
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Ketersediaan susu untuk konsumsi mengalami perkembangan yang 

berfluktuasi. Data neraca bahan makanan (NBM) menunjukkan ketersediaan susu 

untuk konsumsi pada periode tahun 2006-2015 ditinjau dari sumber pasokannya 

terdiri dari dua jenis yaitu susu lokal dan susu impor. Ketersediaan susu lokal dan 

susu impor sebesar 14.39 kg/kapita/tahun dengan rata-rata pertumbuhan untuk 

susu lokal turun 2.99% per tahun atau 2.93 kg/kapita/tahun sementara itu untuk 

susu impor naik 2.70% per tahun atau sebesar 11.46 kg/kapita/tahun. Ketersediaan 

susu dalam negeri sebanyak 79.63% dipasok dari susu impor, sementara itu susu 

lokal hanya memberikan kontribusi sebesar 20.37%. Hal ini mengindikasikan 

industri pengolahan susu (IPS) dalam negeri lebih memilih menggunakan bahan 

baku impor untuk memproduksi susu bubuk. Negara pemasok susu impor yaitu 

Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat. Kajian Kementerian Pertanian 

(Kementan) tahun 2015 menunjukkan ketersediaan susu di Indonesia mengalami 

peningkatan 1.34% per tahun (Gambar 1). 

 

 
Sumber: Kementan (2015) 

Gambar 1 Perkembangan ketersediaan susu di Indonesia 2006-2015 

Herawati dan Priyanto (2013) menyatakan bahwa masyarakat Indonesia 

masih menganggap susu sebagai barang mewah. Konsumsi susu masyarakat 

Indonesia hanya sekitar 11 liter/kapita/tahun, lebih rendah dibandingkan dengan 

Malaysia dan Filipina yang masing-masing mencapai 22 liter/kapita/tahun. 

Bahkan, negara-negara di Eropa telah mencapai 100 liter/kapita/tahun. Konsumen 

di negara berpendapatan rendah akan melakukan pergeseran konsumsi bahan 

pangan dari bahan pangan utama tinggi karbohidrat ke bahan pangan berkalori 

tinggi seperti daging dan susu. Faktor lain yang diindikasikan berdampak terhadap 

perubahan pola konsumsi adalah peningkatan populasi di kota besar akibat 
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urbanisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap manfaat susu bagi 

kesehatan. 

Konsumsi susu di masyarakat umumnya berupa susu murni, susu bubuk dan 

susu kental manis. Rata-rata pertumbuhan konsumsi susu murni di Indonesia 

menurut data dari Susenas dari tahun 2006-2015 mengalami penurunan yaitu 

sebesar 2.44 liter/kapita/tahun. Sementara jenis susu bubuk dan kental manis pada 

periode yang sama cenderung mengalami peningkatan. Pola konsumsi susu kental 

manis jika dibandingkan dengan konsumsi susu bubuk dan susu murni sangat 

berbeda, susu kental manis lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat 

dibandingkan susu murni maupun susu bubuk. Rata-rata konsumsi susu kental 

manis pada periode 2006-2015 mencapai 3.50 per kaleng/kapita/tahun (1 kaleng = 

397 gram) sedangkan susu bubuk hanya 0.67 kilogram/kapita/tahun dan susu 

murni 0.13 liter/kapita/tahun. 

Perkembangan konsumsi susu bubuk di Indonesia dari tahun 2006-2015 

mengalami rata-rata pertumbuhan 0.7% per tahun (Gambar 2). Terjadi penurunan 

konsumsi susu bubuk per kapita yang cukup tajam di tahun 2012 sebesar 49% 

atau turun sebesar 0.36 kilogram/kapita/tahun dibandingkan tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2013 konsumsi kembali mengalami peningkatan 97% menjadi sebesar 

0.73 kilogram/kapita/tahun. 

