Own Farm-Closed 
House) dan Rumah Potong Ayam (RPA). PT Phalosari Unggul 
Jaya didirikan oleh Hj. Yuliati Nugrahani pada Juli 2008. PT 
Phalosari Unggul Jaya merupakan anak perusahaan dari Bima 
Sakti Group. Awal berdirinya PT Phalosari Unggul Jaya masih 
dalam bentuk badan usaha UD bernama UD Phalosari Unggul 
Jaya dengan kapasitas produksi sebesar 1000 ekor/jam. Pada 26 
November 2013, UD Phalosari Unggul Jaya resmi berubah 
menjadi bentuk PT Phalosari Unggul Jaya. Pada tahun 2016, PT 
Phalosari Unggul Jaya membuat RPA 2 yang lokasinya tidak jauh 
dari RPA 1. RPA 1 beralamat di Jalan Mojokrapak no. 1A, Dusun 
Ngledok, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten 
Jombang, Jawa Timur. RPA 2 beralamat di Jalan Sumojoyo 
Prawiro, Dusun Ngledok, Desa Mojokrapak, Kecamatan 
Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saat ini, 
kapasitas pemotongan pada RPA 1 mencapai 45.000 kg/hari 
dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 230 orang, sedangkan 
RPA 2 mencapai 60.000 kg/hari dengan tenaga kerja 337 orang. 
PT Phalosari Unggul Jaya baik RPA 1 dan 2 memiliki fasilitas 
penyimpanan produk beku (Cold Storage), ruang pembekuan Air 
Blast Freezer (ABF), dan ruang pendingin (Chilling Room).  RPA 
1 memiliki 8 ABF, 5 Cold Storage, dan 1 Chilling Room. RPA 2 
memiliki 11 ABF, 4 Cold Storage, dan 2 Chilling Room. 
Peningkatan kapasitas pemotongan didukung oleh perubahan 
bentuk badan usaha, perbaikan gedung, dan penambahan 
fasilitas produksi.  

PT Phalosari Unggul Jaya menggunakan ayam hidup yang 
sehat, halal, dan higienis sebagai bahan baku produksinya. Ayam 
hidup dapat berasal dari pembesaran ayam hidup secara internal 
(Own Farm-Closed House) dan mitra eksternal yang berasal dari 
daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada daerah Jawa Timur 
meliputi daerah Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Jember, 
Probolinggo, Malang, Ngawi, Tulungagung, Nganjuk, Madiun, 
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Ponorogo, Magetan, Blitar, dan Jombang, sedangkan pada Jawa 
Tengah meliputi daerah Pati dan Wonogiri. PT Phalosari Unggul 
Jaya memproduksi karkas ayam sebagai produk utama yaitu 
karkas ayam dengan empat spesifikasi karkas, yaitu Grade 1, 
Spesial, Leher Panjang, dan Karkas Utuh. Produk sampingannya 
berupa kepala ayam, kaki ayam, hati, jantung, dan ampela. 
Produk yang dihasilkan PT Phalosari Unggul Jaya telah dijamin 
kualitasnya. Hal tersebut didukung dengan adanya surat 
keterangan yang telah diakui oleh dinas peternakan, sertifikat 
Nomor Kontrol Veteriner (NKV), dan sertifikat halal dari MUI. 
Produk PT Phalosari Unggul Jaya didistribusikan ke daerah 
Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Pada Pulau Jawa mencakup 
daerah Surabaya, Mojokerto, Malang, Bandung, sampai Jakarta. 
Luar Pulau Jawa mencakup Kalimantan, Maluku, Bali, Sulawesi 
sampai ke Papua. Produk yang didistribusikan ke luar pulau 
biasanya didikirim dalam keadaan beku, hal ini untuk menjaga 
kualitas dari produk agar sampai ke tangan konsumen masih 
dalam keadaan yang baik.  

 
4.2 Proses Produksi Karkas Ayam 

Produk karkas ayam PT Phalosari Unggul Jaya telah 
dibersihkan bagian dalam berupa hati, ampela, jantung, usus, 
dan empedu, dibului, serta telah dipotong kepala, leher, dan kaki. 
Pada proses produksi karkas ayam menghasilkan produk 
sampingan berupa kepala, kaki, hati, jantung, dan ampela. 
Proses produksi karkas ayam terdiri dari beberapa tahap yaitu 
penerimaan bahan baku, penggantungan, pemingsanan, 
penyembelihan, penirisan darah, perendaman air panas, 
pemotongan kepala leher, eviserasi, pemotongan kaki, 
pencucian karkas, penimbangan, pengemasan, pembekuan, dan 
penyimpanan produk. Diagram alir proses produksi karkas ayam 
dapat dilihat pada Lampiran 1. Produk utama dan sampingan 
dari PT Phalosari Unggul Jaya dapat dilihat pada Lampiran 2. 
1. Penerimaan dan Sortasi 

Ayam hidup dikatakan sehat yaitu jika jengger merah, mata 
jernih, masih aktif ketika dipegang atau tidak berontak, tidak 
berliur, tidak cacat, dan tidak luka. Ayam broiler yang sudah 
dipesan, dikirim menggunakan truk. Ayam yang sudah sampai 
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kemudian diistirahatkan. Pengistirahatan ayam dilakukan selama 
15 menit sampai 2 jam yang bertujuan untuk mengurangi stress 
dan dehidrasi pada ayam. Setelah pengistirahatan, dilakukan 
bongkar muatan. Truk yang dibongkar kemudian ditimbang tiap 6 
keranjang, dimana dalam satu truk terdapat 128 keranjang. Satu 
keranjang berisi 15 sampai 20 ekor ayam. Pada penimbangan, 
juga dilakukan sortasi. Sortasi dilakukan untuk memisahkan 
ayam sehat, sakit, dan mati. Ayam yang sehat kemudian 
digantungkan pada chain conveyor dan shackle. Ayam yang sakit 
dan mati dipisahkan untuk dijadikan sebagai pakan ikan lele 
untuk warga sekitar. 
2. Penggantungan 

Penggantungan ayam hidup dilakukan untuk 
mempermudahkan pada proses selanjutnya, yaitu pada proses 
pemingsanan, penyembelihan, penirisan darah, perendaman air 
panas, pencabutan bulu, pemotongan kepala leher, dan 
eviserasi. Penggantungan dilakukan dengan menggunakan 
chain conveyor dan shackle. Penggantungan dilakukan dengan 
menggantungkan kedua kaki ayam secara sempurna pada 
shackle. Penggantungan harus dilakukan dengan benar. Hal 
tersebut agar ayam tidak jatuh saat proses selanjutnya.  
3. Pemingsanan 

Pemingsanan dilakukan sebelum ayam disembelih. Hal 
tersebut dilakukan agar ayam tidak bergerak dan tidak merasa 
kesakitan saat dilakukan proses penyembelihan. Proses 
pemingsanan dilakukan dengan menggunakan air yang sudah 
dialiri listrik dengan tegangan 40-50 volt selama 3-5 detik. 
Tegangan yang digunakan untuk pemingsanan diatur sesuai 
dengan ukuran ayam. Hal ini dikarenakan jika voltase terlalu kecil 
maka ayam tidak pingsan dan jika voltase terlalu besar maka 
ayam akan mati. Ayam mati karena proses pemingsanan dapat 
mempengaruhi kehalalan ayam. 
4. Penyembelihan 

Penyembelihan dilakukan berdasarkan dengan syariat 
Islam. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat Indonesia 
mayoritas beragama Islam sehingga produk harus halal. 
Penyembelih di PT Phalosari Unggul Jaya telah memiliki sertifikat 
dari MUI dan BNSP. Penyembelihan ayam dilakukan sesuai 
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dengan rukun penyembelihan. Saat menyembelih, penyembelih 
harus menghadap kiblat. Penyembelih harus beragama Islam, 
baligh atau berakal, menyebut nama Allah SWT, membaca niat, 
menghadap kiblat, dan alat yang digunakan harus tajam. 
Penyembelihan dilakukan dengan memotong tiga saluran, yaitu 
saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan saluran pembuluh 
darah. 
5. Penirisan Darah  

