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1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Analisis strategi pada tingkat manajemen suatu perusahaan penting dilakukan 

dalam hal perencanaan pengembangan suatu kebijakan keuangan maupun non 

keuangan. Pearce dan Robinson (2013) menyatakan bahwa manajemen strategik 

sebagai sekumpulan keputusan yang menghasilkan perumusan dan implementasi 

rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi yang melibatkan 

pengambilan keputusan jangka panjang dan berorientasi masa depan serta 

membutuhkan cukup banyak sumberdaya sehingga partisipasi manajemen puncak 

sangat penting.  

Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan 

sektor pertanian yang memiliki nilai strategis, karena Indonesia memiliki potensi 

untuk menjadi negara yang unggul di bidang pertanian. Indonesia memiliki 

kekayaan keragaman hayati daratan dan perairan, lahan yang relatif luas dan subur, 

serta iklim yang mendukung keunggulan komparatif Indonesia dalam sektor 

pertanian (Daryanto 2009). 
 

Tabel 1   Populasi Sapi Perah dan Produksi Susu Segar Nasional 

Tahun Populasi Sapi Perah Nasional 

(Ekor) 

Produksi Susu Segar Nasional 

(Ton) 

2007 374,067 459,733 

2008 457,577 474,439 

2009 474,701 488,601 

2010 488,449 909,533 

2011 597,213 974,694 

2012 611,939 959,732 

2013 444,266 786,871 

2014 502,516 800,751 

2015 518,649 835,125 

2016* 533,860 852,951 

Sumber: Kementerian Pertanian (2016) 

 *) Angka sementara 

Peternakan sapi perah merupakan salah satu bagian dari subsektor peternakan. 

Melihat dari kondisi ekologi, geografis, dan kesuburan tanah di beberapa wilayah 

di Indonesia, maka peluang untuk mengembangkan industri persusuan ini cukup 

baik. Salah satu unsur penting dalam pengembangan persusuan nasional adalah 

pengembangan sapi perah baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan 

pada Tabel 1, selama lima tahun terakhir populasi sapi perah turun dengan rata-rata 

sebesar 1.14%. Pada tahun 2011, populasi sapi perah meningkat sebesar 22.27% 

atau 108 ribu ekor lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada periode berikutnya 

pertumbuhan populasi sapi perah masih meningkat, kecuali tahun 2013 terjadi 

penurunan populasi sapi perah. 

Menurut data (Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan 2016) 

pusat populasi sapi perah terbesar terdapat di Jawa Timur sekitar 259,569 ekor atau 
49.70%, Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing 130,572 ekor atau 25%, 

119,740 ekor atau 22.93% dari total populasi sapi perah Indonesia (Gambar 1). 
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Sumber: Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan (2016) 

Gambar 1   Sentra Populasi Sapi Perah Indonesia 2012-2016 

 

Provinsi penghasil susu terbesar berasal dari Jawa Timur, pada tahun 2012 

sampai 2016 rata-rata produksi sapi perah di Jawa Timur sebesar 475,123 Ton atau 

sebesar 55.50% dari produksi nasional. Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata 

produksi mencapai 260,435 Ton atau 30.74%, kemudian Jawa Tengah dengan rata-

rata produksi sebesar 98,863 Ton atau 11.67% (Gambar 2). 

 

 
Sumber: Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan (2016) 

Gambar 2   Sentra Produksi Susu Sapi Indonesia 2012-2016 

 

Peningkatan baik jumlah populasi dan produksi tersebut belum cukup untuk 

memenuhi permintaan pasar industri pengolahan susu dalam negri. Menurut 

(Kementerian Pertanian 2016) saat ini produksi dalam negeri hanya mencukupi 20-

30% dari total permintaan pasar industri susu dalam negeri. Berarti Indonesia masih 

harus mengimpor 70 - 80% untuk memenuhi permintaan industri pengolahan dan 
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diimpor dalam bentuk skim milk powder, anhydrous milk fat, dan butter milk 

powder dari berbagai negara. Misalnya, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, 

dan Uni Eropa (Tabel 2). 

