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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Peternakan merupakan salah satu sektor pertanian yang tumbuh dengan 

cepat setiap tahunnya. Hal ini didukung dengan perkembangan industri 

pengolahan hasil ternak seperti daging, produk turunan, susu, telur, dan hasil 

olahan lainnya. Berdasarkan data BPS (2016), peternakan dan perkebunan 

merupakan salah satu subsektor yang berkontribusi signifikan dalam 

pembangunan pertanian Indonesia yaitu peternakan sebesar 5,44% dan 

perkebunan sebesar 5,83%. Peningkatan permintaan di sektor peternakan ini 

berdampak kepada kebutuhan stok dalam negeri. Produksi daging sapi di 

Indonesia khususnya masih terbilang sangat rendah, maka dari itu solusi 

pemerintah adalah importasi agar tercapainya stabilitas harga pangan nasional. 

Selain karkas atau daging sapi, masyarakat Indonesia pun mengonsumsi jeroan 

sapi yang merupakan produk turunan dari sapi yaitu non-karkas.  

Umumnya masyarakat Indonesia menyebutnya jeroan. Non-karkas terbagi 

atas bagian-bagian dalam tubuh hewan yang sudah dijagal atau biasanya disebut 

bagian kecuali otot dan tulang. Non-karkas dapat dipisahkan menjadi tiga kategori 

yaitu fancy and variety meat (daging variasi) terdiri dari lidah, bibir, buntut, dan 

daging bagian belakang, manufacturing meat atau (daging industri) terdiri dari 

tetelan (daging berlemak), dan edible offal (jeroan) terdiri dari hati, jantung, 

ginjal, lidah, usus, otak dan lainnya. Konsumsi olahan non-karkas sudah menjadi 

hal yang familiar dalam masyarakat Indonesia dan mudah ditemukan baik itu pada 

pedagang soto, rumah makan padang, bakso, dan lain-lain. Menurut Meat & 

Livestock Australia (MLA) tahun 2017 ekspor ke wilayah Indonesia tinggi pada 

permintaan manufacturing meat dan edible offal sebanyak 30% untuk industri 

bakso. Menurut Dinas Peternakan Jawa Barat (2016) konsumsi non-karkas sapi 

terbesar berada pada daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta. 

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam penyedia non-karkas di Bogor 

adalah CV Multi Jaya Mandiri (MJM). Perusahaan ini bergerak di 

bidang penyimpanan, distribusi dan pemasaran produk jeroan sapi. CV MJM 

menjalin kerjasama tunggal dengan perusahaan PT Elders yang berlokasi di 

kampus dalam IPB Dramaga Bogor. PT Elders adalah perusahaan rumah potong 

hewan yang didirikan pada tahun 2006 di Indonesia, memiliki standar tinggi 

dalam pemotongan hewan. PT Elders berpusat di Australia didirikan sejak tahun 

1839. Karkas dan non-karkas yang dihasilkan dari PT Elders adalah yang terbaik 

hanya saja non-karkas bukan menjadi nilai jual PT Elders. Selain memiliki 

sertifikasi ISO 9001, PT Elders mempunyai standarisasi ASAP GLOBAL 

internasional yang sesuai dengan standar negara asalnya. Non-karkas dari hasil 

pemotongan di RPH Elders tidak diserap oleh RPH, produk non-karkas ini 

biasanya dilelang ke perorangan atau pedagang. CV MJM menjalin mitra penuh 

atas seluruh produk non-karkas yang dihasilkan RPH ketika hari pemotongan. CV 

MJM memiliki wewenang untuk ikut menyeleksi hasil produksi dari RPH 

sebelum dikemas, disimpan dan di distribusikan ke daerah-daerah Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, dan bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya meliputi Cianjur, 

Bandung dan Sukabumi. Konsumen utama CV MJM yaitu pasar-pasar tradisional 



2 

di wilayah Jabodetabek dan sekitar. Kemudian, perusahaan seperti PT Ajinomoto 

(Masako), PT Bahtera Wiraniaga Internusa (Pronas), Wardah, dan pabrik bakso. 