 

 
Sumber: Kementan (2015) 

Gambar 2 Perkembangan konsumsi susu bubuk di Indonesia 2006-2015 

Laju pertumbuhan rata-rata konsumsi susu bubuk domestik melebihi 

produksi bahan baku susu bubuk domestik sehingga menyebabkan pemenuhan 

kebutuhan dilakukan dengan jalan importasi. Dominasi bahan baku susu impor 

mengindikasikan ketergantungan indutri susu bubuk domestik terhadap pasokan 

dari negara lain. Realisasi impor susu Indonesia dari tahun 2006-2015 masih jauh 

di atas realisasi ekspornya (Gambar 3) sehingga menyebabkan defisit neraca 

perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio ekspor terhadap impor setelah 

2010 cenderung menurun antara 10,82% hingga 17.24% (Kementan 2016). 
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Sumber: Kementan (2015) 

Gambar 3 Perkembangan volume ekspor dan impor susu sapi Indonesia 2006-2015 

Nilai rasio ekspor impor susu Indonesia tahun 2015 sebesar 10,82%, hal ini 

menandakan bahwa kebutuhan susu nasional lebih dari 80% dipenuhi oleh 

produksi impor. Impor sebagian besar dalam bentuk susu bubuk (skim powder) 

dan condensed/evaporated milk. Pertumbuhan volume ekspor susu yang terjadi 

pada periode 2006-2015 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,21% per 

tahun dan nilainya meningkat 54,23% per tahun. Sementara itu volume impor 

susu juga mengalami peningkatan pada periode 2006-2015 sebesar 2,62% per 

tahun dengan rata-rata peningkatan nilai impor 1,91%. 

Peningkatan nilai impor susu bubuk diakibatkan oleh produksi susu bubuk 

domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan industri pengolahan susu. Pada 

tahun 2006-2015 produksi susu bubuk tidak mengalami pertumbuhan yang 

signifikan. Tercatat pada tahun 2009 produksi susu bubuk domestik turun drastis 

menjadi 3.636 ton dan pada tahun 2015 hanya meningkat sebesar 10.788 ton. 

Grafik produksi susu bubuk domestik dari tahun 2006-2015 pada Gambar 4.  

 

 
Sumber: BPS 2018 (data diolah) 

Gambar 4 Produksi susu bubuk domestik, 2006-2015 
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Yusdja dan Sayuti (2002) mengungkapkan bahwa kurangnya kemampuan 

produksi susu domestik tersebut disebabkan struktur industri di tingkat peternak 

didominasi peternak sapi perah skala kecil. Para peternak tergabung dalam 

lembaga seperti Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) yang diharapkan 

memperkuat daya tawar peternak sapi perah terhadap IPS. Peternak umumnya 

hanya memiliki 3-4 ekor sapi perah yang berdampak pada rendahnya kapasitas 

produksi susu domestik. Kondisi ini diperburuk dengan ketidakefisienan kinerja 

operasional lembaga koperasi peternak. Skala usaha koperasi yang berada dalam 

tahap decreasing return to scale menuntut koperasi untuk melakukan rekayasa 

faktor-faktor produksi dalam memicu pengembangan industri persusuan nasional. 

 

 

Perumusan Masalah 

Importasi bahan baku susu bubuk dalam mekanisme perdagangan 

internasional mengakibatkan peternak sapi perah domestik menghadapi 

persaingan langsung dengan industri susu impor dari sisi harga dan mutu. Harga 

dapat dikategorikan sebagai sebuah pilar pada konsep daya saing. Kenyataan ini 

mendorong industri untuk memenuhi kebutuhan input produksi melalui impor 

karena harga yang lebih kompetitif.  

Komitmen Indonesia untuk mengadopsi liberalisasi perdagangan diduga 

telah mengubah tatanan internal industri persusuan nasional secara struktural 

tanpa melalui mekanisme penyesuaian. Pemerintah telah menghapuskan beberapa 

kebijakan karena bersifat restriktif, anti liberalisasi perdagangan serta 

dikategorikan sebagai hambatan non-tarif. Intervensi pemerintah terlihat hanya 

pada penetapan tarif 5% terhadap susu impor. Indonesia menjadi salah satu negara 

yang membuka paling luas pasar produk pertaniannya akibat penetapan tarif 

rendah. Perlindungan minimal dari pemerintah diindikasikan menurunkan daya 

saing susu domestik dalam perdagangan internasional.  

