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Impor sapi (daging dan sapi hidup) maupun bakalan dari luar negeri terus 
meningkat, karena kebutuhan daging sapi dalam negeri belum dapat dipenuhi 
dengan pasokan sapi lokal. Kebutuhan nasional sapi potong lokal naik dari 
1.658.000 ekor pada tahun 1997 menjadi 1.898.500 ekor pada tahun 1999. 

Di Indonesia, permintaan sapi potong lokal lebih tinggi dari 
ketersediaannya, sehingga pemasok daging sapi mengimpor sapi dari luar negeri 
(Australia). Impor daging sapi dari Australia bukanlah solusi yang tepat untuk 
mengatasi permasalahan petemakan sapi potong, karena disinyalir kualitas daging 
impor bermutu apkir (Kompas, 20 Juli 2001). 

Pendekatan pasar dan lokasi produksi cukup signifikan berpengaruh 
terhadap biaya produksi, syarat teknis dan dukungan sarana produksi petemakan. 
Kebutuhan pasar (konswnsi) daerah Kalimantan Timur mencapai 500 ekor I bulan 
yang didatangkan dari Sulawesi Selatan. Kebutuhan tersebut terpaksa tidak dapat 
dipenuhi seluruhnya; hanya berkisar 25 ekor per bulan saja yang dapat dipenuhi 
(Kompas, 1 Agustus 2001). Kondisi agroekosistem dan sumber hijauan pakan 
ternak yang banyak tersedia di daerah Kalimantan Timur sangat mendukung 
persyaratan lingkungan penggemukan sapi potong, khususnya sapi potong lokal. 

Sehubungan dengan kesempatan (chance) bis$s penggemukan sapi tersebut 
di atas yang diidentifikasi calon investor, dibatasi masalah utama paling 
berpengaruh bagi calon investor yaitu kelayakan investasi penggemukan sapi 
potong lokal di daerah Kalimantan Timur terutama di Balikpapan, yang mencakup 
aspek daya saing, aspek teknis dan aspek keuangan. Penggemukan selanjutnya 
berarti penggemukan intensif, yaitu penggemukan bukan tradisional dengan 
sistem kandang tunggal sepenuhnya. Dengan informasi kelayakan tersebut, para 
calon investor dapat mengambil keputusan investasi penggemukan (intensif) sapi 
potong lokal di daerah Kalimantan Timur. Calon investor adalah PT Bina Terpadu 
(Kelompok Usaha Terpadu), Pemerintah Daerah dan masyarakat/pelaku agribisnis 
setempat. 

Dari pembatasan masalah tersebut di atas selanjutnya dirumuskan masalah, 
yang akan dipecahkan dan diatasi sebagai berikut : 
1. Pertanyaan Manajemen 

Bagaimana kelayakan investasi penggemukan sapi potong lokal di daerah 
Kalimantan Timur ? 

2. Pertanyaan Riset 
Upaya apa yang perlu dilakukan untuk menentukan kelayakan investasi 
penggemukan sapi potong lokal ? 

3. Pertanyaan hvestigatif 
Faktor-faktor atau aspek-aspek apa yang mempengaruhi kelayakan investasi 
penggemukan sapi potong lokal ? 



4. Pertanyaan Pengukuran 
a. Berapa modal investasi awal penggemukan sapi potong lokal pada skala 

usaha 280 ekor sapi per periode penggemukan selama 8 minggu ? 
b. Berapa lama pengembalian modal investasi awal penggemukan sapi potong 

lokal ? 
c. Berapa tingkat keuntungan investasi penggemukan sapi potong lokal ? 
d. Berapa tingkat suku bunga kredit investasi penggemukan sapi potong lokal? 
e.   era pa tit& impas atas Gnjualan dan produksisapi potong iokal ? - 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, perlu dilaksanakan 
penelitian dengan tujuan untuk menentukan kelayakan investasi penggemukan 
sapi potong lokal yang berdaya saing di daerah Kalimantan Timur. Ruang 
lingkup penelitian dalam rangka mencapai tujuan adalah tinjauan terhadap 
kelayakan investasi penggemukan sapi potong lokal di daerah Kalimantan Timur 
menurut aspek daya saing, aspek teknis dan aspek keuangan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif jenis analisis 
kecenderungan. WaMu penelitian adalah Oktober 2001 sampai dengan Januari 
2002. Lokasi penelitian adalah daerah-daerah Kalimantan Timur, Nusa Tenggara 
Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Bogor, sedangkan lokasi penggemukan 
sapi potong lokal adalah Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Pada aspek daya saing, dilakukan analisis keterkaitan dan pengaruh antar 
faktor-faktor keunggulan kompetitif penentu bisnis berupa dramond diagram 
dalam the Complete System (Porter, 1990), sebagai berikut : (1) Kondisi 
permintaan, (2) Strategi perusahaan, struktur dan persaingan, (3) Industi 
pendukung dan terkait, (4) Kondisi faktor produksi, (5) Pemerintah. 