 

Tabel 2   Ketersediaan Susu Lokal dan Susu Impor 

Tahun 

Produksi Susu Sapi Indonesia 

Susu Lokal 

(%) 

Susu Impor  

(%) 

2007 17.91 82.09 

2008 25.13 74.87 

2009 25.99 74.01 

2010 24.09 75.91 

2011 23.49 76.51 

2012 22.34 77.66 

2013 17.96 82.04 

2014 18.97 81.03 

2015 18.69 81.31 

2016* 19.12 80.88 

Sumber: Kementerian Pertanian (2016) 

*) Angka sementara  

 

Menurut data (Kementerian Pertanian 2016) konsumsi susu di Indonesia saat 

ini tergolong rendah dibandingkan dengan negara lainnya sebesar 11.8 

liter/kapita/tahun termasuk produk olahan yang mengandung susu. Konsumsi susu 

negara tetangga seperti Malaysia mencapai 36.2 liter/kapita/tahun, Myanmar 

mencapai 26.7 liter/kapita/tahun, Thailand mencapai 22.2 liter/kapita/tahun dan 

Filipina mencapai 17.8 liter/kapita/tahun. Kesadaran masyarakat untuk 

mengkonsumsi susu cair olahan perlu ditingkatkan agar terus memaksimalkan 

serapan produksi susu sapi lokal.  

 

 

Rumusan Masalah 

Beberapa faktor utama penyebab tidak mampunya produksi susu nasional 

dalam memenuhi permintaan konsumsi susu dalam negeri adalah karena skala 

usaha peternak yang kecil, kemampuan produksi susu yang rendah, harga jual susu 

yang tidak memadai, dan biaya produksi yang relatif tinggi. Harga susu impor yang 

relatif lebih murah akibat perdagangan bebas serta pasar yang dikuasai oleh 

beberapa IPS (Industri Pengolahan Susu) sehingga membentuk sebuah pola pasar 

oligopoly. Pasar yang cenderung opligopoly tentu saja bukan sebuah kondisi yang 

menguntungkan bagi para peternak sapi perah. Akibat dari relatif rendahnya harga 

susu impor, peternak memiliki bargaining power yang sangat lemah sehingga 

menjadi tidak berdaya dalam menentukan harga jual susu sapi mereka terhadap 

industri pengolahan (Syarifah dan Fahmi 2007). Kebijakan impor yang diambil oleh 

IPS juga sebenarnya diakibatkan oleh pasokan susu domestik yang masih belum 

mampu untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat dan spesifikasi susu 

lokal yang kurang sesuai dengan standar IPS (Hidayah 2015). 

Demi mencukupi pasokan susu segar domestik, perlu adanya perluasan, 

pengembangan dalam agribisnis persusuan. Salah satu cara adalah dengan 
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menghimpun para peternak kecil menjadi anggota koperasi yang pada dasarnya 

bertujuan untuk mensejahterakan seluruh anggota didalamnya (Sarpintono 2013). 

Dalam agribisnis persusuan di Indonesia, peternak tidak bisa lepas dari 

keberadaan koperasi. Koperasi yang dibentuk dari kelompok tani atas perjanjian 

kerja sama (institutional arraggament) dimana seluruh peternak yang tergabung 

merupakan anggota koperasi. Mayoritas peternak sapi perah merupakan peternak 

kecil yang memiliki kurang lebih dua sampai lima ekor sapi, sehingga mereka 

membutuhkan sebuah tempat untuk menampung produksi susu mereka dan 

mendistribusikannya kepada industri pengolahan susu (IPS). Keberlangsungan para 

peternak ini sangat tergantung dari koperasi tersebut untuk menampung dan 

menjual produksi mereka (Puspitasari 2017). Koperasi memiliki peran strategis 

untuk menopang perkembangan persusuan di Indonesia. Dalam menjalankan 

fungsinya sebagai lembaga yang memberikan manfaat sosial ekonomi bagi 

anggotanya perlu bagi koperasi untuk senantiasa mengukur kinerja baik itu dari 

aspek keuangan maupun non keuangan (Purwono et al. 2013). 