Kementan menargetkan Indonesia swasembada susu pada tahun 2019. Badan 

Pangan Dunia (FAO) mendefinisikan swasembada dengan komponen impor 

mencapai 10%, padahal Direktur Perbibitan Ternak, Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian 

(Kementan) menyatakan bahwa 70-75% susu yang dikonsumsi masih harus 

diimpor. Swasembada susu 2019 merupakan revolusi putih untuk meningkatkan 

gizi yang tinggi Herawati dan Priyanto (2013). IPS diberikan kebebasan 

mengimpor bahan baku susu tanpa kewajiban menyerap susu domestik terlebih 

dahulu. IPS juga diindikasikan mempunyai preferensi menggunakan bahan baku 

susu impor sebagai input proses produksi. Hal ini disebabkan antara lain kapasitas 

produksi susu domestik yang rendah untuk mencukupi kebutuhan IPS. Harga susu 

impor secara riil lebih ekonomis dengan spesifikasi mutu lebih bagus dan 

berkurangnya batasan impor.  

Kondisi tersebut belum dapat mendorong perkembangan usaha ternak sapi 

perah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas susu. Isu penting 

yang menjadi fokus perhatian untuk menghadapi masalah ini adalah daya saing. 

Peningkatan volume impor bahan baku susu diduga merefleksikan daya saing 

susu domestik yang lemah. Indonesia dapat terhindar menjadi total net importer 

hanya dengan langkah strategis yang berujung pada peningkatan daya saing. 
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Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji daya saing industri susu 

bubuk di Indonesia dengan menggunakan model Diamond Porter dan analisis 

faktor-faktor yang memengaruhi impor susu bubuk dengan Engel Granger 

Cointegration dan Error Correction Model (ECM). Porter (1990) menawarkan 

Diamond Porter untuk memperkuat daya saing. Berdasarkan latar belakang yang 

telah disebutkan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kondisi faktor-faktor yang memengaruhi daya saing industri susu 

bubuk domestik? 

2. Apakah faktor–faktor yang menjadi determinan impor bahan baku susu bubuk 

di Indonesia? 

3. Bagaimana rekomendasi strategi yang mampu untuk meningkatkan daya saing 

industri susu bubuk domestik? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah: 

1. Mengkaji kondisi faktor-faktor yang memengaruhi daya saing industri susu 

bubuk domestik. 

2. Mengkaji faktor–faktor yang menjadi determinan impor bahan baku susu 

bubuk di Indonesia.  

3. Merumuskan rekomendasi strategi yang mampu untuk meningkatkan daya 

saing industri susu bubuk domestik. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak 

seperti pengambil kebijakan, pengusaha industri susu bubuk dan peternak sapi 

perah tentang sejauh mana daya saing dari industri susu bubuk dan faktor-faktor 

yang memengaruhi impor susu bubuk. Beberapa manfaat lain yang dapat diambil 

dalam tulisan ini: 

1. Dapat mengetahui dan memahami kondisi faktor-faktor yang memengaruhi 

daya saing industri susu bubuk domestik. 

2. Dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai faktor–faktor yang 

menjadi determinan impor bahan baku susu bubuk di Indonesia. 

3. Dapat memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk 

meningkatkan daya saing industri susu bubuk domestik. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini yaitu mengkaji daya saing 

dari industri susu bubuk domestik. Analisis dilanjutkan terhadap faktor-faktor 

yang memengaruhi impor susu bubuk dalam bentuk bahan baku. Kajian dilakukan 

terhadap data-data industri susu bubuk selama periode tahun 2006 hingga tahun 

2015. 
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