Penirisan darah pada ayam dilakukan dengan tetap berada 
pada posisi digantung pada chain conveyor dan shackel. 
Penirisan darah dilakukan selama sekitar 2,5-3 menit. Darah 
yang menetes ditampung pada bak penampung berbahan besi. 
Darah yang terkumpul akan diberikan kepada warga sekitar untuk 
digunakan sebagai pakan ikan lele. Apabila ada ayam yang 
belum mati, maka ayam diambil dan dibiarkan sebentar sampai 
mati, setelah itu ayam kembali digantung pada chain conveyor 
dan shackle untuk proses perendaman. 
6. Perendaman Air Panas 

Perendaman ayam dalam air panas dilakukan setelah 
penirisan darah ayam. Perendaman ayam dengan air panas ini 
dilakukan pada Scalding Machine dimana posisi ayam masih 
dalam keadaan menggantung pada chain conveyor dan shackle. 
Perendaman ayam panas dilakukan dengan menggunakan air 
panas dengan suhu 58-60oC selama 50-70 detik. Jika suhu air 
terlalu rendah maka proses pencabutan bulu cukup sulit 
dilakukan mesin yang akhirnya pencabutan bulu tidak dapat 
sempurna. Jika suhu air panas melebihi 60oC maka ayam mudah 
hancur dan menjadi produk cacat ketika dilakukan pencabutan 
bulu. Fungsi dari penggunaan air panas adalah mempermudah 
proses pencabutan bulu. 
7. Pencabutan Bulu 

Setelah ayam direndam air panas, dilanjutkan pada proses 
pencabutan bulu. Pencabutan bulu dilakukan dua kali yaitu 
dengan mesin dan secara manual. Pencabutan bulu ayam 
dengan mesin dilakukan dengan menggunakan mesin Standing 
Flucker. Pencabutan bulu pada mesin Standing Flucker 
membutuhkan waktu 15-20 detik untuk satu ekor ayam. 
Selanjutnya dilakukan pencabutan bulu secara manual untuk 
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mencabuti bulu yang masih ada pada ayam setelah keluar dari 
Standing Flucker. Limbah bulu dijual kepada pihak lain untuk 
dijadikan sebagai kerajinan. Limbah bulu dijual dengan 
pembayaran sistem kontrak yang dibayar setiap satu bulan 
sekali.  
8. Pemotongan Kepala dan Leher 

Pemotongan kepala dan leher dilakukan secara manual 
dengan menggunakan pisau tajam. Pemotongan kepala dan 
leher tergantung dari spesifikasi karkas yang akan diproduksi. 
Selain itu pemotongan kepala dan leher juga tergantung dari 
permintaan pelanggan. Jika spesifikasi karkas Grade 1, maka 
kepala dan leher dipotong sama rata dengan bahu. Jika 
spesifikasi karkas Spesial, maka  kepala ayam dipotong dengan 
menyisakan leher dengan panjang 2 cm. Jika spesifikasi karkas 
Leher Panjang, maka hanya kepala saja yang dipotong sampai 
ujung leher. Jika spesifikasi Karkas Utuh, maka tidak dilakukan 
pemotongan kepala dan leher. 
9. Eviserasi 

Eviserasi merupakan proses pengeluaran organ dalam. 
Sebelum proses eviserasi, dilakukan penyayatan pada bagian 
dubur ayam untuk mempermudah pengeluaran organ dalam. 
Pada proses eviserasi dimulai dengan mengeluarkan usus. 
Kemudian mengeluarkan HJA (hati, jantung, dan ampela) dan 
empedu. Selanjutnya mengeluarkan tembolok dan pemotongan 
kaki. Pada proses eviserasi ini selalu dialiri air bersih untuk 
membersihkan bagian dalam karkas. Jika masih ada organ dalam 
pada karkas ayam maka organ dalam tersebut diambil dan 
dimasukkan ke dalam bak sesuai jenisnya. 
10. Pencucian Karkas 

Pencucian karkas dilakukan ada Screw Chiller. Karkas 
ayam yang telah dipotong kakinya kemudian dipindahkan ke 
Screw Chiller. Pada mesin ini terdapat dua bak dimana bak 1 
merupakan campuran air dengan klorin dan bak 2 campuran air 
dengan es. Kadar air klorin yang digunakan yaitu 1-1,5 ppm. 
Karkas yang keluar dari proses produksi kotor dimasukkan ke bak 
1 kemudian diputar untuk masuk ke bak 2. Pencucian karkas 
dilakukan selama 15-20 menit. Lalu karkas ayam keluar dari 
ujung screw ditampung pada suatu bak yang kemudian dilakukan 
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proses penimbangan. Limbah air pada proses pencucian karkas 
dan proses sebelumnya ditampung pada bak penampung dan 
dilakukan pengolahan secara aerobik dengan menggunakan 
bakteri untuk mendegradasi kandungan pada limbah cair. Limbah 
cair yang sudah terdegradasi dilakukan penjernihan dengan 
klorin agar limbah cair ,menjadi jernih dan aman ketika dibuang 
ke lingkungan. 
11. Grading 

Grading adalah proses pengelompokkan karkas ayam 
bedasarkan spesifikasi karkas dan ukuran. Pada proses grading 
dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital. 
Penimbangan pertama dilakukan dengan menimbang ayam satu 
per satu. Terdapat 11 spesifikasi ukuran pada PT Phalosari 
Unggul Jaya yaitu ukuran 0,6 sampai 1,6 kg dengan selisih 0,1 
kg. PT Phalosari Unggul Jaya memiliki empat spesifikasi karkas 
ayam yaitu Grade 1, Spesial, Leher Panjang, dan Karkas Utuh. 
Grade 1 memiliki karakteristik leher dipotong rata dengan bahu, 
tidak ada cacat, tidak ada memar, tidak ada organ dalam, tidak 
ada maras dan lemak. Spesial memiliki karakteristik masih 
terdapat leher maksimal 2 cm, tidak ada cacat, ada memar 
maksimal 2 cm, tidak ada organ dalam, ada maras dan lemak. 
Leher Panjang memiliki karakteristik leher dipotong pangkal 
kepala, tidak ada cacat, ada memar maksimal 2 cm, tidak ada 
organ dalam, ada maras dan lemak. Karkas Utuh memiliki 
karakteristik ada kepala dan kaki, tidak ada cacat, ada memar 
maksimal 2 cm, tidak ada organ dalam, ada maras dan lemak. 
Pada penimbangan kedua dilakukan untuk menimbang ayam 
dalam satu keranjang dan menentukan jumlah karkas ayam 
dalam satu karung untuk proses pembekuan dan proses 
pendistribusian.  
12. Pengemasan  

Pengemasan merupakan proses pengemasan dengan 
kemasan primer yaitu plastik. Pengemasan pada produk karkas 
dilakukan secara manual dengan bantuan alat Hopper. Alat ini 
dipasang pada meja bagian pengemasan. Satu buah alat Hopper 
terdapat 3 tenaga kerja untuk melakukan pengemasan. Tenaga 
kerja pertama memasukkan karkas ke dalam hopper. Tenaga 
kerja kedua memasang kemasan plastik di ujung hopper. Tenaga 
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kerja ketiga mengikat kemasan dengan karet gelang dan 
meletakkan karkas yang sudah dikemas secara rapi pada loyang.  
13. Pembekuan 

Karkas ayam yang telah dikemas dengan kemasan primer 
selanjutnya dilakukan proses pembekuan. Karkas ayam yang 
sudah ditata pada loyang, kemudian ditata pada susunan rak. 
Setiap rak terdapat 9-10 susun. Setiap susun terdapat 5-6 loyang. 
Kemudian salah satu tenaga kerja dari bagian pengemasan 
menyerahkan loyang dan rak yang telah berisi karkas ayam pada  
tenaga kerja yang bertanggung jawab pada proses pembekuan. 
Setelah itu, loyang dan rak dimasukkan ke dalam Air Blast 
Freezer dengan suhu -35oC selama 8 jam Setelah produk beku, 
maka karkas ayam disimpan dalam Cold Storage untuk menjaga 
suhu produk. Suhu pada Cold Storage yaitu sebesar -18oC. Hal 
tersebut dilakukan untuk menjaga karkas agar tetap beku. 
 
4.3 Efisiensi dengan DEA-CCR Orientasi Input dan Output 

Perhitungan efisiensi produk karkas ayam, produk 
sampingan kepala, kaki, hati, jantung, dan ampela dilakukan 
dengan menggunakan metode DEA. Metode DEA dapat 
digunakan untuk mengukur efisiensi sebuah unit entitas yang 
disebut dengan Decision Making Unit (DMU). Menurut Nugroho 
(2011), nilai efisiensi dihitung dalam upaya pencapaian 
performansi total yang tinggi menggunakan metode DEA karena 
DEA dapat membandingkan beberapa DMU yang memiliki 
banyak input dan output tanpa perlu diketahui hubungan 
fungsional antara variabel input dan outputnya. 

