
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai salah satu bahan makanan yang bersumber dari hewan, susu sapi 

sangat dibutuhkan oleh manusia. Kandungan gizi yang dimiliki susu cukup 

tinggi dan lengkap. Susu segar yang dihasilkan dari sapi perah mempunyai 

kandungan protein, lemak, vitamin dan mineral. Produk susu merupakan salah 

satu produk yang berbasis agribisnis, baik pada on farm (breeding dan 

petemakan sapi perah) maupun of farm (industri pengolahan susu), memiliki 

potensi besar untuk dapat dikembangkan. Produk susu segar sangat berkaitan erat 

dengan keberadaan petemak sapi perah. Penanganan pasca perah dan kegiatan 

proses produksi lanjutan, sangat mempengaruhi kualitas susu yang dihasilkan. 

Dalam peta ekonomi dunia, saat ini Indonesia berada pada posisi sebagai 

konsumen produk susu. Karena sampai dengan saat ini industri pengolahan susu 

nasional masih tergantung kepada impor bahan baku susu. Apabila kondisi 

tersebut tidak dibenahi dengan membangun sebuah sistem agribisnis yang 

berbasis petemakan, maka Indonesia akan terus menjadi negara pengimpor hasil 

temak khususnya sapi. Hal ini merupakan ironi, karena Indonesia sebenarnya 

memiliki sumber daya alam yang cukup dan berpotensi memiliki daya saing 

khususnya dalam hal ketersediaan pakan dan harga jual susu yang lebih rendah. 

Negara-negara yang saat menjadi penghasil susu, dalam memperluas pasamya dan 

berlindung pada globalisasi perdagangan, telah melakukan upaya-upaya berupa 

peniadaan kuota clan subsidi yang dilakukan oleh negara konsumen susu. Langkah 



tersebut dilakukan dengan tujuan menghilangkan segala hambatan, sehingga 

produk susu yang dihasilkan dapat diterima di semua negara. 

Tingkat produksi dan komsumsi serta pemenuhan pasokan bahan baku 

susu dalam negeri dapat dilihat pada table 1 di bawah ini 
. . 

Tabel 1. Produksi, Ekspor, Impor, Pasokan Domestik dan Konsumsi Susu 
Indonesia. 

Sumber : BPS (2001) diolah 

Kecenderungan penurunan produksi susu segar terjadi mulai tahun 1997 

sampai dengan tahun 1999, disebabkan terjadinya krisis moneter, yang berimbas 

kepada menurunnya impor sapi bakalan, karena harga sapi dirasakan terlalu 

mahal. Disamping itu belum optimalnya produksi susu segar di Indonesia juga 

disebabkan lemahnya manajemen pakan, rendahnya kemampuan budidaya 

khususnya menyangkut kesehatan ternak, dan pemilihan iklim/lingkungan yang 

kurang kondusif. Kekurangan-kekurangan tersebut di atas selain mengakibatkan 

lambatnya pertumbuhan produksi susu, juga berpengaruh kepada kualitas susu 

yang dihasilkan. 

Pada tahun 1999 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 konsumsi susu cair menunjukkan masyarakat Indonesia masih belum 



terbiasa mengkonsumsi susu cair, karena itu lebih banyak dikonsumsi oleh 

golongan menengah ke atas. Walaupun demikian secara mum,  susu cair 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan susu kental manis dan susu bubuk, 

yaitu susu cair dapat langsung dikonsumsi. Adapun kelemahannya adalah susu 

cair mempunyai jangka waktu kadaluwarsa lebih pendek dibandingkan susu 

kental manis atau susu bubuk. 

Peluang pengembangan bisnis petemakan sapi perah sangat terbuka, 

khususnya untuk pasaran dalam negeri, karena sebagian dari produk susu saat ini 

masih diimpor dari New Zealand dan Australia, yang merupakan negara penghasil 

susu terbesar di dunia selain Amerika Serikat. Peluang cukup besar tersebut dapat 

diraih, minimal akan mengurangi ketergantungan impor susu dari kedua negara 

tersebut dan secara perlahan kebutuhan susu dapat dipenuhi dari produksi dalam 

negeri. Peluang ekspor juga masih terbuka, karena apabila kualitas susu yang 

diproduksi di dalam negeri dapat ditingkatkan, maka susu yang dihasilkan dapat 

diekspor ke negara-negara yang selama ini juga masih tergantung pada susu dari 

New Zealand dan Australia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 210 juta jiwa, 

