
BAB I. 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Susu merupakan salah satu produk pertanian yang sangat penting, 

karena dibandingkan dengan bahan minuman lain, susu adalah minuman yang 

mendekati kesempumaan. Hal ini disebabkan susu mengandung nutrisi yang 

tinggi, laktosa, vitamin dan mineral yang sangat diperlukan tubuh. Selain itu, 

asam lemak gliserol yang dikandungnya lebih mudah dicema oleh tubuh. 

Sebagai sumber protein hewani yang sangat baik untuk kesehatan menjadikan 

susu tidak mudah untuk digantikan oleh makanan lain, terutama bagi kelompok 

rawan gizi seperti balita, usia lanjut dan wanita hamil atau menyusui. 

Susu hewani yang lazim dikonsumsi oleh manusia dapat diperoleh dari 

sapi, kerbau, kambing, domba dan kuda. Masing-masing menghasilkan susu 

yang berbeda kandungan gizinya. Kandungan gizi susu yang dihasilkan 

beberapa jenis hewan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Gizi Susu Yang Dihasilkan Beberapa Jenis Hewan 

Susu sapi merupakan susu yang paling banyak dikonsumsi, karena susu sapi 

Hewan 

Sapi 
Kerbau 
Kambing 
Domba 
Kuda 

mudah diperoleh dengan harga relatif yang lebih murah dibandingkan susu 

Air I Protein 1 Lemak I Laktosa I Abu 

hewani lainnya. Berbagai produk susu mengandung konsentrasi zat-zat yang 

Sumber : Buckle Food Science, 1985 

87.10 
82.44 
87.81 
80.60 
89.86 

berbeda satu sama lainnya, karena sengaja diproses menurut tujuan yang 

3.40 
4.74 
3.71 
5.44 
2.00 

3.90 
7.40 
4.09 
8.28 
1.59 

http://www.mb.ipb.ac.id



http://www.mb.ipb.ac.id



Belum tercukupinya bahan baku susu segar bagi industri pengolahan 

susu lebih disebabkan oleh karena rendahnya tingkat efisiensi dan produktifitas 

peternak sapi perah Indonesia. Selain itu, lemahnya manajemen pakan, kurang 

baiknya pemeliharaan kesehatan ternak, dan iklim yang kurang kondusif 

dibandingkan lingkungan asalnya menyebabkan jumlah dan kualitas susu segar 

yang dihasilkan masih rendah. Jumlah produksi susu seekor sapi perah peternak 

dalam negeri selama ini dengan calving interval rata-rata 18 bulan adalah rata- 

rata hanya 8 lierhari. Padahal ditinjau dari genetik potensial ternak tenebut, 

seharusnya jumlah produksi susu seekor sapi perah sapi yang diternakan itu 

rnampu menghasilkan rata-rata 12-15 literlhari. Disamping itu, harga susu impor 

bisa lebih murah, karena hampir semua negara penghasil susu memberlakukan 

subsidi kepada peternakan sapi perahnya. 

Untuk meningkatkan produksi susu segar nasional, pemerintah terus 

melakukan berbagai upaya. Diantaranya adalah dengan mengadakan program- 

program pengembangan sapi perah melalui inseminasi buatan, kredit sapi perah 

(Krekop, PUSP. Banpres), serta melalui proyek ~erusahaan Inti Rakyat (PIR). 

Selain itu guna melindungi peternak sapi perah, pemerintah lndonesia 

memberiakukan kebijakan rasio penggunaan bahan baku susu impor. Sejak 

semester 11 1997, melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan 

berdasarkan Surat Keputusan No. 349/MPPlKep1911997 tertanggal 26 

September 1997, pemerintah menetapkan untuk menurunkan rasio susu menjadi 

1:1,60. Berarti setiap pembelian atau penyerapan susu segar produksi dalam 

negeri sebanyak satu ton diberikan ijin untuk melakukan impor bahan baku susu 

setara susu segar sebanyak 1,60 ton yang pada semester sebelumnya rasio 

susu adalah 1:1.70. 
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Salah satu perusahaan pengolahan susu terkemuka dan tangguh di 