Data variabel input dan output yang digunakan merupakan 
data produksi pada bulan Juli sampai Desember 2018 yang dapat 
dilihat pada Lampiran 3. Data tersebut menunjukkan adanya 
rentang data yang tinggi karena memiliki satuan yang berbeda-
beda. Salah satu kelebihan metode DEA adalah dapat mengukur 
variabel input dan output yang memiliki satuan yang berbeda 
dengan cara membandingkannya secara langsung. Data tersebut 
kemudian diolah dan dianalisis untuk mengetahui nilai efisiensi 
masing-masing DMU. Metode DEA pada dasarnya adalah 
membandingkan antara data variabel input dan output suatu sub 
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unit DMU dengan sub unit yang lain sehingga menghasilkan nilai 
efisiensi. 

Model DEA yang digunakan adalah model DEA CRS 
(Constant Return to Scale) atau sering disebut juga model DEA 
CCR (Charnes, Cooper, Rhodes). Model CCR atau model CRS 
mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan input dan 
output adalah sama, yang artinya bahwa setiap ada penambahan 
input sebesar x kali, maka output akan meningkat sebesar x kali 
juga (Fathony, 2013). Menurut Prasetyo (2008), model CRS 
terdapat hubungan erat antara input dan output. Setiap 
penambahan input akan menghasilkan pertambahan output yang 
proporsional dan konstan.  Opsi analisis yang digunakan pada 
penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 4 dan Lampiran 5 
untuk mode optimasi, konfigurasi variabel, control berat, 
manajemen data, dan lanjutan tahap 1 dan 2. Pengukuran nilai 
efisiensi pada penelitian ini dilakukan pada masing-masing DMU 
dan dibandingkan dengan DMU lain untuk selanjutnya dianalisis 
penyebab DMU yang tidak efisien. Input data yang berupa tabel 
Data Viewer tahap 1 dan 2  dapat dilihat pada Lampiran 6, dan 
hasil output dapat dilihat pada Lampiran 7.  

 
4.3.1 Nilai Efisiensi Tahap 1 Produk Karkas Ayam 

Pada tahap pertama, analisis efisiensi dilakukan untuk 
mengetahui nilai efisiensi pada proses produksi karkas ayam. 
Variabel input yang digunakan yaitu jumlah tenaga kerja (x1), 
bahan baku (x2), energi (x3), dan air (x4). Nilai efisiensi pada tahap 
1 dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Analisis efisiensi tahap pertama menunjukkan bahwa 
DMU1 bulan Agustus, DMU1 bulan November, DMU2 bulan 
Agustus, dan DMU2 bulan Desember memiliki nilai efisiensi 
100% dengan kondisi Green. Proses produksi yang memiliki nilai 
efisiensi paling rendah dan kondisi Red adalah DMU1 bulan 
Desember sebesar 88%. Pada DMU1 bulan Desember, jumlah 
tenaga kerja yang bekerja sama dengan jumlah tenaga kerja 
pada bulan November 2018 yaitu 204 orang. Namun jumlah 
bahan baku, energi, dan airnya menurun dari bulan sebelumnya. 
Hal tersebut juga membuat hasil karkas ayam menurun. Pada 
bulan ini terjadi perbaikan mesin conveyor sehingga membuat 
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proses produksi terhenti selama dua minggu. Selain pada DMU1 
bulan Desember, terdapat nilai yang tidak efisien dengan kondisi 
Red yaitu DMU2 bulan September dengan nilai sebesar 88,9%. 
Hal tersebut terjadi karena jumlah rendemen yang rendah jika 
dibandingkan dengan bulan sebelum dan sesudahnya. Nilai 
efisiensi yang dikatakan inefficient yang berada skala range ≥ 90 
– 99,99% terdapat pada DMU1 bulan Juli, September, dan 
Oktober, serta DMU2 bulan Juli, Oktober, dan November.  Nilai 
keenam unit tersebut dianggap aman tetapi masih perlu adanya 
proyeksi perbaikan. Pada tahap pertama didapatkan nilai 
efisiensi rata-rata sebesar 94,57% dan dikategorikan sudah 
efisien. Hal tersebut sesuai dengan Suprapti et al. (2014) yang 
menyatakan bahwa nilai efisiensi dikategorikan efisien apabila 
lebih dari 70% sebagai batas efisiennya. 

 
Tabel 4.1 Nilai efisiensi pada tahap 1 

DMU Nilai (%) Kondisi Efficient 

DMU1Jul 93,7 Amber Inefficient 

DMU1Ags 100,0 Green Efficient 

DMU1Sep 90,4 Amber Inefficient 

DMU1Okt 95,5 Amber Inefficient 

DMU1Nov 100,0 Green Efficient 

DMU1Des 88,0 Red Inefficient 

DMU2Jul 93,2 Amber Inefficient 

DMU2Ags 100,0 Green Efficient 

DMU2Sep 88,9 Red Inefficient 

DMU2Okt 91,2 Amber Inefficient 

DMU2Nov 94,0 Amber Inefficient 

DMU2Des 100,0 Green Efficient 

Sumber : Output Banxia Frontier Analyst 4 (2019) 
 
 

4.3.2 Nilai Efisiensi Tahap 2 Produk Sampingan 
Pada tahap kedua, analisis efisiensi dilakukan untuk 

mengetahui nilai efisiensi pada produk sampingan, yaitu kepala, 
kaki, hati, jantung, dan ampela. Variabel input yang digunakan 
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yaitu karkas ayam (z1), tenaga kerja (x1), dan energi (x3). Hasil 
pengukuran efisiensi pada tahap 2 dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
 

Tabel 4.2 Nilai efisiensi pada tahap 2 

DMU Nilai (%) Kondisi Efficient 

DMU1Jul 96,1 Amber Inefficient 

DMU1Ags 100,0 Green Efficient 

DMU1Sep 100,0 Green Efficient 

DMU1Okt 96,7 Amber Inefficient 

DMU1Nov 96,3 Amber Inefficient 

DMU1Des 100,0 Green Efficient 

DMU2Jul 96,8 Amber Inefficient 

DMU2Ags 100,0 Green Efficient 

DMU2Sep 100,0 Green Efficient 

DMU2Okt 94,4 Amber Inefficient 

DMU2Nov 93,4 Amber Inefficient 

DMU2Des 100,0 Green Efficient 

Sumber : Output Banxia Frontier Analyst 4 (2019) 
 

Analisis efisiensi tahap kedua menunjukkan terdapat enam 
unit yang memiliki nilai efisien dengan kondisi Green dan skor 
100% yaitu DMU1 bulan Agustus, September, dan Desember, 
serta DMU2 pada bulan Agustus, September, dan Desember. 
Unit yang memiliki kondisi Amber yaitu DMU1 bulan Juli, Oktober, 
dan November, serta DMU2 bulan Juli, Oktober, dan Desember. 
Pada kodisi Amber, nilai efisiensi yang paling rendah tedapat 
pada DMU2 bulan November sebesar 93,4%. Hal tersebut 
dikarenakan jumlah kepala ayam yang menurun. Pada bulan 
November di RPA 2, tedapat permintaan untuk daging giling yang 
lebih tinggi, sehingga kepala ayam digunakan untuk membuat 
produk daging giling. DMU lain yang memiliki nilai yang tidak 
efisien dikarenakan jumlah output yang dihasilkan juga menurun, 
tetapi tidak sebesar DMU2 bulan November. Pada tahap kedua 
menunjukkan tidak ada unit dengan kondisi Red, atau masih 
dalam kondisi aman. Hal tersebut terjadi karena jumlah output 
yang dihasilkan tidak terlalu banyak mengalami kerusakan. 
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Menurut Li et al. (2017), jumlah produk sampingan dipengaruhi 
jenis input yang digunakan. Hal tersebut berarti apabila input 
dalam kondisi baik, maka kondisi produk sampingan juga akan 
baik. 