Permasalahan yang terjadi pada lingkup industri eksternal dimulai sejak 

dibuka kembalinya kuota non-karkas impor yang telah dilegalisasi pemerintah 

Indonesia pada pertengahan tahun 2016 silam. Impor pertama setelah legalisasi 

mencapai 32.202.553 volume/kg yang pada tahun sebelumnya hanya mencapai 

2.473.262 volume/kg dapat diperkirakaan kenaikan sebesar 1.302%. Anggaran 

impor pada tahun 2016 di subsektor jeroan sapi mencapai 75 juta USD. Dapat 

dilihat pada Tabel 1 tercatat pengeluaran anggaran pemerintah untuk impor cukup 

besar di subsektor hasil ternak daging dan jeroan sapi. Tabel 1 merupakan data 

yang dikeluarkan oleh kesehatan masyarakat veteriner (KESMAVET) pada tahun 

2017. 

 

Tabel 1 Nilai impor subsektor peternakan tahun 2012-2016 

 

Subsektor Hasil 

Ternak Impor  

Nilai (USD) / Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

Sapi 146.233.711 222.222.630 358.101.409 237.157.839 493.726.376 

Jeroan sapi 16.791.528 27.380.912 85.735.575 14.081.530 75.460.274 

Domba/kambing 8.083.004 8.933.812 10.831.447 13.906.748 10.878.929 

Jeroan non sapi - - - - - 

Unggas 1.545.889 4.506.847 4.729.950 4.594.523 6.192.810 

Daging lainnya 2.969.714 906.308 1.064.204 983.325 1.271.495 

Sumber: Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2017 

 

Anggaran yang besar dikeluarkan pemerintah untuk impor jeroan sapi 

guna menahan harga jeroan lokal yang terus melonjak seiring dengan 

meningkatnya pembiayaan ternak sapi hidup yang berpengaruh pada mahalnya 

harga daging dan jeroan sapi dalam negeri.  

Kemudian, di tahun 2017, Indonesia resmi menjalin kerjasama dengan 

negara India untuk impor daging kerbau beku dan jeroan beku yang telah 

tersertifikasi halal, yang sejatinya dinilai bermasalah bagi standarisasi Indonesia 

karena India belum terbebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi 

hidupnya. Masuknya ratusan ton jeroan beku selundupan yang rencananya akan 

dijual secara masal di berbagai pasar tradisional di Indonesia, sehingga dapat 

mendistorsi pasar dalam negeri. Persaingan antar perusahaan sejenis baik 

produsen lokal atau perusahaan importir daging beku memicu persaingan yang 

semakin ketat. Berdasarkan data Instalasi Karantina Produk Hewan Impor 

(IKPHI) tahun 2016, tercatat 92 perusahaan berbadan Perseroan Terbatas (PT) dan 

Commanditaire Vennootschap (CV) mengajukan permohonan impor jeroan.  

Selama CV MJM menjalani bisnisnya, CV MJM menghadapi persaingan 

yang ketat oleh perusahaan non-karkas dalam negeri yang berada di industri yang 

sama. Khususnya area pemasaran CV MJM dengan area pemasaran di pasar-pasar 

tradisional yang berlokasi di daerah Jabodetabek dan sekitarnya. Perusahaan yang 

bergerak di industri non-karkas meliputi PD Intan Jaya, CV Rian Jaya, CV 

Anugerah Perkasa, CV Sinar Offal, dan CV Muti Jaya. Jika dilihat dari Gambar 1, 

yang menjadi pesaing utama dari CV MJM yaitu CV Multi Jaya yang berlokasi di 
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Jatinegara, Jakarta Timur yang memiliki pangsa pasar terbesar yaitu 29%. CV 

Multi Jaya menjalin kerjasama dengan beberapa RPH dan memiliki RPH sendiri 

untuk memenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan CV MJM yang hanya menjalin 

kerjama sama tunggal dengan PT Elders. Kekuatan yang dimiliki CV MJM 

terutama dalam harga yang ditawakan oleh pemasok. Pemasok dapat memberikan 

harga yang lebih murah karena CV MJM menyerap seluruh produk non-karkas 

sapi dari PT Elders.  