lndonesia adalah PT Fajar Taurus lndonesia (FTI) yang berlokasi di Cijantung, 

Jakarta Timur. Produk yang dihasilkannya adalah susu pasteunsasi, susu 

homogenisasi, flavour milk, yoghurt dan keju khusus. Dalam proses 

produksinya, PT Fajar Taurus rnenggunakan bahan baku susu segar yang 

diperoleh dari peternakan sapi perah yang dimilikinya. Peternakan tersebut 

berlokasi di Desa Tenjo Ayu, Cicurug. Sukabumi yang dikelola secara 

profesional rnenggunakan tenaga ahli berpengalaman dan dalam proses 

produksinya digunakan mesin pemerah susu modem dan permanen buatan Alfa 

Lava1 dari Swedia. Mesin tersebut rnampu menampung sapi sebanyak 12 ekor 

untuk sekali pemerahan dan rnempunyai kapasitas 3.000 literlhari. 

Peternakan Fajar Taurus rnerupakan sebuah peternakan sapi perah 

yang terintegrasi dan terkemuka di lndonesia, karena tidak hanya mernelihara 

sapi perah yang menghasilkan susu segar dan pola perneliharaan yang 

dilakukan berdasarkan fase pertumbuhan atau kelompok sapi. Untuk 

menggantikan sapi perah yang telah menurun produksinya dan mati diperoleh 

dari hasil penciptaan bibit sapi perah sebagai sapi pengganti yang dilakukannya 

sendiri. Sapi pengganti tersebut rnerupakan hasil pemeliharaan pedet betina 

yang dilahirkan oleh sapi perah sampai pedet tersebut menjadi sapi perah yang 

menghasilkan susu segar. Selain itu, Nmput sebagai pakan hijauan untuk 

makanan sapinya diperolehnya dari kebun rumput yang dikelolanya sendiri 

dengan rnenggunakan pupuk kompos hasil dari kotoran sapinya. 

Bagi sebuah peternakan yang memproduksi susu segar, maka sapi 

perah rnerupakan aktiva produksi yang menghasilkan susu segar dan 

mempunyai urnur ekonomis yang terbatas. Untuk itu, sapi perah tersebut hams 
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disusutkan setiap tahun berdasarkan biaya perolehannya dan biaya penyusutan 

tersebut harus dibebankan dalarn biaya produksi susu. Sedangkan Petemakan 

Fajar Taurus tidak pemah rnernbebankan biaya penyusutan sapi perah yang 

dirnilikinya dalam biaya produksi susu segar. Hal ini disebabkan, seluruh biaya 

pemeliharaan sapi sudah dianggap biaya penyusutan. Didalarn biaya 

perneliharaan sapi tersebut terdapat biaya perneliharaan pedet betina yang 

dilahirkan oleh sapi perah sarnpai menjadi sapi perah yang menghasilkan susu 

sebagai sapi pengganti. 

Sebagian besar susu segar produksi Peternakan Fajar Taunrs diserap 

oleh PT Fajar Taurus Cijantung dan sisanya dibeli oleh beberapa perusahaan 

pengolahan susu yang beriokasi tidak jauh dari petemakan. Perusahaan 

pengolahan tersebut rnasih sangat rnernbutuhkan bahan baku susu segar yang 

dihasilkan oleh Peternakan Fajar Taurus, karena susu segar yang dihasilkannya 

lebih berkualitas dibandingkan dengan susu segar yang dihasilkan oleh 

petemak lain di sekitar Daerah Sukabumi. Dengan dernikian, Petemakan Fajar 

Taurus rnerencanakan untuk meningkatkan jumlah produksi susu segar yang 

dihasilkannya guna mengisi pangsa pasar bahan baku industri pengolahan susu 

yang rnasih tergantung dengan bahan baku impor. 

Peningkatan jurnlah produksi susu segar tersebut dilakukan dengan 

rnenarnbah jurnlah sapi perah yang dirnilikinya. Untuk dapat rneningkatkan 

jurnlah produksi susu dalarn jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan dari 

sapi perah hasil inserninasi buatan, rnaka penarnbahan sapi perah haws 

dilakukan dengan rnernbeli sapi perah irnpor. Penarnbahan jurnlah sapi perah 

berarti juga harus rnenarnbah sarana dan prasarana perneliharaan dan 

pernerahan. Dengan dernikian, penarnbahan jurnlah sapi perah berarti 
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Peternakan Fajar Taurus hams rnelakukan investasi dalarn rangka penambahan 

kapasitas produksi susu segar. 