 
4.4 Analisis Sensitivitas 

Menurut Lathifah dan Atmanti (2013), analisis sensitivitas 
dalam DEA dilakukan hanya dengan memperhatikan perubahan 
skor efisiensi yang terjadi pada suatu DMU. Analisis sensitivitas 
pada DEA dilakukan untuk mengetahui apakah nilai efisiensi dari 
suatu DMU yang diteliti mengalami perubahan ketika salah satu 
variabel input yang digunakan dihilangkan dari perhitungan DEA. 
Hasil analisis untuk bersifat efisien untuk DMU yang diteliti 
bersifat nominal angka tertentu, bukan bersifat rentang nilai, 
sehingga nilainya bersifat pasti dan sangat sensitif terhadap 
perubahan. Menurut Azimian (2013), uji sensitivitas dapat 
dilakukan dengan mengabaikan salah satu variabel input secara 
bergantian atau meniadakan DMU yang efisien dalam 
perhitungan efisiensi DEA. Pada penelitian ini analisis sensitivitas 
dilakuan dengan meniadakan salah satu variabel input secara 
bergantian dengan tujuan untuk mengetahui variabel input yang 
paling berpengaruh terhadap nilai efisiensi setiap DMU. Output 
analisis sensitivitas terdapat pada Lampiran 8.  

 
4.4.1 Analisis Sensitivitas Tahap 1 Produk Karkas Ayam 

Hasil analisis sensitivitas dengan meniadakan variabel 
input secara bergantian pada DMU 1 dan 2 proses produk karkas 
ayam dapat dilihat pada Tabel 4.3. Hasil analisis pada DMU 1 
dan 2 dapat dilihat jika variabel tenaga kerja dan energi 
ditiadakan, tidak ada perubahan nilai efisiensi yang signifikan. Hal 
ini berarti variabel tenaga kerja dan energi pada DMU 1 dan 2 
tidak berpengaruh besar terhadap keseluruhan nilai efisiensi 
proses produksi. 

Jika variabel bahan baku dan air ditiadakan, maka terjadi 
perubahan nilai efisiensi dan berarti kedua variabel tersebut 
berpotensi mempengaruhi tingkat efisiensi keseluruhan. Variabel 
bahan baku ditiadakan, nilai efisiensi pada DMU2 bulan Juli 
menjadi 77,2%, DMU2 bulan Oktober menjadi 85%, dan DMU2 
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bulan November menjadi 86,8% dengan kodisi Red. Nilai efisiensi 
pada DMU2 bulan Agustus menjadi 93,3%, dan DMU2 bulan 
Desember menjadi 98,2% dengan kondisi Amber. Variabel air 
ditiadakan, nilai efisiensi DMU1 bulan Juli menjadi 87,9%, DMU1 
bulan September menjadi 88,1%, DMU1 bulan November 
menjadi 84,1%, dan DMU2 bulan November menjadi 89,9% 
dengan kondisi Red. Pada DMU1 bulan Desember, kondisi awal 
Red dengan nilai efisiesi 88,0% menjadi 73,3%. Nilai efisiensi 
pada DMU2 bulan Desember menjadi 99,5% dengan kondisi 
Amber.  

 
Tabel 4.3 Pengaruh variabel input terhadap efisiensi produk karkas 
ayam 

DMU 
Skor 
Awal 
(%) 

Kon-
disi 

Variabel yang Ditiadakan 

Tenaga 
Kerja 

Kon-
disi 

Bahan 
Baku 

Kon-
disi 

Energi 
Kon-
disi 

Air 
Kon-
disi 

DMU1Jul 93,7 Amber 93,4 Amber 93,7 Amber 93,7 Amber 87,9 Red 

DMU1Ags 100,0 Green 100,0 Green 100,0 Green 100,0 Green 100,0 Green 

DMU1Sep 90,4 Amber 90,0 Amber 90,4 Amber 90,4 Amber 88,1 Red 

DMU1Okt 95,5 Amber 95,5 Amber 95,5 Amber 95,5 Amber 95,4 Amber 

DMU1Nov 100,0 Green 100,0 Green 100,0 Green 100,0 Green 84,1 Red 

DMU1Des 88,0 Red 88,0 Red 86,9 Red 88,0 Red 73,3 Red 

DMU2Jul 93,2 Amber 93,2 Amber 77,2 Red 93,2 Amber 93,2 Amber 

DMU2Ags 100,0 Green 100,0 Green 93,3 Amber 100,0 Green 100,0 Green 

DMU2Sep 88,9 Red 88,9 Red 87,5 Red 88,8 Red 83,0 Red 

DMU2Okt 91,2 Amber 91,2 Amber 85,0 Red 90,8 Amber 90,6 Amber 

DMU2Nov 94,0 Amber 94,0 Amber 86,8 Red 94,0 Amber 89,9 Red 

DMU2Des 100 Green 100,0 Green 98,2 Amber 100,0 Green 99,5 Amber 

Sumber : Output Banxia Frontier Analyst (2019) 

 
 
4.4.2 Analisis Sensitivitas Tahap 2 Produk Sampingan 

Hasil analisis sensitivitas pada DMU 1 dan 2 proses produk 
sampingan dapat dilihat pada Tabel 4.4. Hasil analisis pada DMU 
1 dan 2 dapat dilihat jika variabel input terdapat perubahan nilai 
efisiensi yang signifikan. Hal ini berarti ketiga variabel 
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berpengaruh besar terhadap keseluruhan nilai efisiensi proses 
produksi. Pada DMU 1 dan 2, apabila variabel karkas ayam 
ditiadakan, maka nilai efisiensi yang mengalami perubahan 
menjadi kondisi Amber yaitu DMU1 bulan September menjadi 
94,9% dan DMU2 bulan September menjadi 95%. Perubahan 
signifikan menjadi kondisi Red terjadi pada DMU1 bulan Juli 
menjadi 86,5%, DMU1 bulan Oktober menjadi 89%, DMU1 bulan 
November menjadi 65,2%, DMU1 bulan Desember menjadi 
83,8%, DMU2 bulan Juli menjadi 86,1%, dan DMU2 bulan 
November menjadi 75,3%.  
Tabel 4.4 Pengaruh variabel input terhadap efisiensi produk sampingan 

DMU 
Skor 
Awal 
(%) 

Kon- 
disi 

Variabel yang Ditiadakan 

Karkas 
Ayam 

Kon-
disi 

Tenaga 
Kerja 

Kon-
disi 

Energi 
Kon-
disi 

DMU1Jul 96,1 Amber 86,5 Red 85,5 Red 96,1 Amber 

DMU1Ags 100,0 Green 100,0 Green 88,2 Red 100,0 Green 

DMU1Sep 100,0 Green 94,9 Amber 94,7 Amber 100,0 Green 

DMU1Okt 96,7 Amber 89,0 Red 87,4 Red 96,7 Amber 

DMU1Nov 96,3 Amber 65,2 Red 90,8 Amber 96,3 Amber 

DMU1Des 100,0 Green 83,8 Red 100,0 Green 100,0 Green 

DMU2Jul 96,8 Amber 86,1 Red 85,7 Red 88,6 Red 

DMU2Ags 100 Green 100,0 Green 98,0 Amber 95,3 Amber 

DMU2Sep 100 Green 95,0 Amber 100,0 Green 96,0 Amber 

DMU2Okt 94,4 Amber 90,0 Amber 94,2 Amber 88,4 Red 

DMU2Nov 93,4 Amber 75,3 Red 86,3 Red 89,6 Red 

DMU2Des 100 Green 100,0 Green 100,0 Green 88,4 Red 

Sumber : Output Banxia Frontier Analyst (2019) 

 
Apabila variabel tenaga kerja ditiadakan, maka nilai efisiensi yang 
mengalami perubahan menjadi kondisi Amber yaitu DMU1 bulan 
September menjadi 94,7% dan DMU2 bulan Agustus menjadi 
98%. Perubahan signifikan menjadi kondisi Red terjadi pada 
DMU1 bulan Juli menjadi 85,5%, DMU1 bulan Agustus menjadi 
88,2%, DMU1 bulan Oktober menjadi 87,4%, DMU2 bulan Juli 
menjadi 85,7%, dan DMU2 bulan November menjadi 86,3%. 
Apabila variabel energi ditiadakan, maka nilai efisiensi yang 
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mengalami perubahan menjadi kondisi Amber yaitu DMU2 bulan 
Agustus menjadi 95,3% dan DMU2 bulan September menjadi 
96%. Perubahan signifikan menjadi kondisi Red terjadi pada 
DMU 2 bulan Juli menjadi 88,6%, DMU2 bulan Oktober menjadi 
88,4%, DMU bulan November menjadi 89,6%, dan DMU2 bulan 
Desember menjadi 88,4%. 
 