Pada aspek teknis, dilakukan analisis budidaya sapi antara lain 
(1) Manajemen pengadaan bakalan, (2) Manajemen pengadaan pakan, dan 
(3) Manajemen pemeliharaan sapi. 

Pada aspek keuangan, dilakukan analisis fiansial sehubungan dengan 
investasi penggemukan sapi potong lokal sebagai berikut : (1) Payback Per~od, 
(2) Net Present Value (NPV), (3) Internal Rate of Return (IRR), (4) Benejit/Cost 
Ratro (B/C Ratlo), (5) Break Even Pornt (BEP) dan (6) Analisis Sensitivitas 

Beberapa asumsi yang digunakan dalam aspek keuangan yaitu skala usaha 
280 ekor dalam satu periode penggemukan sapi selama 56 hari, dengan rata-rata 
bobot awal bakalan 250 kg, dan produksi 35 ekor setiap minggu. Pendapatan 
usaha penggemukan sapi berasal dari penjualan sapi hidup setiap minggu dan 
penjualan pupuk padat (kompos) hasil pengolahan kotoran sapi yang dilakukan 
setiap bulan. Bobot rata-rata sapi siap jual adalah 306 kg dihitung dari 250 kg 
bobot awal bakalan ditambah pertambahan bobot ' hasil penggemukan 
(PBBH 1 kghari x 56 hari) Pertumbuhan bobot badan harian (PBBH) minimum 
sebesar 1,O kghari dari rata-rata 1,2 kghari dan potensi 1,s s/d 2,5 kghari. Harga 
jual sapi hidup rata-rata Rp.11.500,OOkg dan harga pupuk organik rata-rata 
Rp. 850,OOkg dari potensi Rp.1000,OOkg. Pajak penghasilan dihitung menurut 
undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. 

Hasil dan pembahasan penelitian terdiri dari tiga aspek yaitu daya saing, 
teknis dan keuangan. Aspek daya saing dikaji dengan analisis pengaruh antar 
faktor keunggulan kompetitif penentu bisnis dalam bentuk dramond dragram pada 
the Complete System (Porter, 1990), yang dijabarkan sebagai berikut. 
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Kondisi permintaan (demand conditions) sapi potong lokal di daerah 
Kalirnantan Timur sangat baik sehingga kesempatan bisnis meningkat. Masih 
terdapat potensi bisnis rata-rata per hari se' banyak 12 ekor sapi hidup dan 650 kg 
daging di Balikpapan, karena pasokan sapi hidup dari Sulawesi Selatan ke 
Balikpapan rata-rata tetap 24 ekor per hari. Bila dapat dipenuhi persyaratan teknis 
dan harga bersaing sapi hidup di Balikpapan, terdapat tambahan peluang bisnis 
rata-rata sebanyak 24 ekor sapi hidup per hari sebagai substitusi terhadap 24 ekor 
sapi hidup per hari yang dipasok dari Sulawesi Selatan ke Balikpapan. 
Penggemukan sapi di Kalimantan Timur mempunyai peluang bisnis besar, yang 
&pat dilihat dari pemintaan sapi rata-rata 279 ekor per hari yang naik terus 
sekitar 3% per hari &lam jangka waktu 10 tahun kedepan. Kebutuhan ini belum 
dapat dicukupi dengan populasi sapi Kalimantan Timur. 

