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Masih besarnya kesenjangan antara konsumsi susu dan produksi susu 
secara nasional, mengindikasikan besarnya ketergantungan industri susu nasional 
terhadap impor bahan baku. Di sisi lain konsumsi susu penduduk Indonesia 
perkapita pertahun masih sangatlah rendah, yaitu sekitar 4,16 kg/kapita/tahun, 
sedangkan di Korea sekitar 6,67 kgkapitaltahun dan Kamboja sekitar 12,97 
kgkapita pertahun. Seiring dengan perhunbuhan penduduk. Maka akan terjadi 
pertambahan konsumsi susu dan apabila industri petemakan sapi perah tidak 
dapat meningkatkan produksi susu segarnya, maka kesenjangan antara konsumsi 
dan produksi susus nasional akan semakin melebar. 

Total produk susu yang dipasarkan di Indonesia mencapai 1.000 juta liter 
yang didominasi oleh susu dalam bentuk Sweetened and Condensed Milk (susu 
kental manis) sebesar 500 juta liter atau 50 % dan dalam bentuk powder (susu 
bubuk) sebesar 450 juta liter atau 45 %. Sedangkan sisanya sebesar 50 juta liter 
atau 5 % dalam bentuk liquid (susu cair). Masih kecilnya porsi susu cair 
menunjukkan masyarakat Indonesia masih belum terbiasa mengkonsumsi susu 
cair, karena susu cair lebih banyak dikonsumsi oleh golongan menengah ke atas. 

Dalam industri pengolahan susu yang integrated dengan perusahaan 
peternakan sapi perah, produktivitas susu yang dihasilkan oleh sapi merupakan 
faktor yang penting, karena sebenarnya pada sapi tersebut telah tertanam biaya 
investasi yang relatif mahal. Untuk membeli sapi impor dari Australia siap perah 
dibutuhkan dana mencapai Rp.8,2 juta per ekor. Mahalnya biaya investasi tersebut 
hams diikuti dengan produktifitas yang memadai, sehingga dari susu yang 
dihasilkan, investasi yang telah tertanam dapat kembali. Faktor penting lain yang 
berpengaruh adalah manajemen pakan. Dalam hubungan kemitraan akan te rjadi 
alokasi biaya bagi masing-masing pihak yang bermitra. Dengan adanya alokasi 
biaya tersebut, ada biaya yang menjadi tanggungjawab perusahaan inti, misalnya 
pakan, obat obatan, semen untuk inseminasi buatan clan a& biaya yang akan 
menjadi beban peternak plasma, misalnya biaya investasi sapi perah. 

Sebagai sebuah industri pengolahan susu yang relatif baru, PT. XYZ 
dalam mengembangkan usahanya, mempunyai 2 pilihan apakah dalam upaya 
mencapai target produksi dan penjualan akan mengusahakan sendiri pasokan 
bahan baku susu segar atau melalui pola kemitraan dengan peternak sapi perah. 
Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan, yaitu (a) faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi kelayakan pola kemitraan antara industri pengolahan 
susu dengan peternak, (b) berapa besar pengaruh kemitraan terhadap struMur 
biaya perusahaan dan keuntungan dan kerugian apa yang diperoleh petemak dan 
perusahaan dengan adanya pola kemitraan, (c) apakah pola kernitraan antara 



industri pengolah susu dengan para petanilpetemak yang akan dikembangkan 
layak bagi perusahaan baik secara bisnis, teknis dan finansial ? 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menentukan kelayakan 
pengembangan industri susu dengan pola kemitraan antara petemak dengan PT. 
XYZ sebegai perusahaan inti. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pola kemitTaan yang akan dijalankan, mencakup kelayakan aspek 
.bisnis, kelayakan aspek teknis dan kelayakan aspek finansial. 

Dalam melakukan penilaian kelayakan aspek bisnis, didasarkan atas 
analisis terhadap struktur lingkungan bisnis perusahaan, yaitu terdiri dari 
lingkungan eksternal (lingkungan umum dan industri) dan internal. Analisis 
dilakukan baik dengan cara penyajian data kuantitatif maupun kualitatif. Analisis 
terhadap kedua lingkungan tersebut lingkungan eksternal (umum dan industri) 
dan lingkungan internal. Lingkungan ekstemal terdiri dari faktor ekonomi, sosial, 
politik dan hukurn, teknologi, demografi serta formulasi strategi bersaing 
menurut Porter, 1997, yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya 
adalah pembeli, pemasok, produk substitusi, pendatang baru dan persaingan antar 
anggota industri. Sedangkan lingkungan internal meliputi sumberdaya, kapabilitas 
clan kompetensi yang dimiliki suatu PT. XYZ. 

