
A. Latar Belakang 

Impor sapi (daging dan sapi hidup) maupun bakalan dari luar negeri terns 

meningkat, karena kebutuhan daging sapi dalam negeri belum dapat dipenuhi 

dengan pasokan sapi lokal. Menurut data pemotongan sapi di Indonesia, populasi 

sapi selama tiga tahun terakhir naik dari 1.658.000 ekor (tahun 1997) menjadi 

1.898.500 ekor (tahun 1999) (Sinar Tani, Juli 2001). Namun pertumbuhan 

populasi sapi potong lokal masih lebih kecil dari pertumbuhan konsumsi daging 

sapi. Populasi sapi pada sentra peternakan sapi potong seperti Nusa Tenggara 

Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan pulau Jawa juga lebih 

kecil dari kebutuhannya. 

Gejala p e n w a n  populasi sapi ini dapat ditinjau dari sisi peternak dan sisi 

pasar (konsumen). Pada sisi peternak sapi, penurunan populasi disebabkan oleh 

peningkatan kebutuhan hidup peternak, sehingga sapi betina yang masih produktif 

sering dipotong clan diperjualbelikan sebagai daging. Penyebab lain adalah bahwa 

usaha penggemukan tradisional sapi potong oleh masyarakat semakin tidak 

menariwmenguntungkan, sebaliknya usaha penggemukan intensif sapi 

memerlukan modal besar. Hal ini menyebabkan ketersediaan bakalan turun. 

Pada sisi pasar, kebutuhan daging sapi semakin meningkat, baik sebagai 

akibat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perubahan pola makan, maupun 

pertambahan populasi. Kondisi ini membuat peternak termotivasi untuk 

meningkatkan perdagangan sapi tanpa peningkatan populasi ternak sapi. Tindakan 

tersebut secara langsung mempengaruhi hubungan supply--demand daging sapi. 



Di Indonesia, permintaan sapi lokal siap potong lebih tinggi dari 

ketersediaannya, sehingga pemasok daging sapi termotivasi untuk 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). 

Gambaran mum kegiatan pengadaan daging sapi di atas menjadi menarik 

untuk didalami. Hal ini membuka peluang usaha penggemukan intensif sapi 

potong lokal. Dari mata rantai kegiatan budidaya sapi potong yang terdiri atas 

pengadaan bakalan, penggemukan sapi, pernotongan di Rumah Potong Hewan 

(RPH) clan perdagangan daging sapi, dapat dipilih suatu usaha yang 

menguntungkan dengan resiko relatif kecil dan waktu relatif singkat, yaitu 

penggemukan sapi potong lokal. 

Resiko kematian sapi relatif kecil yaitu tingkat mortalitasnya hampir 0%. 

Harga daging dihitung dari harga standar (satuan kilogram baik bakalan maupun 

sapi siap potong), sehingga pertumbuhan bobot badan merupakan margin 

keuntungan, sedangkan waktu penggemukan yang diperlukan adalah sekitar 

8 minggu mulai dari bakalan siap digemukkan hingga sapi siap dijual (dipotong). 

Pendekatan pasar dan lokasi produksi 'cukup signifikan berpengaruh 

terhadap biaya produksi, syarat teknis dan dukungan sarananya. Dari data 

kebutuhan pasar (konsumsi) daerah Kalimantan Timur, permintaan rutin sapi 

Sulawesi Selatan sebanyak tidak kurang dari 500 ekortbulan, terpaksa tidak dapat 

dipenuhi seluruhnya; hanya berkisar 25 ekor per bulan saja yang dapat dipenuhi 

(Kompas, 1 Agustus 2001). 



Populasi sapi potong lokal di daerah Kalimantan Timur turun sangat nyata 

dengan rata-rata populasi pada tahun 1994 - 2000 sebanyak 66.293 ekor 

(Gambar 1). P e n m a n  pasokan sapi potong lokal dan p e n m a n  populasi sapi 

potong di daerah Kalimantan Timur memberikan peluang penggemukan intensif 

sapi potong lokal di Kalimantan Timur. 

Sehubungan dengan peluang tersebut di atas, perlu dianalisis kelayakan 

investasi penggemukan intensif sapi potong lokal di daerah Kalimantan Timur, 

yang mencakup aspek daya saing, aspek teknis dan aspek keuangan. Dengan 

informasi kelayakan tersebut, para calon investor dapat mengambil keputusan 

investasi penggemukan intensif sapi potong lokal di daerah Kalimantan Timur. 

Calon investor pada penelitian ini adalah PT Bina Terpadu (Kelompok Usaha 

Terpadu), pemerintah daerah dan pelaku agribisnislmasyarakat setempat. 

Penggemukan selanjutnya berarti penggemukan intensif, yaitu penggemukan 

bukan tradisional dengan sistem kandang tunggal sepenuhnya. 