Sumber: Data perusahaan CV MJM (diolah) 

Gambar 1  Pangsa pasar perusahaan non-karkas lokal area pemasaran 

Jabodetabek, Cianjur, Bandung dan Sukabumi 

 

Hal ini tentu memicu persaingan bisnis yang semakin ketat. Adanya 

persaingan tersebut membuat perusahaan pengelola non-karkas sapi berlomba 

untuk mendapatkan pangsa pasar dan konsumen yang lebih besar. Taktik pada 

permainan harga, mutu produk, pelayanan prima, dan sertifikasi halal digunakan 

untuk meningkatkan daya saing masing-masing perusahaan. Oleh sebab itu, di 

dalam penelitian ini analisis Porter Diamond Model digunakan untuk mengetahui 

keadaan lingkungan eksternal yang mempengaruhi industri non-karkas lokal. 

Kemudian, perlunya Analisis SWOT untuk menganilisis komponen Porter 

Diamond Model, untuk mengetahui peluang dan ancaman bagi perusahaan CV 

MJM. Selanjutnya, mengetahui rantai nilai dan menganalisis lingkungan bisnis 

CV MJM saat ini. Kemudian, serta merumuskan strategi yang sesuai dengan 

tujuan perusahaan kedepannya. 

 

 

Rumusan Masalah 

 CV MJM memiliki keterbatasan produksi karena bergantung kepada hari 

pemotongan di RPH (9-12 kali pemotongan dalam satu bulan). Di sisi lain CV 

MJM juga menghadapi persaingan dengan kompetitor dan produk non-karkas 

impor yang menawarkan harga yang relatif sama atau bahkan lebih murah jika 

dibandingkan dengan produk non-karkas lokal yang memiliki mutu yang lebih 

baik. Berdasarkan pemaparan di atas, CV MJM sebaiknya meningkatkan 
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kinerjanya agar lebih berdaya saing dalam menghadapi kompetitor. Perumusan 

masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah:  

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi daya saing pada lingkungan 

industri non-karkas sapi lokal? 

2. Apa faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi daya saing CV 

MJM? 

3. Bagaimana rumusan strategi peningkatan daya saing berdasarkan faktor-

faktor internal dan eksternal yang dimiliki oleh CV MJM? 

4. Apa prioritas strategi untuk meningkatkan daya saing CV MJM? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan daya saing 

lingkungan industri non-karkas sapi lokal. 

2. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi daya saing 

di CV MJM. 

3. Merumuskan strategi berdasarkan faktor internal dan eksternal yang dimiliki 

oleh CV MJM. 

4. Menentukan prioritas strategi untuk meningkatkan daya saing CV MJM. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini antara lain: 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang 

berminat untuk melakukan penelitian di bidang yang sama ataupun penelitian 

lanjutan.  

2. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan di bidang manajemen strategi, 

khususnya mengenai perumusan strategi serta melatih kemampuan menulis 

untuk mengaplikasikan teori-teori yang sudah didapatkan saat perkuliahan.  

3. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

CV MJM dalam menerapkan strategi peningkatan daya saing.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pengkajian keunggulan 

kompetitif bisnis non-karkas sapi pada lingkup Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi 

(Jabodetabek) dan sekitarnya. Jenis non-karkas sapi yang diteliti yaitu pada sapi 

Brahman cross (BX). Aspek yang dianalisis yaitu aspek internal dan eksternal 

perusahaan, serta perumusan strategi berdasarkan visi dan misi perusahaan. Pihak 

yang dimaksud internal dalam penelitian ini adalah perusahaan CV MJM 

sedangkan pihak eksternal yang dimaksudkan adalah distributor, lembaga/instansi 

terkait, dan akademisi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