Tujuan koperasi sebagai salah satu badan organisasi berbentuk koperasi 

adalah untuk mensejahterakan para anggota didalamnya, melalui aktifitas usaha 

yang dijalankannya (Anantanyu 2009). Koperasi dalam menjalankan usahanya 

memilki berbagai macam tantangan dan hambatan yang menghambat jalannya 

aktifitas mereka, sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategi yang dapat 

dijadikan suatu pendekatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya 

saing. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penulisan tesis ini 

memiliki tujuan:  

a. Mendapatkan faktor lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi 

oleh koperasi untuk melakukan perubahan-perubahan dalam rangka 

pengelolaan usaha yang dijalankan. 

b. Memperoleh alternatif strategi yang tepat untuk pengelolaan usaha 

koperasi. 

c. Memformulasikan rekomendasi urutan implementasi alternatif strategi 

yang tepat bagi pengelolaan usaha koperasi 

 

 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini sebagai pengembangan alternatif strategi 

yang dapat direkomendasikan kepada pengelola koperasi untuk dapat 

dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan kinerja, serta menjadi sumber 

informasi bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian yang sejenis untuk 

dikembangkan lebih lanjut pada masa yang akan datang. Bagi peneliti, penelitian 

ini mampu memperdalam kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji oleh 

peneliti. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup seputar pengembangan analisis 

strategi pada pengelolaan koperasi. Penelitian ini hanya sampai kajian pengurutan 

alternatif strategi, dan untuk tahap implementasi diserahkan secara penuh kepada 

para pemangku kepentingan di lingkungan koperasi. Penelitian ini dilakukan di dua 

koperasi yang menjadi studi kasus peneliti yaitu Koperasi Produksi Susu (KPS) 

Bogor yang terletak di Jalan Baru, Kedung Badak, Kota Bogor dan Koperasi Unit 

Desa (KUD) Giri Tani yang terletak di Jalan Taman Safari, Kampung Baru Tegal, 

Cibereum, Cisarua Bogor. 

2  TINJAUAN PUSTAKA  

Kerangka Teoritis 

Dalam penelitian ini dijelaskan berbagai teori, konsep, maupun pandangan 

menurut beberapa ahli. Cakupan penjelasan meliputi manajemen strategik, analisis 

lingkungan eksternal (matriks EFE), analisis lingkungan internal (matriks IFE), 

analisis internal eksternal (matriks IE), analisis SWOT (Streght, Weakness, 

Opportunity, Threat), analisis PERT (Program Evaluation and Review Technique), 

analisis CPM (Critical Path Method), dan Koperasi. 

 

Manajemen Strategik 

Manajemen strategik merupakan sistem yang menghasilkan langkah-langkah 

strategis dalam membangun masa depan organisasi. Proses manajemen strategik 

digunakan oleh manajer dan karyawan untuk merumuskan dan 

mengimplementasikan strategi dalam penyediaan nilai pelanggan terbaik untuk 

mewujudkan visi organisasi (Priyono 2007). Strategi bersifat incremental 

(senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut 

pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan 

(Kurniawati 2009).  

Hunger dan Wheelen (2003) mendefinisikan manajemen strategi sebagai 

sekumpulan keputusan manajerial dan tindakan pengambilan keputusan jangka 

panjang dalam perusahaan, termasuk di dalamnya analisis lingkungan (internal dan 

eksternal), formulasi strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan kontrol. 

Beberapa tahapan manajemen strategi saling berinteraksi dan memiliki hubungan 

timbal balik dari tahap pertama hingga terakhir. Proses tahapan manajemen 

strategik dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3   Proses tahapan manajemen strategik 
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