Strategi perusahaan, struktur dan persaingan antar anggota industri vrrn 
strategy, structure and rivalry) merupakan salah satu aspek daya saing. . Saat ini 
usaha penggemukan sapi potong belum banyak dilakukan di Balikpapan dan 
Samarinda. Dari hasil survei (wawancara), tercatat hanya ada tiga pengusaha 
penggemukan sapi potong di Balikpapan, dengan total populasi 172 ekor per 
bulan dan periode produksi belum terencana baik. Jika diasumsikan bahwa ketiga 
petemak tersebut melakukan penggemukan sapi selama 60 hari dengan produksi 
harian, maka gabungan penjualan ketiga pengusaha ini maksimal 3 ekor sapi tiap 
hari. Jadi dari potensi kebutuhan 12 ekor per hari di Balikpapan akan terdapat 
peluang 9 ekor per hari jika ketiga petemak tersebut memasok 3 ekor per hari. 
Dengan demikian usaha penggemukan sapi dengan kapasitas produksi 5 ekor per 
hari akan dapat meraih peluang tersebut sepenuhnya. Di Balikpapan terdapat dua 
perusahaan yang sedang melakukan studi kelayakan investasi penggemukan sapi 
potong di Kalimantan Timur. Subtitusi daging sapi di daerah Kalimantan Timur 
rendah sebab proporsi konsumsi daging sapi cenderung konstan rata-rata 3.1% per 
tahun pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Jadi persaingan penggemukan 
sapi masih rendah. 

Industri pendukung dan terkait (related and supporting industries) juga 
sangat berperan dalam aspek daya saing. Sebagian besar sarana produksi 
petemakan seperti bakalan danprobiotik masih hams didatangkan dari pulau Jawa 
dan pulau ' Sulawesi. Sarana produksi peternakan seperti obat dan konsentrat 
tersedia di pasar-pasar dan poulhy shop Kota Balikpapan. Sedan&an pakan 
hijauan dibeli dari masyarakat melalui program PIR pakan,. yang pelaksanaannya 
dilakukan bekejasama dengan Dinas Petemakan Kota Balikpapan sebagai 
mediator. 

Kondisi faktor-faktor produksi sebagai salah satu aspek daya saing seperti 
bakalan, pakan, sumber daya manusia dan teknologi dianalisis dalam aspek teknis. 

Pemerintah (Government), sangat berpengaruh terhadap perkembangan 
peluang bisnis dan keputusan investor, sehingga: kebijakan pemerintah 
berpengaruh terhadap aspek daya saing. Melihat kondisi tersebut di atas, 
diperlukan usaha nyata Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dalam 
peningkatan populasi sapi pada wilayah Kalimantan Timur, antara lain 
pengendalian pemotongan betina produktif, pemotongan sapi pa& umur dan 
bobot standar, penyediaan sapi siap potong hasil penggemukan, pengembangan 
breeding dan kemitraan dengan penyertaan masyarakat petani di bawah 
koordinasi pemerintah daerah setempat, program penyebaran temak dan 



pemantapan implementasi program kemitraan penggemukan intensif sapi potong 
lokal. 

Jadi pada the Complete System (Porter,l990) kelima faktor keunggulan 
kompetitif penentu bisnis saling berpengaruh. Kesempatan bisnis penggemukan 
sapi potong lokal di Kalimantan Timur sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari 
dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup dan 
permintaan sapi potong yang terus naik. Kondisi persaingan yang masih sangat 
longgar ini akan menimbulkan dampak baik dan buruk. Dampak baik adalah 
bahwa pengusaha sapi lokal akan mudah menguasai dan menentukan harga pasar. 
Dampak buruk adalah bahwa usaha sapi potong akan kurang berkembang, 
sehingga penguasaan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) 
serta industri pendukung dan terkait kurang berkembang. Namun demikian pada 
kondisi sekarang, informasi dan pendidikan berkembang dan mudah diperoleh, 
sehingga dampak buruk tersebut dapat diatasi. 

Dengan berkembangnya bisnis penggemukan sapi potong lokal akan 
terpacu pengembangan sumber daya manusia dan teknologi penggemukan sapi 
lokal melalui lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan, pendidikan dan 
pelatihan. Dengan demikian, dihasilkan faktor-faktor produksi yang unggul, baik 
tenaga ahli, sapi bakalan, pakan berkualitas dan lain-lain. Dengan kondisi ini juga 
akan berkembang industri pendukung dan terkait seperti commercial breedlng 
sapi lokal, pabtik pakan, pabrik obat-obatan ternak, industri pengolahan daging, 
pengolahan kulit dan pengolahan tulang. 