4.5 Grafik Efisiensi Frontier 

Menurut Coelli et al. (2005), DEA dapat membedakan unit 
yang efisien dengan unit yang tidak efisien berdasarkan posisinya 
terhadap fungsi produksi yang dibentuk oleh kumpulan unit yang 
efisien, yang disebut dengan grafis efisiensi atau efisiensi frontier. 
Unit yang berada pada garis batas efisiensi memberikan 
ketidakefisienan relatif dari unit yang berada pada garis tersebut. 
Pada tahap 1, variabel input yang digunakan adalah bahan baku 
dan air. Kedua variabel  input tersebut digunakan karena jika 
variabel bahan baku dan air ditiadakan, maka terjadi perubahan 
nilai efisiensi dan berarti kedua variabel tersebut berpotensi 
mempengaruhi tingkat efisiensi keseluruhan. Grafik efisiensi 
frontier tahap 1 pada Gambar 4.1, menunjukkan kumpulan unit 
DMU 1 dan 2 pada bulan Juli sampai Desember 2018. Kumpulan 
unit tersebut menggunakan dua sumber daya yaitu bahan baku 
dan air dengan jumlah yang berbeda untuk memproduksi karkas 
ayam dengan jumlah yang berbeda pula. Pada grafik terdapat 
tiga unit yang merupakan unit yang efisien. DEA mengidentifikasi 
ketiga unit tersebut dan membentuk sebuah garis batas efisien 
pada unit yang lain. Ketiga unit yang efisien yaitu DMU1 bulan 
November, DMU2 bulan Agustus, dan DMU2 bulan Desember. 
Pada grafik, titik yang berwarna merah menunjukkan unit yang 
efisien, sedangkan titik yang berwarna biru menunjukkan unit 
yang tidak efisien.  
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Gambar 4.1 Grafik efisiensi frontier pada tahap 1 

 

 
Gambar 4.2 Grafik efisiensi frontier pada tahap 2 

 

Pada tahap 2, variabel input yang digunakan adalah karkas 
ayam. Variabel karkas ayam digunakan karena variabel karkas 
ayam ditiadakan, maka terjadi perubahan nilai efisiensi yang 
cukup tinggi daripada variabel yang lain, sehingga berpotensi 
mempengaruhi tingkat efisiensi keseluruhan. Grafik efisiensi 
frontier tahap 2 pada Gambar 4.2, menunjukkan kumpulan unit 
DMU 1 dan 2 pada bulan Juli sampai Desember 2018. Kumpulan 
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unit tersebut menggunakan satu sumber daya yaitu karkas ayam 
dengan jumlah yang berbeda untuk menghasilkan kepala, kaki, 
hati, jantung, dan ampela dengan jumlah yang berbeda pula. 
Pada grafik terdapat satu unit yang merupakan unit yang efisien. 
DEA mengidentifikasi satu unit tersebut dan membentuk sebuah 
garis batas efisien pada unit yang lain. Unit yang efisien yaitu 
DMU1 bulan Desember. Unit yang lain memiliki nilai yang tidak 
efisien.  
 

4.6 Usulan Perbaikan 
Berdasarkan perhitungan nilai efisiensi yang telah 

dilakukan pada kedua tahap, menunjukkan bahwa terdapat 
kondisi Red dan Amber, sehingga perlu dilakuan perbaikkan agar 
nilai efisiensi meningkat. Usulan perbaikan dalam penelitian ini 
ditinjau dari potential improvement yang dapat dilakukan pada 
proses produksi inefisien. Informasi yang ada pada potential 
improvement adalah nilai aktual, nilai target, dan potential 
improvement. Nilai aktual adalah nilai sebenarnya yang dimiliki 
oleh variabel input dan output yang digunakan dalam perhitungan 
DEA. Nilai target adalah nilai yang seharusnya dicapai atau 
dimiliki variabel input dan output agar nilai efisiensi pada sub unit 
DMU memiliki nilai 100% dengan kondisi Green. Potential 
improvement menunjukkan sejumlah nominal data yang 
seharusnya dicapai atau memiliki suatu unit dalam DMU yang 
inefisien adar daoat mencapai nilai efisiensi 100% dengan kondisi 
Green. Output potential improvement akan keluar berupa nominal 
angka tertentu yang pasti dan bukan rentang nilai yang dapat 
berupa negatif (-) artinya variabel perlu dikurangi untuk 
meningktakan efisiensi dan positif (+) artinya variabel perlu 
ditingkatkan atau ditambah. Output potential improvement dapat 
dilihat pada Lampiran 9.  

 
4.6.1 Usulan Perbaikan pada Tahap 1 Produk Karkas Ayam 

Usulan perbaikan berdasarkan potential improvement 
untuk tahap pertama dengan orientasi input untuk DMU 1 dan 2 
dapat dilihat pada Tabel 4.5. Semua variabel input cenderung 
mengalami pengurangan. Input tenaga kerja, pengurangan pada 
tiap DMU yang berkisar antara 4,53% hingga 33,26%, dan paling 
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tinggi terjadi pada DMU2 bulan November dengan nilai aktual 299 
orang menjadi 200 orang. Tingginya pengurangan tenaga kerja 
dapat dilakukan dengan mengalokasikan tenaga kerja pada 
proses tertentu ke proses lain dan disesuaikan dengan beban. 
Input bahan baku, pengurangan berkisar antara 6,02% hingga 
12,04%, dan paling tinggi tejadi pada DMU1 bulan Desember 
dengan nilai aktual sebanyak 434.267,1 kg menjadi 381.969,58 
kg. Input energi, pengurangan berkisar antara 4,48% hingga 
19,56%, dan paling tinggi terjadi pada DMU2 bulan November 
dengan nilai aktual sebanyak 610.571 VA menjadi 491.138,62 
VA. Hal tersebut berarti, penghematan energi perlu dilakukan 
dengan cara mematikan listrik yang tidak perlu, seperti 
mematikan lampu, sehingga dapat penggunaan energi tidak 
terlalu tinggi. Input air, pengurangan berkisar antara 4,48% 
hingga 15,44%, dan tetinggi terjadi pada DMU2 bulan Juli dengan 
nilai aktual sebanyak 2.683 m3 menjadi 2.268,73 m3. Hal tersebut 
berarti jumlah air perlu dikurangi dengan cara menggunakan air 
secukupnya dan mematikan kran air yang tidak digunakan.  

Usulan perbaikan berdasarkan potential improvement 
untuk tahap pertama dengan orientasi output dapat dilihat pada 
Tabel 4.6. Input tenaga kerja, pengurangan pada tiap DMU yang 
berkisar antara 2,49% hingga 28,99%, dan paling tinggi terjadi 
pada DMU2 bulan November dengan nilai aktual 299 orang 
menjadi 212 orang. Input bahan baku, pengurangan berkisar 
antara 0,62% hingga 2,68%, dan paling tinggi tejadi pada DMU1 
bulan Oktober dengan nilai aktual sebanyak 730.983,1 kg 
menjadi 711.358,05 kg. Input energi, pengurangan berkisar 
antara 1,72% hingga 14,41%, dan paling tinggi terjadi pada 
DMU2 bulan November dengan nilai aktual sebanyak 610.571 VA 
menjadi 522.615,66 VA. Input air, pengurangan hanya terjadi 
pada DMU2 bulan Juli sebesar 9,27% dengan nilai aktual 
sebanyak 2.683 m3 menjadi 2.268,73 m3. Output karkas ayam 
cenderung mengalami penambahan yang berkisar antara 4,63% 
hingga 13,69%, dan penambahan tertinggi terjadi pada DMU1 
bulan Desember. 
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Tabel 4.5 Potential improvement tahap 1 produk karkas ayam pada unit 
inefisien dengan CCR orientasi input 

DMU Variabel 
Sub 

Kriteria 
Satuan Aktual Target 

Poten-
tial 

Improve
ment 
(%) 

DMU1Jul Input 
 
 
 
Output 

x1 

x2 

x3 

x4 

z1 

Orang 
Kg 
VA 
m3 
Kg 

197,00 
629.271,70 
426.423,00 

1.624,00 
368.186,70 

184,68 
586.271,54 
387.987,02 

1.522,46 
368.186,70 

-6,25 
-6,83 
-9,01 
-6,25 
0,00 

DMU1Sep Input 
 
 
 