Analisis kelayakan teknis mencakup segala aktivitas perusahaan yang 
berkaitan dengan teknis dan produksi susu segar dan susu olahan (susu UHT). 
Aspek teknis meliputi manajemenhudidaya sapi perah, ketepatan loaksi usaha, 
manajemen ternak, proses produksi, ketersediaan peralatan dan mesin, tata letak 
pabrik (lay out), kontinuitas bahan baku yang dibutuhkan dan kesiapan 
perusahaan dan petemakan dalam pelaksanaan kemitraan. 

Dalam menilai kelayakan kemitraan secara finansial, adalah untuk 
menguji apakah pola kemitraan yang akan dijalankan, secara finansial dapat 
memberikan keuntungan baik perusahaan sebagai inti maupun petemak sebagai 
plasma. Analisis kelayakan pola kemitraan secara finansial dilakukan dengan 
langkah-langkah penetapan target produksi, jumlah investasi, pembuatan Cash 
Out Flow dan Cash Out Flow, penyusunan proyeksi laba rugi, menghitung 
kelayakan kemitraan dari sudut petemak, dengan menggunakan metode Kriteria 
Investasi meliputi NPV, Projtability Index, IRR dan Payback Period serta 
melakukan analisis sensitivitas, guna melihat pengaruh dari pembahan salah satu 
atau dua variable yang paling dominan terhadap proyeksi cash flow dari 
pelaksanaan kemitraan. 

Dari hasil kajian aspek bisnis, pola kemitraan sapi perah dalam rangka 
pemenuhan bahan baku untuk industri pengolahan susu PT. XYZ, layak 
dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut : 
(1) Lingkungan umurn yang meliputi faktor ekonomi, sosial, politik dan hukum, 

teknologi serta demografi, saat ini menunjukkan suatu kondisi transisi yang 
perkembangannya sangat tergantung kepada konsistensi para pelaku bisnis, 
pemerintah dan masyarakat Indonesia. 



(2) Lingkungan Industri 
(a) Pendatang bam pada industri susu relatif lebih lebih sulit dibandingkan 

dengan industri lainnya. Hal ini disebabkan adanya syarat bahwa ijin 
investasi industri susu dapat disetujui oleh pemerintah, jika industri susu 
tersebut juga melakukan budidaya petemakan sapi perah secara terpadu. 

(b) Sebagai sebuah pemsahaan yang relatif baru, PT. XYZ telah berhasil 
menembus pasar ekspor Asia Tenggara dan Asia Timur yang selama ini 
didominasi oleh produk-produk dari Australia, New Zealand dan Eropa. 
Dengan sistem produksi yang integrated dalam satu lokasi dengan 
petemak sapi perah, menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan dengan 
produsen susu lainnya. 

(c) Barang pengganti untuk produk susu cair dapat dibagi dua, yaitu produk 
susu jenis lain (susu kental manis dan susu bubuk) dan produk lain yang 
dapat menggantikan susu, misalnya susu kedelai, susu karnbing, yogurt 
dan lain-lain. 

(d) Pemasok bahan baku untuk perusahaan yang integrated seperti PT. XYZ 
tidak mempunyai permasalahan yang berarti dalam ha1 pemenuhan bahan 
baku susu segar. Semua hasil dari peternakan sapi perah langsung &pat 
diproses menjadi produk susu (susu UHT dan pasteurized). Dalam kondisi 
tertentu, dimana dibutuhkan bahan baku yang cukup banyak, karena 
adanya permintaan pasar. 

(e) Bagi konsumen dalam negeri produk susu cair belurn memasyarakat, 
karena belum tersosialisasi dengan baik. 

(3) Lingkungan internal. 
Pemsahaan didukung oleh para tenaga yang profesional di setiap level 
manajemen. Khusus untuk level manajer ke atas, sebagian besar diisi oleh 
profesional muda yang memiliki wawasan global, karena banyak memiliki 
pengalaman di bidang peternakan sapi di Asia Tenggara dan Australia. 
Keberadaan beberapa tenaga ahli dari negara asing, merupakan langkah 
manajemen dalam rangka mempercepat transfer knowledge, sehingga dalam 
k w  waktu kurang dari 5 tahun, semua kegiatan di peternakan sapi perah 
dan proses produksi susu akan diisi oleh tenaga ke j a  lokal. 

Dari hasil kajian aspek teknis, pola kemitraan sapi perah yang akan 
dijalankan secara teknis layak dijalankan, dengan hasil, (1) proses produksi yang 
berjalan menjadi critical point bagi PT. XYZ, karena akan sangat menentukan 
nilai produk yang dijual. Dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki berupa 
kualitas susu yang lebih baik, maka secara produksi tidak terdapat permasalahan 
yang berarti. Telah diterimanya produk PT. XYZ di pasaran ekspor menunjukkan 
kualitas produk yang dihasilkan memilild potensi yang besar untuk 
dikembangkan, (2) dari aspek kapasitas kandang, kapasitas produksi dan sarana 
yang dimiliki serta tenaga produksi yang dibutuhkan, cukup tersedia dan layak 
untuk mendukung pengembangan usaha PT. XYZ. 