Bagi pemerintah daerah, perkembangan penggemukan sapi potong lokal 
akan meningkatkan pendapatan daerah. Namun demikian, pemetintah perlu 
membuat regulasi perindustrian, perdagangan, peternakan, tata ruang dan sistem 
perpajakan guna memacu iklim usaha. 

Dari analisis aspek daya saing tersebut di atas, dapat disintesis bahwa kondisi 
permintaan pasar sapi potong lokal sangat besar dibandingkan dengan 
ketersediaan ataupun persaingan penggemukan sapi potong lokal, sedangkan 
kondisi-kondisi faktor-faktor produksi dan industri pendukungtterkait disamping 
kebijakan pemerintah secara kumulatif dan sinergis dapat meraih sekaligus 
meningkatkan peluang bisnis tersebut, sehingga investasi penggemukan sapi 
potong lokal di daerah Kalimantan Timur layak dilaksanakan. Investasi tersebut 
merupakan bisnis jangka menengah, artinya bahwa dalam jangka waktu h a n g  
dari lima tahun, investasi tersebut dapat memberikan keunmgan. 

Ditinjau dari aspek teknis penggemukan sapi potong lokal di daerah 
Kalimantan Timur, beberapa kondisi faktor produksi utama perlu dianalisis antara 
lain : (a) Kondisi agroekosistem Kalimantan Timur sesuai untuk penggemukan 
sapi potong lokal, yaitu suhu rata-rata pertahun 26,5' C dan hujan rata-rata 
perbulan 279 mm, kondisi tanah asam, rumput tumbuh cukup baik serta 
ketersediaan air dan aerasi yang baik untuk pemeliharaan sapi. (b) Sapi bakalan 
didatangkan dari NTT, NTB, Bali, Sulawesi Selatan atau dari wilayah Kalimantan 
Timur sendiri. (c) Di Balikpapan, ada sekitar 20 Ha lahan nunput unggul 
(Menurut Dinas Peternakan Balikpapan tahun 2001). Dengan luas lahan ini dapat 
dipenuhi kebutuhan pakan sekitar 400 ekor sapi per hari. (d) Ketersediaan lahan 
cukup besar sehingga lokasi penggemukan sapi di Kalimantan Timur relatif 
mudah diperoleh. 



Pertumbuhan sapi potong dipacu dengan penggunaan teknologi probiotik. 
Dengan teknologi ini dapat diperoleh pertambahan bobot badan harian (PBBH) 
1,5 sampai dengan 2,5 kg per hari. Dengan PBBH tersebut mampu diperoleh 
pro$t margin yang cukup besar sehingga investasi penggemukan sapi potong 
lokal di daerah Kalimantan Timur dengan teknologiprobiotik layak dilaksanakan. 

Dari analisis aspek teknis tersebut di atas, dapat disintesis bahwa manajemen 
pengadaan bakalan, manajemen pengadam pakan dan manajemen pemeliharaan 
sapi, secara kumulatif dan sinergis merupakan kondisi faktor-faktor produksi, 
dapat dilaksanakan secara terpadu dengan teknologi sederhana oleh sumberdaya 
manusia setempat sesuai dengan tujuan dan kriteria investasi penggemukan sapi 
potong lokal di daemh Kalimantan Timur. Jadi penggemukan sapi potong lokal di 
daerah Kalimantan Timur secara teknis layak dilaksanakan. 

Dari hasil analisis aspek keuangan, dapat disintesis bahwa dengan investasi 
awal Rp. 930.016.050,- pada skala usaha 280 ekor sapi per periode produksi 
selama 8 minggu dan dengan biaya dan pendapatan normal (tetap) pada discount 
rate 20%, investasi penggemukan sapi potong lokal di daerah Kalimantan Timur 
layak dilaksanakan menurut indikator-indikator berikut : 
1) Payback Period pada minggu ke-113, jadi kurang dari 208 minggu 
2) NPV pada minggu ke-208 sebesar Rp. 548.71 1.576,24, jadi NPV positif 
3) IRR pada minggu ke-208 adalah 47,38%, jadi lebih besar dari discount rate 

20%. IRR berarti bahwa sampai dengan suku bunga 47,38% proyek masih 
layak dilaksanakan, karena pada nilai tersebut NPV= 0 (impas), 

4 )  B/C Ratio atau Profirabilify Index = 1,60, jadi B/C Ratio lebih besar dari 1 
5) BEP Penjualan = Rp. 315.891.030,68, jadi BEP penjualan masih lebih kecil 

dari target penjualan sapi satu periode yaitu Rp. 1.118.600.000,00 
BEP Produksi = 80 ekor sapi hidup, artinya bahwa dengan produksi 80 ekor 
akan dicapai titik impas. BEP Produksi masih lebih kecil dari target produksi 
280 ekor per periode penggemukan. 