dan masih rendahnya konsumsi susu bila dibandingkan dengan negara-negara 

lain, menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan konsumsi susu dalam 

negeri karena jumlah penduduk rata-rata tumbuh 1,55 % setiap tahun. Saat ini 

konsumsi susu masyarakat Indonesia baru sekitar 4,16 kgkapitaltahun, sedangkan 

di Korea sekitar 6,67 kglkapitaltahun dan Kamboja sekitar 12,97 kgkapita 

pertahun (Kompas, 2000). 

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk 

meningkatkan produksi susu, diantaranya adalah dengan adanya program 



pengembangan sapi perah melalui inseminasi buatan, kredit sapi perah kepada 

petemak dan proyek pengembangan dengan pola Perusahaan Inti Rakysit (PIR). 

Paket kebijakan pemerintah yang lebih nyata adalah pemberlakukan kebijakan 

rasio penggunaan bahan baku susu impor mulai semester 11 1997, yaitu berupa 

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 

349iMF'P/Kep/9/1997 tanggal 26 September 1997. Dalam kebijakan tersebut 

diatur bahwa setiap pembelian atau penyerapan susu segar produksi dalarn negeri 

sebanyak 1 ton, diberikan untuk melakukan impor bahan baku susu setara susu 

segar sebanyak 1,60 ton. Akan tetapi dengan turunnya Inpres No.411998 yang 

merupakan bagian dari paket yang diberikan oleh IMF (International Monetary 

Fund), maka ketentuan pemerintah yang membatasi impor susu dengan ratio 1 : 

1,6 dibandingkan susu lokal menjadi tidak berlaku lagi, sehingga susu impor 

menjadi komoditi yang bebas masuk. Kondisi tersebut mengakibatkan posisi 

industri pengolahan susu menjadi lebih h a t ,  karena industri pengolahan susu 

mempunyai pilihan untuk memenuhi bahan baku yang dibutuhkan yaitu bempa 

susu segar dalam negeri atau susu skim impor. Di sisi lain, mengakibatkan kondisi 

petemakan sapi perah nasional sangat rawan, karena petemak sapi perah sebagai 

pemasok susu kepada industri susu baik yang melalui GKSI (Gabungan Koperasi 

Susu Indonesia) maupun tidak, belum dapat memperoleh harga susu yang sesuai 

harapan bahkan sering terjadi anjloknya harga susu, sebagai akibat fluktuasi 

nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah dan adanya pemberlakukan standar ketat 

yang diberlakukan oleh kalangan industri pengolahan susu skala besar. Hal ini 

mendudukkan petemak sapi perah pada posisi yang inferior, karena 



ketergantungan pemasaran yang berakibat posisi tawar dalam penetapan harga 

menjadi lemah. 

Dalam kebijakan investasi, industri susu khususnya susu bubuk dan susu 

kental manis termasuk dalam Daftar Negatif Investasi, sedangkan industri susu 
. . 

cair tidak. Hal ini mengindikasikan pemerintah berharap produksi susu segar 

dapat terus meningkat, sehingga ketergantungan terhadap susu impor dapat terus 

menerus berkurang. Dengan asumsi harga susu dalam negeri lebih murah 

dibandingkan dengan susu impor, maka industri pengokhan susu akan 

menampung hasil susu dari petemak atau perusahaan dimungkinkan mendirikan 

petemakan sendiri atau bekerjasama dengan petemak/kelompok petemakkoperasi 

sehingga kontinuitas pasokan bahan baku yang dibutuhkan dapat terjamin. 

Dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, Indonesia masih 

memunglunkan untuk mengembangkan sektor agribisnis yang kuat dengan 

berbasis pada industri petemakan sapi perah yang kuat. Untuk mencukupi 

kebutuhan susu dalam negeri yang cukup besar, yang ditunjukkan dengan adanya 

kesenjangan antara produksi susu nasional dengan total konsumsi, masih 

memberikan peluang bagi industri pengolahan susu dan petemakan sapi perah. 