B. ldentifikasi Masalah 

Sebagai sebuah peternakan yang memproduksi susu segar, Peternakan 

Fajar Taurus tidak pernah membebankan biaya penyusutan sapi perah yang 

dirnilikinya dalarn biaya produksi susu segar. Hal ini disebabkan, seluruh biaya 

perneliharaan sapi sudah dianggap biaya penyusutan. Didalam biaya 

perneliharaan sapi tersebut terdapat biaya pemeliharaan pedet betina yang 

dilahirkan oleh sapi perah sarnpai rnenjadi sapi perah yang rnenghasilkan susu 

sebagai sapi pengganti. Untuk itu, Peternakan Fajar Taurus tidak dapat menilai 

sapi perah pada setiap periode laporan keuangan dan usahanya. 

Peternakan Fajar Taurus rnerencanakan untuk rnenarnbah kapasitas 

produksi susu segarnya untuk memenuhi permintaan bahan baku susu segar 

bagi industri pengolahan susu. Penambahan kapasitas produksi tersebut 

dilakukan rnelalui investasi pernbelian sapi perah, sarana perneliharaan dan 

pemerahan. Untuk rnenentukan layak atau tidaknya penambahan kapasitas 

produksi tenebut, maka hams dilakukan analisis dan penilaian terhadap 

investasi tersebut. 

Dari pennasalahan yang dihadapi oleh Peternakan Fajar Taurus, maka 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Menentukan biaya perolehan sapi pengganti dan metode penyusutan sapi 

perah untuk dapat rnengetahui nilai buku sapi perah pada setiap periode 

laporan keuangan dan usaha Peternakan Fajar Taurus. 
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2. Menganalisis investasi penambahan kapasitas produksi susu segar 

Petemakan Fajar Taurus untuk menentukan bahwa penambahan kapasitas 

produksi tenebut layak atau tidak untuk dilaksanakan. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dilakukan dengan menyusun hirarki pertanyaan yang 

akan mempemludah didalam analisis investasi penambahan kapasitas pmduksi 

Petemakan Fajar Taurus. Hirarki pertanyaan tenebut terdiri dari : 

1. Bagaimana metode penyusutan sapi perah yang merupakan aktiva produksi 

Petemakan Fajar Taurus dalam memproduksi susu segar ? 

2. Berapa biaya pemeliharaan seekor sapi yang terdiri dari biaya pakan dan 

biaya kesehatan berdasarkan fase pertumbuhan atau kelompok sapi untuk 

menentukan biaya perolehan seekor sapi pengganti ? 

3. Bagaimana melakukan analisis terhadap investasi penambahan kapasitas 

produksi susu segar Petemakan Fajar Taurus ? 

4. Apakah investasi penambahan kapasitas produksi susu segar Petemakan 

Fajar Taurus layak atau tidak untuk dilaksanakan ? 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perurnusan rnasalah tersebut, maka geladikarya ini 

bertujuan untuk : 

a. Menemukan model perhitungan penyusutan sapi perah yang rnerupakan 

aktiva produksi Petemakan Fajar Taurus dalam memproduksi susu segar. 

b. Menghitung biaya pemeliharaan seekor sapi yang terdiri dari biaya pakan 

dan biaya kesehatan sapi yang berdasarkan fase pertumbuhan atau 

kelompok sapi untuk menentukan biaya perolehan seekor sapi pengganti. 
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c. Membuat proyeksi populasi sapi, proyeksi produksi susu segar, proyeksi 

labalrugi, proyeksi cash flow dan proyeksi proyeksi neraca untuk dapat 

melakukan analisis investasi penambahan kapasitas produksi susu segar 

Peternakan Fajar Taurus. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dengan selesainya geladikarya ini, maka diharapkan dapat rnernberikan 

masukan dan rekomendasi kepada manajernen PT Fajar Taurus dalam 

perencanaan penambahan kapasitas produksi susu segamya. Sedangkan 

pelaksanaannya diserahkan kepada rnanajemen dan PT Fajar Taurus sebagai 

pengelola dan pemilik Peternakan Fajar Taurus. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, rnaka topik bahasan dalam 

penyusunan geladikarya dibatasi dan difokuskan pada menganalisis investasi 

penambahan kapasitas produksi susu segar Peternakan Fajar Taurus. 
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