Sebagai analisis yang cukup dominan &lam menentukan apakah pola 
kemitraaan layak dijalankan adalah pertimbangan analisis aspek finansial. Dari 



hasil analisis kelayakan aspek finansial dapat disimpulkan bahwa pola kemitraan 
yang akan dijalankan layak untuk dilaksanakan, dengan hasil sebagai berikut : 
(1) Kelayakan kemitraan bagi perusahaan apabila melaksanakan kemitraan : 

(a) Present value proceed yang dihasilkan sebesar Rp. 8.391.726.992,- 
sedangkan investasi yang hams ditanggung petemak adalah sebesar Rp. 
4.310.000.000-, sehingga terdapat net present value sebesar 
Rp.4.081.726.992,- ~ ~. 

(b) Profifability index sebesar 1,947 kali, Paybackperiod selama 3 tahun 0,3 1 
dan Internal Rate Return (IRR) yang dicapai adalah sebesar 22,24 %. 

(2) Kelayakan kemitraan bagi perusahaan jika tidak melakukan kemitraan : 
(a) Present value proceed yang dihasilkan sebesar Rp. 6.842.540.340,- 

sedangkan investasi yang hams ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp. 
4.310.000.000,- sehingga terdapat net present value sebesar 
Rp.2.532.540.340,- 

(b) Profitability index sebesar 1,588 kali, Paybackperiod selama 4 tahun 0,76 
bulan dan Internal Rate Return (IRR) yang dicapai adalah sebesar 
13,24 %. 

(3) Kelayakan kemitraan bagi peternak mitra : 
(a) Present value proceed yang dihasilkan sebesar Rp. 73.900.344,- 

sedangkan investasi yang hams ditanggung peternak adalah sebesar Rp. 
41'.000.000,-, sehingga terdapat netpresent value sebesar Rp.32.900.344,-, 

(b) Profitnbility index sebesar 1,802 kali, Payback periode selama 3 tahun 
2,37 bulan, dan Internal Rate Return (IRR) yang dicapai adalah sebesar 
17,46 %. 

(4) Analisis sensitifitas bagi petemak mitra. 
Dengan parameter tingkat kelayakan adalah suku bunga Sertifikat Bank 
Indonesia sebesar 9,30 %, maka hasil analisis sensitifitas adalah sebagai 
berikut : 
(a) Skenario I (penurunan produktifitas susu) 

Kemitraan tidak layak dijalankan apabila terjadi penunman produktifitas 
susu sebesar 5,5 %. 

(b) Skenario I (kenaikan harga pakan sapi) 
Kemitraan tidak layak dijalankan apabila terjadi kenaikan harga pakan 
(konsentrat) sebesar 10 %. 

Dari ketiga perhitungan casli flow dan kriteria investasi, serta analisis 
sensitifis, maka dapat disimpulkan bahwa dengan melaksanakan pola kemitraan 
perusahaan akan mendapatkan keuntungan dan dari sisi petemak mitra dapat 
disimpulkan bahwa petemak akan memperoleh pendapatan yang layak selama 
jangka waktu kemitraan. 

Beberapa langkah yang hams dilakukan oleh PT. XYZ agar pelaksanaan 
pola kemitraan memberikan hasil yang positif bagi perusahaan, adalah, (1) 
meningkatkan nilai tambah dan margin keuntungan, maka perusahaan hams lebih 
intensif &lam menggarap pasar ekspor. Dengan telah diterimanya produk susu 
produksi PT. XYZ oleh para b y e r  di luar negeri dapat dijadikan entry point 
dalam memperluas pasar ekspor, (2) sebagai perusahaan yang memiliki 



keunggulan kompetitif dalam ha1 higinitas, karena susu yang diproses berasal dari 
sapi-sapi yang berada dalam satu lokasi dengan unit pengolahan, maka perlu 
perlu dibuat iklan promosi yang mampu menyentuh kesadaran konsumen akan 
pentingnya higinitas produk, (3) untuk mengurangi ketergantungan sapi bakalan 
impor, maka PT. XYZ hams melakukan secara intensif mengembangkan 
breeding sapi perah, karena apabila breeding sapi perah dapat dilakukan dengan 
baik akan dapat menekan harga atau menurpkan biaya investasi pengadaan sapi 
bakalan, (4) untuk menghindari kerugian akibat pengelolaan sapi perah yang 
kurang cermat oleh peternak mitra yang baik, maka PT. XYZ perlu melakukan 
seleksi secara ketat dengan memberdayakan koperasi yang ada, mengingat segala 
kemgian yang timbul dalam pola kemitraan menjadi tanggung jawab PT. XYZ. 
(5) Dalam rangka pengembangan usaha selanjutnya, perlu adanya penelitian lebih 
lanjut tentang kemungkinan pelaksanaan program kemitraan dengan skala yang 
lebih luas yang dapat membecikan kontribusi pendapatan yang signifikan kepada 
PT. XYZ. 
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