Output 

x1 

x2 

x3 

x4 

z1 

Orang 
Kg 
VA 
m3 
Kg 

198,00 
693.748,20 
449.034,00 

1.872,00 
400.318,60 

178,99 
618.569,22 
398.953,72 

1.692,31 
400.318,60 

-9,60 
-10,84 
-11,15 
-9,60 
0,00 

DMU1Okt Input 
 
 
 
Output 

x1 

x2 

x3 

x4 

z1 

Orang 
Kg 
VA 
m3 
Kg 

201,00 
730.983,10 
455.551,00 

1.973,00 
443.258,30 

191,89 
679.461,81 
435.461,77 

1.884,53 
443.258,3 

-4,53 
-7,05 
-4,48 
-4,48 
0,00 

DMU1Des Input 
 
 
 
Output 

x1 

x2 

x3 

x4 

z1 

Orang 
Kg 
VA 
m3 
Kg 

204,00 
434.267,10 
332.783,00 

972,00 
221.330,30 

147,72 
381.969,58 
275.124,43 

854,94 
221.330,3 

-27,59 
-12,04 
-17,33 
-12,04 

0,00 

DMU2Jul Input 
 
 
 
Output 

x1 

x2 

x3 

x4 

z1 

Orang 
Kg 
VA 
m3 
Kg 

269,00 
728.991,60 
666.263,00 

2.683,00 
481.474,00 

222,66 
679.382,56 
548.969,15 

2.268,73 
481.474,0 

-17,23 
-6,81 

-17,60 
-15,44 

0,00 

DMU2Sep Input 
 
 
 
Output 

x1 

x2 

x3 

x4 

z1 

Orang 
Kg 
VA 
m3 
Kg 

300,00 
860.574,40 
649.182,00 

2.603,00 
493.493,40 

258,77 
765.474,48 
577.442,52 

2.048,50 
493.493,40 

-13,74 
-11,05 
-11,05 
-11,05 

0,00 

DMU2Okt Input 
 
 
 
Output 

x1 

x2 

x3 

x4 

z1 

Orang 
Kg 
VA 
m3 
Kg 

298,00 
912.130,40 
716.329,00 

2.893,00 
579.645,50 

265,06 
832.012,67 
653.409,65 

2.638,89 
579.645,50 

-11,05 
-8,78 
-8,78 
-8,78 
0,00 

DMU2Nov Input 
 
 
 
Output 

x1 

x2 

x3 

x4 

z1 

Orang 
Kg 
VA 
m3 
Kg 

299,00 
658.550,00 
610.571,00 

1.904,00 
419.606,90 

199,54 
618.885,66 
491.138,62 

1.789,31 
419.606,90 

-33,26 
-6,02 

-19,56 
-6,02 
0,00 

Sumber: Data primer diolah dari output Banxia Frontier Analyst 4 (2019) 
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Tabel 4.6 Potential improvement tahap 1 produk karkas ayam pada unit 
inefisien dengan CCR orientasi output 

DMU Variabel 
Sub 

Kriteria 
Satuan Aktual Target 

Poten-
tial 

Improv
ement 

(%) 

DMU1Jul Input 
 
 
 
Output 

x1 

x2 

x3 

x4 

z1 

Orang 
Kg 
VA 
m3 
Kg 

197,00 
629.271,70 
426.423,00 

1.624,00 
368.186,70 

197,00 
625.372,13 
413.863,29 

1.624,00 
393.742,42 

0,00 
-0,62 
-2,95 
0,00 
6,67 

DMU1Sep Input 
 
 
 
Output 

x1 

x2 

x3 

x4 

z1 

Orang 
Kg 
VA 
m3 
Kg 

198,00 
693.748,20 
449.034,00 

1.872,00 
400.318,60 

198,00 
684.248,45 
441.314,34 

1.872,00 
442.824,14 

0,00 
-1,37 
-1,72 
0,00 

10,62 

DMU1Okt Input 
 
 
 
Output 

x1 

x2 

x3 

x4 

z1 

Orang 
Kg 
VA 
m3 
Kg 

201,00 
730.983,10 
455.551,00 

1.973,00 
443.258,30 

200,89 
711.358,05 
455.551,00 

1.973,00 
464.066,35 

-0,05 
-2,68 
0,00 
0,00 
4,63 

DMU1Des Input 
 
 
 
Output 

x1 

x2 

x3 

x4 

z1 

Orang 
Kg 
VA 
m3 
Kg 

204,00 
434.267,10 
332.783,00 

972,00 
221.330,30 

167,95 
434.267,10 
312.793,20 

972,00 
251.633,83 

-17,67 
0,00 

-6,01 
0,00 

13,69 

DMU2Jul Input 
 
 
 
Output 

x1 

x2 

x3 

x4 

z1 

Orang 
Kg 
VA 
m3 
Kg 

269,00 
728.991,60 
666.263,00 

2.683,00 
481.474,00 

238,92 
728.991,60 
589.055,30 

2.434,40 
516.631,61 

-11,18 
0,00 

-11,59 
-9,27 
7,30 

DMU2Sep Input 
 
 
 
Output 

x1 

x2 

x3 

x4 

z1 

Orang 
Kg 
VA 
m3 
Kg 

300,00 
860.574,40 
649.182,00 

2.603,00 
493.493,40 

290,92 
860.574,40 
649.182,00 

2.603,00 
554.803,33 

-3,03 
0,00 
0,00 
0,00 

12,42 

DMU2Okt Input 
 
 
 
Output 

x1 

x2 

x3 

x4 

z1 

Orang 
Kg 
VA 
m3 
Kg 

298,00 
912.130,40 
716.329,00 

2.893,00 
579.645,50 

290,59 
912.130,40 
716.329,00 

2.893,00 
635.461,82 

-2,49 
0,00 
0,00 
0,00 
9,63 

DMU2Nov Input 
 
 
 
Output 

x1 

x2 

x3 

x4 

z1 

Orang 
Kg 
VA 
m3 
Kg 

299,00 
658.550,00 
610.571,00 

1.904,00 
419.606,90 

212,33 
658.550,00 
522.615,66 

1.904,00 
446.499,47 

-28,99 
0,00 

-14,41 
0,00 
6,41 

Sumber: Data primer diolah dari output Banxia Frontier Analyst 4 (2019) 
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Output total potential improvement untuk tahap pertama 
dengan orientasi input dan output proses produksi karkas ayam 
dapat dilihat pada Lampiran 10. Pada orientasi input 
memperlihatkan secara keseluruhan jika DMU berada pada 
kondisi efisien dengan melakukan pengurangan tenaga kerja 
sebesar 33,74%, bahan baku sebesar 19%, energi sebesar 
27,09%, dan dan air sebesar 20,17% sedangkan output karkas 
ayam menunjukkan 0%. Pada orientasi output menunjukkan 
pengurangan pada input tenaga kerja sebesar 34,19%, bahan 
baku sebesar 2,52%, energi sebesar 19,77%, dan air sebesar %, 
sedangkan output karkas ayam perlu ditingkatkan sebesar 
38,52%. 
 

4.6.2 Usulan Perbaikan pada Tahap 2 Produk Sampingan 
Hasil potential improvement tahap kedua dengan orientasi 

output untuk DMU 1 dan 2 dapat dilihat pada Tabel 4.7. Pada 
tabel tesebut, variabel input karkas ayam dan tenaga kerja pada 
potential improvement tidak mengalami perubahan nilai target 
atau masih tetap sama seperti nilai aktual (0%). 