Langkah yang segera hams dilakukan adalah secara perlahan menggantikan impor 

susu dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas susu segar. Pola kemitraan 

antara perusahaan industri pengolahan susu dengan petemak sapi perah yang ada 

saat ini belum dapat berjalan dengan baik. Petemak sapi perah yang ada dalam 

wadah koperasi masih belum dapat menghasilkan susu segar yang optimal baik 

dari segi produktifitas maupun kualitasnya. Sedangkan koperasi sebagai lembaga 

yang bertindak sebagai mediator antara peternak dengan industri pengolahan 



susu, juga belum berhasil mengangkat posisi tawar petemak sebagai penghasil 

susu segar. Perkembangan populasi sapi perah nasional adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Populasi Sapi Perah Indonesia 

PT. XYZ adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 1997, bergerak di 

bidang industri susu yang integrated dengan petemakan sapi p rah  dan baru 

beroperasi secara komersial mulai bulan Agustus 1998. Produk yang sudah 

dipasarkan saat ini adalah berupa susu cair jenis Ultra Hight Temperature (WIT) 

dan pasteurized karena industri susu yang bersifat integrated, maka PT. XYZ 

memiliki kelebihan dibandingkan perusahaan lain, yaitu berupa jaminan 

kontinuitas pasokan susu segar dan kualitas dari petemakan sapi perah yang 

selalu dapat dikontrol. 

Dalam rangka pengembangan usaha, baik dari segi volume produksi dan 

starategi pengembangan perusahaan serta untuk memperoleh dukungan 

lingkungan yang ada di sekitar perusahaan, PT. XYZ Indonesia harus mampu 

melakukan pengelolaan dana secara cermat. Keterlibatan petemak di sekitar lokasi 

akan mampu mendukung perusahaan baik dalam hal menjaga kontinuitas hasil 

produksi susu, maupun upaya perusahaan untuk mengurangi pnyediaan dana 

(investasi), khususnya dalam ha1 penyediaanlpembelian sapi bakalan. 

Sebagai sebuah perusahaan baru di bidang produk susu segar, maka PT. 

XYZ hams melakukan langkah-langkah strategis untuk dapat menembus pasar 

Uraian 

Populasi (ekor) 

Sumber : Dirjeu Peternakan, 2001 

Tahun 

1996 

347.989 

1997 

334.371 

1998 

321.992 

1999 

332.031 

2000 

345.253 

2001 

368.490 



yang telah lama dikuasai oleh Ultra Jaya, Friesland dan Indomilk. Produk susu 

Ultra Hight Temperature (UHT), susu pasteurized dan susu segar yang siap 

ekspor, yang merupakan produk utama PT. XYZ, akan mampu bersaing, bila 

kontinuitas produksi dan kualitas dapat tejaga dengan baik. 

Analisis terhadap kelayakan kemitraan pada industri susu integrated perlu 

dilakukan, karena selama ini kemitraan yang terjalin adalah antara industri 

pengolahan susu dengan petemak melalui GKSI dan belurn pernah ada kemitraan 

langsung antara industri pengolahan susu dengan petemak dalam satu lokasi yang 

sama. Pola kemitraan sapi perah adalah sebagai altematif pengembangan usaha 

dengan melibatkan peternak dan dijalankan dengan tujuan kedua belah pihak yang 

bermitra dapat memperoleh keuntungan. 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan untuk terus meningkatkan 

produksi susu, maka salah satu langkah yang akan dicoba untuk diterapkan 

adalah dengan menjalin kemitraan dengan para petemak yang ada disekitar lokasi 

perusahaan. Untuk menguji apakah pola kemitraan yang akan dijalankan, maka 

perlu dilakukan pengkajian mengenai kelayakan baik secara bisnis, teknis dan 

finansial. 

Dalam industri pengolahan susu yang bersifat integrated dengan 

perusahaan peternakan sapi perah, produktifitas susu yang dihasilkan oleh sapi 

perah 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. Pemilihan dan 

penetapan formula pakan sapi yang tepat akan berpengaruh kepada hasil produksi 

dan kualitas susu. Dalam hubungan kemitraan akan terjadi alokasi biaya bagi 

masing-masing pihak yang bermitra. Dengan adanya alokasi biaya tersebut, ada 

biaya yang menjadi tanggungjawab perusahaan inti, misalnya pakan, obat obatan, 

cernen untuk iuseminasi buatan dan ada biaya ymg akan menjadi beban petemak 

plasma, misalnya biaya investasi sapi perah. Atas beban tersebut nantinya akan 

diperhitungkan kembali pada saat dilakukan penjualan hasil produksi berupa susu 

segar oleh petemak plasma kepada perusahaan inti. Hubungan yang terjadi 

tersebut merupakan sebuah kerjasama dalam wadah kemitraan. 

