
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini konsumsi susu per kapita masyarakat 

Indonesia masih tergolong rendah yaitu sekitar empat liter 

per tahun. Apabila dibandingkan dengan sesama negara 

berkembang lain misalnya Malaysia maka konsumsi susu 

masyarakat Indonesia tertinggal sangat jauh karena konsum- 

si per kapita per tahun masyarakat negara tersebut sebesar 

duapuluh empat liter. Apalagi jika dibandingkan dengan 

Singapura yang konsumsi susu per kapitanya telah sampai 

limapuluh delapan liter per tahun. Menurut A. Wahab 

Asjari (Media Indonesia, 1993), rendahnya konsumsi ini 

erat kaitannya dengan tingkat pendapatan per kapita masya- 

rakat yang masih rendah yaitu sekitar US$ 605. 

Berdasarkan tantangan ini pemerintah melakukan berba- 

gai upaya melalui program dan kebijakan, antara lain 

pembinaan seluruh pola peternakan baik peternakan rakyat 

maupun perusahaan peternakan secara simultan yang berori- 

entasi pada efisiensi penggunaan sumberdaya yang jumlahnya 

terbatas. Secara kualitatif pembinaan ini ditunjang 

dengan upaya menggalakan masyarakat untuk minum susu 

dengan memberikan pengertian bahwa minum susu adalah 



sehat. Denqan kampanye yang intensif, kesadaran untuk 

menjaga kesehatan akan semakin tinggi. Disamping dari 

sisi konsumsi, program dan kebijakan pemerintah juga 

diarahkan dari sisi produksi. Hal tersebut didasarkan 

pada kenyataan bahwa konsumsi yang masih kecilpun belum 

dapat dipenuhi secara keseluruhan dari produksi dalam 

negeri dan masih harus mengadakan impor. 

Pemerintah berusaha mengurangi impor susu dari luar 

negeri denqan mengadakan peningkatan populasi sapi perah 

secara besar-besaran. Pada tahun 1979 - 1980 impor sapi 
perah Fries Holland (FH) dari Australia dan Selanda Baru 

sebanyak 25.082 ekor. Sampai tahun 1982 jumlah sapi yanq 

diimpor sebanyak 50.124 ekor. Sampai tahun 1988 populasi 

sapi perah telah mencapai 222.000 ekor dengan produksi 

susu sebesar 219,9 juta liter. Ternyata dampak dari 

penambahan jumlah sapi perah yang diimpor juqa berpenqaruh 

pada penurunan jumlah impor susu. Menurut Buku Statistik 

Peternakan (1991), pada tahun 1985 impor susu sebanyak 

45.362,4 ton, tahun 1986 sebanyak 40.603,l ton, tahun 1987 

sebanyak 39.602,5 ton, tahun 1988 sebanyak 42.283,7 ton 

dan impor pada tahun 1989 sebanyak 32.911,3 ton. 

Pada perkembangan selanjutnya peternak sapi perah 

semakin didukunq oleh pemerintah berupa dikeluarkanya 

kebijakan yanq sifatnya melindunqi para peternak. Pada 

mulanya rasio impor susu adalah 1 berbandinq 3,5 artinya 



bahwa j ika pengimpor (Industri Penqolah Susu) membeli 

bahan baku susu dari dalam negeri sebanyak satu liter maka 

kepadanya diberi hak untuk menqimpor susu sebanyak tiqa 

setenqah liter. Kebijakan ini diperbaharui dengan SK 

Mendag No. 196/Kp/VI/92 yanq berlaku surut mulai 1 Januari 

1992. Isi SK ini adalah menentukan rasio untuk pengkaitan 

impor dengan penyerapan susu dalam negeri 1 berbandinq 2 

berarti setiap pembelian satu liter susu dalam negeri 

importir berhak menqimpor dua liter susu. Kebijakan tahun 

1992 diperbaharui pada tahun 1993 dengan SK Mendag No. 

65/Kp/II/93 yang berlaku mulai 1 Januari 1993. Sesuai 

dengan SK tersebut maka rasio impor bahan baku terhadap 

penyerapan susu segar produksi dalam negeri menjadi 1 

berbanding 1,25. Pemerintah juga menaikan harqa susu sapi 

perah dalam negeri ditinqkat peternak dari 532 rupiah 

menjadi 580 rupiah per liter yang mulai berlaku Maret 1993 

(Media Indonesia, 1993). 

Tampaknya kebijakan-kebijakan di atas mendapat respon 

dari Industri Pengolahan Susu (IPS). Jika pada tahun 1991 

IPS mengadakan pembelian susu seqar dari dalam neqeri 

sebesar 180.027,6 ton maka pada tahun 1992 sampai pada 

bulan Aqusustus saja sudah terserap 145.226,9 ton dan 

diperkirakan sampai akhir tahun 1992 akan terserap 

217.838,5 ton (Statistik Perdagangan, Depdag, September 

1992). 



Fenomena-fenomena tersebut bagi Koperasi Produksi 

Susu dan Peternakan Sapi Perah (KPS) Bogor merupakan 

peluang yang harus dimanfaatkan. Salah satu alternatifnya 

adalah dengan meningkatkan usaha ternak sapi perah. 

B. Perumusan Masalah 

Kegiatan usaha peternakan sapi perah tidak lepas dari 

guncangan yang dapat mempengaruhi usaha tersebut misalnya 

situasi dan kondisi dari faktor produksi dan hasil produk- 

si yang berfluktuasi. Contoh kongkrit untuk masalah ini 

adalah tidak stabilnya harga susu sebagai akibat mutu susu 

yang tidak selalu dapat dipertahankan. Dengan ketidak- 

stabilan ini membuat pengusaha peternak sapi perah perlu 

untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi perusahaa- 

nya yang selanjutnya dapat melangsungan usahanya dalam 

posisi yang menguntungkan. Untuk itu dapat dilihat antara 

lain dengan menelaah penggunaan faktor produksinya. 

Dengan demikian diharapkan dapat diketahui apakah perusa- 

haan dalam menjalankan usahanya sudah efisien dan dalam 

skala yang ekonomis atau belum. 

C. Tujuan Gladikarya 

Dengan mengkaji permasalahan koperasi yang timbul 

maka tujuan dari gladikarya ini adalah: 

1. Menemukan suatu cara untuk meningkatkan efisiensi 

ekonomi koperasi 'ditinjau dari aspek manajemen produksi 



sehingga dalam operasi usahanya lebih menguntungkan. 

2. Mengetahui skala usaha koperasi dan selanjutnya beru- 

paya untuk menempatkan usaha koperasi pada skala yang 

ekonomis (menguntungkan). 

D .  Kegunaan Gladikarya 

Kegiatan geladikarya ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat ganda baik untuk peserta geladikarya maupun untuk 

KPS Bogor. 

1. Manfaat bagi peserta geladikarya 

Kesempatan bagi peserta geladikarya untuk menerapkan 

serta menggunakan konsep-konsep yang diperoleh selama 

berlangsungnya perkuliahan. Disamping itu juga dapat 

dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk belajar mendiagnosis 

masalah-masalah bisnis di dunia nyata. 

2. Manfaat bagi KPS Bogor 

KPS dapat memanfaatkan kemampuan peserta geladikarya 

untuk membantu menganalisis permasalahan yang sedang 

dihadapi terutama yang berkaitan dengan masalah produksi. 

Di samping itu KPS juga memperoleh alternatif pemecahan 

masalah yang sedang dihadapi sehingga dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan usahanya. 