Input jumlah energi, pengurangan hanya terjadi pada DMU 
1 yang berkisar antara 2,22 % hingga 27,19%, dan tertinggi 
terjadi pada DMU1 bulan November dengan nilai aktual sebanyak 
31.250 VA menjadi 22.753,68 VA. Output kepala dan kaki, 
cenderung mengalami penambahan yang berkisar antara 3,45% 
hingga 17,71%, dan tertinggi terjadi pada DMU2 bulan November 
dengan nilai aktual sebanyak 78.250,4 kg, menjadi 88.748,73 kg. 
Output hati, jantung, ampela juga cenderung mengalami 
penambahan yang berkisar antara 3,36% hingga 8,67%, dan 
paling tinggi terjadi pada DMU1 bulan Oktober dengan nilai aktual 
sebesar 63.088,4 kg menjadi 68.561,22 kg. Output total potential 
improvement untuk tahap 2 orientasi output produk sampingan 
dapat dilihat pada Lampiran 10. Diagram tersebut 
memperlihatkan bahwa total potential improvement  untuk input 
karkas ayam dan tenaga kerja tidak mengalami penambahan 
atau pengurangan, energi terjadi pengurangan sebesar 36,74%, 
sedangkan output kepala dan kaki ayam menunjukkan 
penambahan sebesar 22,94%, serta hati, jantung, ampela 
sebesar 29,31%.  
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Tabel 4.7 Potential improvement tahap 2 produk sampingan pada unit 
inefisien dengan CCR orientasi output 

DMU Variabel 
Sub 

Kriteria 
Satuan Aktual Target 

Poten-
tial 

Improve
ment 
(%) 

DMU1Jul Input 
 
 
Output 

z1 
x1 
x3 
y1 
y2 

Kg 
Orang 
VA 
Kg 
Kg 

368.186,70 
10,00 

33.750,00 
70.405,30 
53.434,40 

368.186,70 
10,00 

27.451,21 
73.277,60 
57.052,60 

0 
0 

-18,66 
4,08 
6,77 

DMU1Okt Input 
 
 
Output 

z1 
x1 
x3 
y1 
y2 

Kg 
Orang 
VA 
Kg 
Kg 

443.258,30 
12,00 

33.750,00 
85.127,80 
63.088,40 

443.258,30 
12,00 

33.001,54 
88.061,09 
68.561,22 

0 
0 

-2,22 
3,45 
8,67 

DMU1Nov Input 
 
 
Output 

z1 
x1 
x3 
y1 
y2 

Kg 
Orang 
VA 
Kg 
Kg 

295.640,60 
12,00 

31.250,00 
60.592,50 
45.152,20 

295.640,60 
12,00 

22.753,68 
62.900,55 
48.117,20 

0 
0 

-27.19 
3,81 
6,57 

DMU2Jul Input 
 
 
Output 

z1 
x1 
x3 
y1 
y2 

Kg 
Orang 
VA 
Kg 
Kg 

481.474,00 
13,00 

33.750,00 
84.663,00 
70.535,90 

481.474,00 
13,00 

33.750,00 
93.130,54 
72.090,45 

0 
0 
0 

9,48 
3,36 

DMU2Okt Input 
 
 
Output 

z1 
x1 
x3 
y1 
y2 

Kg 
Orang 
VA 
Kg 
Kg 

579.645,50 
15,00 

33.750,00 
99.312,40 
68.754,70 

579.645,50 
15,00 

33.750,00 
105.164,74 
72.806,32 

0 
0 
0 

5,89 
5,89 

DMU2Nov Input 
 
 
Output 

z1 
x1 
x3 
y1 
y2 

Kg 
Orang 
VA 
Kg 
Kg 

419.606,00 
15,00 

31.250,00 
73.250,40 
62.173,30 

419.606,00 
15,00 

31.250,00 
86.748,73 
65.613,52 

0 
0 
0 

17,71 
7,09 

Sumber: Data primer diolah dari output Banxia Frontier Analyst 4 (2019) 

 
4.7 Implikasi Manajerial PT Phalosari Unggul Jaya 

Kinerja proses produksi PT Phalosari Unggul Jaya secara 
keseluruhan belum maksimal, hal ini ditunjukkan oleh nilai 
efisiensi dari dua tahap secara keseluruhan yaitu sebesar 
95,81%. Nilai tersebut didapatkan dari rata-rata nilai efisiensi 
masing-masing tahap yaitu 94,57% pada tahap pertama dan 
97,05% pada tahap kedua. Oleh karena itu, PT Phalosari Unggul 
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Jaya perlu melakukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi 
pada proses produksi karkas ayam dan produk sampingan. 

Berdasarkan hasil analisis DEA-CCR orientasi input dan 
output perbaikan yang perlu dilakukan adalah dengan penurunan 
nilai aktual variabel input yang ada. Penurunan nilai aktual tidak 
dapat dicapai oleh perusahaan tanpa dilakukan perbaikan pada 
manajemen produksinya. Berikut merupakan usulan perbaikan 
yang dilakukan perusahaan sesuai urutan prioritas perbaikan: 
1. Tenaga Kerja 

Variabel input tenaga kerja menjadi prioritas utama karena 
hampir keseluruhan DMU memiliki persentase pengurangan nilai 
aktual yang cukup tinggi. Perbaikan pada input tenaga kerja 
berkaitan dengan pemanfaatan sumber saya manusia yang ada. 
Penggunaan tenaga kerja harus disesuaikan dengan kondisi 
proses produksi. Apabila pada bagian stasiun kerja terdapat 
tenaga kerja yang terlalu banyak, maka akan membuat tidak 
efisien kegiatan antar tenaga kerja, sehingga penggunaan jumlah 
tenaga kerja juga harus disesuaikan dengan kapasitas produksi. 
Menurut Rinawati et al. (2012), penempatan tenaga kerja pada 
setiap stasiun kerja harus seimbang agar tidak mengakibatkan 
kerugian dan pemborosan dari segi biaya produksi. Rotasi kerja 
juga diperlukan untuk memberikan pengalaman baru dan 
pengetahuan bagi tenaga kerja.  
2. Energi 

Perbaikan efisiensi proses produksi pada input energi dapat 
dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan ruang 
pembekuan atau Air Blast Freezer (ABF). Energi yang paling 
banyak digunakan berasal dari ABF, yang berfungsi untuk 
pembekuan karkas ayam. Pengoptimalan ABF dapat dilakukan 
dengan cara pemenuhan terlebih dahulu untuk ABF yang masih 
belum penuh yang akan digunakan. Setelah ABF sudah terisi 
sesuai dengan kapasitas, maka dapat menggunakan ABF yang 
lain. Oleh karena itu, ABF harus terisi sesuai kapasitas terlebih 
dahulu, kemudian dapat menggunakan ABF yang lain agar tidak 
menimbulkan tingginya energi yang digunakan. Selain itu, 
perawatan mesin pada setiap bagian proses produksi juga harus 
dilakukan secara berkala agar tidak terjadi kerusakan yang 
nantinya akan mengganggu proses produksi. Menurut Sujatmiko 
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(2008), strategi untuk penghematan energi dapat dilakukan 
dengan menghindari pemakaian energi yang tidak perlu dan 
pengurangan pada permintaan pada pelayanan yang berkaitan 
dengan energi apabila tidak diperlukan maka perlu untuk 
dimatikan, serta pengurangan pemakaian energi pada saat 
penggunaan agar lebih berhemat. 
3. Air 

Penggunaan air harus disesuaikan dengan kebutuhan. 
Terkadang ada kran air yang tetap mengalir meskipun tidak 
digunakan. Hal tersebut membuat air banyak yang terbuang. 
Perlu kesadaran untuk tenaga kerja untuk mematikan kran air 
apabila sudah tidak digunakan. Penggunaan air yang terlalu 
banyak akan mengakibatkan besarnya biaya pajak air tanah yang 
dikeluarkan setiap bulannya. Menurtu Nayono (2010),  untuk 
mengurangi penggunaan air salah satunya yaitu memperbaiki 
perilaku penggunaan air. Secara tidak sadar terkadang tenaga 
kerja menyia-nyiakan air dengan membiarkan kran air tetap 
mengalir padahal bak air sudah penuh. Hal tesebut dapat 
dikurangi dengan memberikan penyadaran tentang pentingnya 
menghemat air. Menurut Putra (2009), penghematan air pada 
proses atau kegiatan yang banyak menggunakan air, tidak dapat 
dilakukan dengan sepenuhnya, kemungkinan hanya 25-50%, 
tetapi dengan produksi bersih mampu meminimalkan 
penggunaan air.  
4. Bahan Baku 