Keterangan : Rata-rata populasi adalah 66.293 ekor 
Sumber : BPS Pmpinsi Kaliiantan T i ,  1995-2000 (diolah) 

Gambar 1. Grafik Populasi Sapi Potong Lokal Proplnsi Kalimantan T i u r  
pada Tahun 1994 - 2000 



B. Identifikasi Masalah 

Dalam rangka analisis kelayakan investasi penggemukan sapi potong lokal 

di daerah Kalimantan Timur, diidentifikasikan beberapa masalah yang mungkin 

mempengaruhi kinerja dan hasil penggemukan sapi potong lokal. Beberapa 

masalah yang diidentifikasikan antara lain : 

1. Penentuan kelayakan investasi penggemukan sapi potong lokal yang 

berdaya saing guna memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi di 

daerah Kalimantan Timur. 

2. Penggemukan sapi potong lokal (sapi Bali dan PO) terhambat dengan 

sistem budidaya (pemeliharaan) tradisional (penggembalaan), sehingga 

tingkat perturnbuhan bobot badan harian (PBBH) rendah yaitu kurang 

dari 1,O kgihari, dan mutu pakan (Hijauan Makanan Ternak / HMT) 

masih b e l m  dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan bobot badan 

harian optimal. 

3. Ketersediaan sapi bakalan belum memenuhi kebutuhan penggemukan 

sapi potong lokal di daerah Kalimantan Timur. Perencanaan jangka 

panjang diarahkan pada pembibitan (breeding) sapi potong lokal di 

Kalimantan Timur bekerja sama dengah Pemerintah Daerah setempat 

sehingga kebutuhan sapi bakalan dapat dipenuhi serta tidak tergantung 

luar daerah (Sulawesi Selatan, NTT dan NTB). 

4. Lembaga perbankan masih selektif dalam dukungan kredit investasi 

penggemukan sapi potong lokal, karena produk-produk pertanian 

mempunyai sifat khas beresiko tinggi seperti volurnious (dalarn volume 

besar), bulky (bertumpuk atau berlimpah), danpgrishable (cepat rusak). 



C. Pembatasan Masalah 

Beberapa masalah yang teridentifikasi dapat diatasi, misalnya 

penggemukan sapi tradisional diatasi dengan suatu sistem budidaya dan teknologi 

pakan seperti manajemen kandanglpemeliharaan sapi dan manajemen pengadaan 

pakan. Sedangkan keterbatasan ketersediaan sapi bakalan dapat diatasi dengan 

pola ke jasam&emitraan/integrasi vertikal dengan para pemasok sapi bakalan 

dari NTT, NTB atau Sulawesi. Pada investasi awal, modal investasi dan modal 

kerja akan diperoleh seluruhnya dari penyetoran modal oleh para pemegang 

saham. Jadi kredit investasi dari lembaga perbankan belum diperlukan pada 

investasi awal. Bila diperlukan, kredit modal ke j a  mungkin akan diajukan kepada 

lembaga perbankan setelah penggemukan sapi potong lokal terlaksana beberapa 

saat. 

Oleh karena itu dari kemungkinan-kemungkinan masalah yang telah 

teridentifikasi tersebut, dibatasi masalah utama yang paling berpengaruh bagi para 

calon investor dan kinerja penggemukan sapi potong lokal. Pembatasan masalah 

diarahkan pada penentuan kelayakan investasi penggemukan sapi potong lokal, 

yang berdaya saing dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi di 

daerah Kalimantan Timur. 

D. Perumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah tersebut di atas selanjutnya dirumuskan masalah 

berikut, yang akan dipecahkan dan diatasi dengan penelitian ini yaitu : 



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 Investigatif 

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 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 kre'dit investasi penggemukan sapi 

potong lokal ? 

e. Berapa titik impas atas penjualan dqn produksi sapi potong 

lokal ? 



E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, perlu dilaksanakan 

penelitian dengan tujuan berikut : 

1. Tujuan Umum : 

Menentukan kelayakan investasi penggemukan sapi potong lokal 

yang berdaya saing di daerah Kalimantan Timur. 

2. Tujuan khusus : 

Menganalisis kelayakan investasi penggemukan sapi potong lokal 

menurut aspek daya saing (termasuk aspek pasarlpemasaran), aspek teknis, 

aspek keuangan. Hasil penelitian akan digunakan oleh PT Bina Terpadu 

(Kelompok Usaha Terpadu) sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi penggemukan sapi potong lokal di daerah 

Kalimantan Timur. 

F. Manfaat Penelitian 

Bila tujuan penelitian &pat dicapai, hasil penelitian akan dimanfaatkan 

sebagai informasi kelayakan investasi penggemukan sapi potong lokal yang 

berdaya saing bagi para calon investor dalam fangka pengambilan keputusan 

investasi. Para calon investor tersebut diidentifikasi dan dihimpun oleh 

PT Bina Terpadu, yang merupakan anggota Kelompok Usaha Terpadu. Calon 

investor terdiri dari tiga kelompok dengan komposisi hampir sama besar yaitu 

PT Bina Terpadu (Kelompok Usaha Terpadu), Pemerintah Daerah dan 

masyarakatlpelaku agribisnis setempat. 



G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup penelitian dalam rangka mencapai tujuan penelitian adalah 

tinjauan terhadap kelayakan investasi penggemukan sapi potong lokal di daerah 

Kalimantan Timur menurut aspek daya saing, aspek tebis  dan aspek keuangan. 