Bila terjadi kenaikan suku bunga bank sebesar 5% sehingga discount rate menjadi 
25%, investasi tersebut masih layak dilaksanakan menurut kelima indikator 
tersebut di atas. 

Pada analisis sensitivitas, bila biaya dan pendapatan bersama-sama turun 
ataupun naik 5%, investasi tersebut masih layak dilaksanakan menurut kelima 
indikator tersebut, baik pada discount rate 20% ataupun 25%. Bila bi+a naik 5% 
pada pendapatan normal, atau pendapatan turun 5% pada biaya normal, investasi 
tersebut tidak layak dilaksanakan pada discount rate 20% ataupun 25%. 

Pada alternatif 3 bahwa bila biaya normal dan pendapatan turun 5%, 
investasi tidak layak dilaksanakan. Berdasarkan data selama ini, harga jual sapi di 
Indonesia dan Kalimantan Timur umumnya stabil dan naik terutama menjelang 
dan pada hari raya (BPS, Tahun 2000). Jadi peluang te jadinya biaya normal dan 
pendapatan turun 5% sangat kecil menurut pengalaman yang ada. 

Kondisi biaya naik 5% dan pendapatan normalflconstan, dapat dinetralisir 
dengan cadangan pendapatan karena digunakan taksiran konservatif. Pada aspek 
keuangan, digunakan taksiran PBBH sebesar 1 kg per hari walaupun dapat dicapai 
1,5 - 2,5 kg per hari (Trubus, 2001) dan taksiran harga jual pupuk padat sebesar 
Rp. 850,-kg walaupun dapat dicapai harga jual Rp. 1.000,-kg, sedangkan potensi 
besar pendapatan pupuk cair masih belum diperhitungkan. 



Jadi ditinjau dari aspek daya saing, aspek teknis, dan aspek keuangan pada 
discount rate 20% atau 25%, disimpulkan bahwa investasi penggemukan sapi 
potong lokal di daerah Kalimantan Timur layak dilaksanakan pada kondisi biaya 
produksi dan pendapatan normal (tetap). Bila biaya produksi dan pendapatan 
bersama-sama turun atau naik 5% pada discount rate 20% dan 25%, investasi 
tersebut masih layak dilaksanakan. 

Bila biaya produksi naik 5% pada pendapatan normal (tetap) ataupun 
pendapatan turun 5% pada biaya produksi normal (tetap) pada discount rate 20% 
atau 25%, investasi penggemukan sapi potong lokal di daerah Kalimantan Timur 
tidak layak dilaksanakan. Kondisi pendapatan turun 5% pada biaya produksi 
normal secara teoritis mung!un terjadi namun secara empiris dan praktis tidak 
mungkin terjadi. Sedangkan kondisi biaya produksi naik 5% pada pendapatan 
normal &pat dinetralisir dengan cadangan pendapatan dari taksiran konsewatif 
PBBH dan pupuk padat serta dari potensi bisnis pupuk cair berbahan baku urine. 
Oleh karena itu secara empiris dan praktis, investasi penggemukan sapi potong 
lokal di daerah Kalimantan Timur layak dilaksanakan. 

Dalam jangka panjang (lebih dari 5 tahun), disarankan agar dapat 
dilaksanakan usaha breeding sapi di daerah setempat yang lokasinya dekat dengan 
wilayah penggemukan sapi, serta diperlukan penelitian dan pengembangan 
tentang pemanfaatan limbah cair (urine dan air sisa pembersihan) dan 
pengembangan usaha melalui pelatihan penggemukan sapi dan pertanian terpadu. 
Pupuk cair organik berbahan baku urine sapi berpotensi bisnis sangat besar untuk 
diteliti dan dikembangkan dalam bisnis te6adu $nggemukan sapi potong lokal di 
daerah Kalimantan Timur. Dengan demikian usaha penggemukan sapi potong 
lokal di daerah Kalimantan Timur merupakan usaha terpadu berkelanjutan, 
sehingga investasi jangka panjang masih layak dilaksanakan. 
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