Kontinuitas pasokan susu bagi industri susu menjadi faktor yang penting, 

karena tanpa adanya kepastian pasokan yang cukup, maka akan sangat sulit untuk 

melakukan perencanaan produksi dan penjualan produk susu, yang 

mengakibatkan perusahaan akan sangat tergantung kepada pasokan dari luar 

perusahaan yang mengandung konsekuensi tidak terpenuhinya kualitas susu 

yang diinginkan dan dimungkinkan terjadinya penambahan biaya karena harga 

pembelian yang lebih mahal. Penentuan harga antara petemak dengan pemsahaan 

sebagai penampung atau pembeli hasil susu dari sapi peternak menjadi penting, 

karena menjadi dasar dalam perhitungan pendapatan bagai peternak. 

Kesiapan petemak secara teknis dalam melaksanakan kemitraan juga akan 

sangat menentukan keberhasilan pola kemitraan yang akan dikembangkan. 

Keberhasilan pengelolaan dan pemeliharaan sapi perah sangat dipengaruhi oleh 



budaya telah berkembang masyarakat sekitar lokasi pemsdIaan dan motivasi 

serta keinginan para petemak untuk ikut dalam pola kemitraan. Manajemen 

kemitraan menjadi faktor penting bagi keberhasilan pemsahaan dalam 

menerapkan pola kemitraan. 

C. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dilakukan dengan menyusun hirarki pertanyaan yang 

akan mempermudah didalam analisis kelayakan kemitraan sapi perah pada 

industri susu integrated. Adapun hirarki pertanyaan tersebut terdiri dari : 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengamhi kelayakan pola kemitraan antara 

industri pengolahan susu dengan peternak. 

2. Upaya apa yang dilakukan perusahaan untuk menentukan kelayakan pola 

kemitraan yang akan dikembangkan. 

3. Berapa besar pengaruh kemitraan terhadap struktur biaya perusahaan dan 

keuntungan dan kerugian apa yang diperoleh petemak dan perusahaan dengan 

adanya pola kemitraan. 

4. Apakah produktifitas sapi perah yang ada di peternak sesuai dengan target 

produksi yang ditetapkan perusahaan. 

5. Berapa nilai investasi yang ditanggung oleh peternak dalam pola kemitraan. 

6 .  Bagaimana melakukan analisis terhadap rencana pelaksanaan kemitraan sapi 

perah antara peternak dengan perusahaan. 

7. Apakah pola kemitraan antara industri pengolah susu dengan para 

petanitpetemak yang akan dikembangkan layak bagi perusahaan baik secara 

bisnis, teknis dan finansial ? 



D. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menentukan kelayakan 

pengembangan industri susu dengan pola kemitraan antara peternak dengan PT. 

XYZ sebagai perusahaan inti. 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola kemitraan 

yang akan dijalankan, mencakup kelayakan aspek bisnis, kelayakan aspek teknis 

dan kelayakan aspek finansial, untuk selanjutnya merumuskan strategi 

perusahaan dalam menyikapi hasil analisis yang dilakukan. 

E. Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi tentang kelayakan pola kemitraan yang akan 

dijalankan, yang hasilnya dapat dijadikan referensi bagi industri sejenis dalam 

melaksanakan pola kemitraan antara industri pengolahan susu dan peternak sapi 

perah. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan terhadap tinjauan terhadap kelayakan bisnis, 

teknis dan finansial terhadap pola kemitraan yang akan dijalankan antara PT. 

XYZ sebagai perusahaan (industri pengolahan susu) dengan peternak sapi perah 

di sekitar lokasi perusahaan, ditinjau dari kepentingan perusahaan dalam rangka 

menjamin kontinuitas bahan baku, meningkatkan efisiensi biaya dan bagi 

kepentingan peternak, yaitu peningkatan pendapatan peternak 