Perbaikan dapat dilakukan dengan pemilihan mitra 
pemasok ayam hidup yang berlokasi tidak terlalu jauh dengan 
daerah Jombang. Pengambilan ayam hidup dari mitra yang 
berlokasi terlalu jauh, akan menyebabkan ayam mengalami 
dehidrasi dan akan stress karena telalu lama diperjalanan. 
Apabila ayam hidup mengalami dehidrasi dan stress, ayam akan 
banyak yang mati, sehingga akan menimbulkan kerugian. 
Pengambilan yang terlalu jauh akan mempengaruhi waktu 
pengiriman, biaya transportasi, dan waktu respon saat terdapat 
pesanan yang darurat (Umaindra et al., 2018). Selain itu, waktu 
tunggu untuk pengistirahatan ayam hidup setelah sampai di 
pabrik, lebih baik tidak dilakukan terlalu lama. Hal tersebut juga 
akan menambah ayam yang mati karena terlalu lama untuk 
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proses bongkar muat dan penggantungan. Pemesanan ayam 
hidup juga harus sesuai dengan kebutuhan karkas ayam untuk 
pelanggan. Hal tersebut dilakukan agar pelanggan merasa puas 
dengan ukuran ayam yang diinginkan, atau tidak terjadi proses 
pengembalian atau return.  
5. Karkas Ayam 

Peningkatan karkas ayam dapat dilakukan pada proses 
produksi. Pada proses sortir ayam hidup, sebaiknya dilakukan 
dengan melihat ukuran ayam yang akan digantung. Apabila 
ukuran ayam terlalu kecil maka akanmenjadi ayam afkir sehingga 
mempengaruhi ukuran karkas ayam. Perlu adanya inspeksi 
perawatan pada mesin pencabutan bulu secara teratur agar tidak 
merusak karkas ayam saat pencabutan bulu. Pada proses 
pencucian karkas ayam, ayam yang telah keluar dari bak screw 
chiller, sebaiknya segera dilakukan proses penimbangan agar 
ayam tidak banyak tertumpuk di meja penampung yang nantinya 
akan mempengaruhi kualitas ayam. Pada proses grading yang 
akan meletakkan karkas ayam kedalam keranjang yang sesuai 
ukuran, sebaiknya tenaga kerja perlu meletakkan karkas dengan 
benar, agar karkas tidak mengalami benturan yang akan 
membuat karkas menjadi memar sehingga nantinya tidak dapat 
didistribusikan dan menjadi ayam afkir. 
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V PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan: 
1. Variabel yang mempengaruhi efisiensi produk utama yaitu 

tenaga kerja, bahan baku, energi, dan air, sedangkan untuk 
produk sampingan yaitu karkas ayam, tenaga kerja, dan 
energi. 

2. Nilai efisiensi proses produksi secara keseluruhan 95,81% 
dan dikatakan belum cukup efisien. Nilai efisiesi masing-
masing proses produksi yaitu 94,57% pada tahap pertama 
dan 97,05% pada tahap kedua.  

3. Usulan perbaikan untuk PT Phalosari Unggul Jaya dilakukan 
dengan mendahulukan prioritas paling utama dari urutan 
persentase potential improvement tertinggi yaitu 
penempatan tenaga kerja pada setiap stasiun kerja harus 
seimbang, mengoptimalkan penggunaan ruang pembekuan, 
mengurangi penggunaan air, dan memilih mitra pemasok 
ayam hidup yang berlokasi tidak terlalu jauh dengan daerah 
Jombang. 

 
5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah jika hasil penelitian 
diterapkan di perusahaan, sebaiknya perlu dipertimbangkan 
usulan perbaikan yang diberikan agar proses produksi selalu 
efisien. Pengukuran setiap DMU sebaiknya dilakukan secara 
berkala dan terus-menerus sehingga perbaikan yang dilakukan 
pada tiap periode disesuaikan dengan permasalahan yang ada. 
Penelitian selanjutnya, sebaiknya ditambahkan variabel 
penelitian berupa biaya produksi.  
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Lampiran 1. Diagram Alir Proses  
a. Diagram Alir Proses Produk Utama 
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b. Diagram Alir Proses Produk Sampingan 
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Lampiran 2. Produk Utama dan Sampingan PT Phalosari 
Unggul Jaya 
c. Produk Utama 

 
Karkas Ayam 

 
d. Produk Sampingan 

 
Kepala dan Leher        Kaki 
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Hati    Jantung   Ampela 
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Lampiran 3. Data Variabel Input dan Output 
a. Data variabel input dan output pada tahap 1 

DMU 

Variabel Input 
Variabel 
Output 

Tenaga 
Kerja 

(orang) 

Bahan 
Baku 
(kg) 

Energi 
(VA) 

Air 
(m3) 

Karkas 
Ayam (kg) 

DMU1Jul 197 629.271,7 426.423 1.624 368.186,7 

DMU1Ags 198 702.834,6 449.773 1.952 458.869,8 

DMU1Sep 198 693.748,2 449.034 1.872 400.318,6 

DMU1Okt 201 730.983,1 455.551 1.973 443.258,3 

DMU1Nov 204 518.952,8 370.024 1.128 295.640,6 

DMU1Des 204 434.267,1 332.783 972 221.330,3 

DMU2Jul 269 728.991,5 666.263 2.683 481.474,0 

DMU2Ags 296 903.155,6 729.787 3.016 640.060,5 

DMU2Sep 300 860.574,4 649.182 2.303 493.493,4 

DMU2Okt 298 912.130,4 716.329 2.892 579.645,5 

DMU2Nov 299 658.550,0 610.571 1.904 419.606,9 

DMU2Des 312 990.913,5 794.915 2.941 683.325,7 

Sumber : PT Phalosari Unggul Jaya (2019) 
 
b. Data variabel input dan output pada tahap 2 

DMU 

Variabel Input Variabel Output 

Karkas 
Ayam 
(kg) 

Tenaga 
Kerja 

(orang) 

Energi 
(VA) 

Kepala 
dan Kaki 

(kg) 

HJA 
(kg) 

DMU1Jul 368.186,7 10 33.750 70.405,3 53.434,4 
DMU1Ags 458.869,8 10 31.250 81.368,5 63.255,1 
DMU1Sep 400.318,6 11 30.000 80.187,2 62.437,3 
DMU1Okt 443.258,3 12 33.750 85.127,8 63.088,4 
DMU1Nov 295.640,6 12 31.250 60.592,5 45.152,1 
DMU1Des 221.330,3 12 17.500 49.954,7 37.584,0 
DMU2Jul 481.474,0 13 33.750 84.663,0 70.535,9 
DMU2Ags 640.060,5 13 31.250 100.833,7 71.192,6 
DMU2Sep 493.493,4 13 30.000 92.684,3 61.319,9 
DMU2Okt 579.645,5 15 33.750 99.312,4 68.754,7 
DMU2Nov 419.606,9 15 31.250 73.250,4 62.173,3 
DMU2Des 683.325,7 16 30.000 102.218,7 86.382,2 

Sumber : PT Phalosari Unggul Jaya (2019) 
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Lampiran 4. Analyst Options Output Banxia Frontier Analyst 
Tahap 1 
a. Optimization Mode 

 
b. Variable Configuration 

 
c. Weight Control 
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d. Data Management 

 
e. Advanced 
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Lampiran 5. Analyst Options Output Banxia Frontier Analyst 
Tahap 2 
a. Optimization Mode 

 
b. Variable Conviguration 

 
c. Weight Control 
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d. Data Management 

 
e. Advanced 
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Lampiran 6. Data Viewer Variabel Input dan Output  
a. Data Viewer tahap 1 

 
 
b. Data Viewer tahap 2 
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Lampiran 7. Output Banxia Frontier Analyst 4 
a. Tahap 1 

 
 
b. Tahap 2 
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Lampiran 8. Output Analisis Sensitivitas 
a. Analisis sensitivitas produk karkas ayam pada variabel yang 

mempengaruhi perubahan nilai efisiensi 
1. Jika variabel x2 ditiadakan 

 
 
2. JIka variabel x4 ditiadakan 
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b. Analisis sensitivitas produk sampingan pada variabel yang 
mempengaruhi perubahan nilai efisiensi 
1. Jika variabel z1 ditiadakan 

 
 

2. Jika variabel x2 ditiadakan 
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3. Jika variabel x3 ditiadakan 
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Lampiran 9. Output Potential Improvement Semua DMU 
yang Tidak Efisien 
a. Potential Improvement Tahap 1 dengan Orientasi Input 
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b. Potential Improvement Tahap 1 dengan Orientasi Output 
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c. Potential Improvement Tahap 2 dengan Orientasi Output 
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Lampiran 10. Output Total Potential Improvement Masing-
masing Proses Produksi 
a. Total Potential Improvement Tahap 1 Orientasi Input 

 
 
b. Total Potential Improvement Tahap 1 Orientasi Output 
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c. Total Potential Improvement Tahap 2 Orientasi Output 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


