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Pembangunan sub-sektor peternakan sebagai bagian dari pembangunan 
sektor pertanian, di mana sektor tersebut memiliki nilai strategis dalam 
pemenuhan kebutuhan manusia yang terus meningkat, seiring dengan semakin 
bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, peningkatan rata-rata pendapatan 
penduduk Indonesia serta taraf hidup petani dan nelayan. Keberhasilan 
pembangunan sub sektor peternakan temyata berdampak pada pe~bahan  
konsumsi masyarakat yang semula lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat, ke 
konsumsi protein seperti daging, telur clan susu. Pemintaan akan telur dan daging 
ayam dalam negeri saat ini telah dapat dipenuhi oleh produksi lokal, akan tetapi 
susu dan daging sapi masih memerlukan pasokan dari luar negeri. 

Pemerintah telah melakukan berrbagai usaha terhadap sektor petemakan 
sampai ke pelosok daerah, namun masih terdapat kekurangan produksi untuk 
menyediakan kebutuhan penduduk Indonesia akan protein hewani. Kondisi 
petemakan sapi potong pada saat ini masih terus mengalami kekurangan pasokan 
sapi lokal yang disebabkan oleh adanya pertambahan populasi yang tidak 
seimbang dengan kebutuhan nasional sehingga terjadi impor sapi potong bakalan 
dan daging. Kebutuhan daging sapi di Indonesia saat ini dipasok dari tiga 
pemasok yaitu petemakan rakyat (temak lokal), industri petemakan rakyat (hasil 
penggemukan sapi asal-impor) dan impor daging. Menurut Saragih (2000) 
pengembangan agribisnis sapi potong di Indonesia di masa lalu kurang berhasil, 
karena tulang punggung dalam penyediaan daging sapi di Indonesia hampir 
sepenuhnya di tangan petemak rakyat yang umumnya berskala kecil, hanya 
sebagai usaha sambilan atau cabang usaha dan tersebar mengikuti penyebaran 
penduduk. Selain itu investasi pemerintah dan swasta (pengusaha swasta) dalam 
membangun prasarana dan sarana agribisnis sapi potong pada saat ini belum ada. 
Investasi swasta dalam agribisnis sapi potong baru muncul setelah tahun 1990, 
yaitu pada usaha penggemukan uanening) dan perdagangan sapi setelah 
pemerintah membuka impor sapi bakalan terbatas. 

Pada saat terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia menyebabkan 
harga daging sapi menjadi semakin mahal dan tidak terjangkau oleh daya beli 
penduduk Indonesia. Oleh karena itu pada dasamya peluang usaha penggemukan 
sapi potong dan impor sapi di Indonesia cukup terbuka lebar, tinggal menunggu 
dukungan pemerintah untuk menyediakan kemudahan impor sapi sehingga dalam 
waktu ke depan masalah mengenai kelangkaan sapi potong di Indonesia dapat 
teratasi dan harga daging sapi telah berada pada tingkat yang wajar sesuai dengan 
keseimbangan antara pemintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. 

Dengan semakin terbukanya peluang usaha di bidang penggemukan sapi dan 
adanya kemudahan impor sapi, maka PT. Citra Agro Buana Semesta berusaha 
untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan melakukan pengembangan 
usaha penggemukan sapi asal impor di wilayah Bandung. PT. Citra Agro Buana 
Semesta merupakan salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak di 
bidang penggemukan sapi asal impor yang didirikan di Bandung pada tahun 1998. 
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Pemsahaan tersebut mulai melakukan impor sapi pada bulan Oktober tahun 1998 
dengan mengimpor sapi rata-rata 1200 ekor per bulan dari Australia. PT. Citra 
A g o  Buana Semesta didirikan pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, di 
mana pada waktu itu banyak pemsahaan yang sudah lama bergerak pada bisnis 
penggemukan sapi mengalami kebangkrutan (collapse), namun pemsahaan 
tersebut justru b m  memulai kegiatan usahanya. 

Berdasarkan pada uraian tersebut maka permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian ini meliputi faktor-faktor internal dan eksternal dapat mempengamhi 
kegiatan usaha PT. Citra A g o  Buana Semesta, sehingga dapat ditentukan 
alternatif strategi bisnis penggemukan sapi asal impor yang tepat dan efektif serta 
dapat menjamin kelangsungan usaha dan selanjutnya dapat ditentukan strategi 
yang tepat dan menjadi prioritas bagi perusahaan untuk diterapkan dalam 
menghadapi persaingan serta sesuai dengan kondisi perubahan lingkungan bisnis 
saat ini. Tahap implementasi mempakan wewenang penuh dari manajemen 
pemsahaan PT. Citra Agro Buana Semesta. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dalam 
bentuk studi kasus untuk menjawab masalah yang dihadapi perusahaan. Pemilihan 
metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang luas dan lengkap 
mengenai obyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu 
data primer dan data sekunder. Insbumen untuk pengambilan data primer 
diperoleh dari pengamatan langsung (obsewasi langsung), wawancara dan 
pengisian kuisioner. Instrumen pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi 
pustaka.Teknik penentuan responden dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 
menggunakan teknik bola salju (snow ball). Awalnya, responden dipilih 
(puvosive) dengan pertimbangan bahwa responden yang bersangkutan memiliki 
keahlian dan berkompeten pada bidang yang dikaji, dari responden tersebut 
kemudian merekomendasikan kepada responden lain sebagai narasumber dan 
tems berlangsung pada langkah berikutnya (bergulir seperti bola salju). 

Penelitian ini menggunakan tiga tahap formulasi strategi yaitu tahap input, 
tahap pencocokan dan tahap keputusan. Tahap input menggunakan pendekatan 
analisa PEST, analisa industri dengan model lima Kekuatan Porter, analisa 
fungsional, yang selanjutnya disajikan dalam matriks IFE dan matriks EFE. Untuk 
tahap keputusan digunakan alat analisa Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif 
(QSPM). 

Hasil analisis lingkungan internal menunjukkan bahwa PT. Citra Agro 
Buana Semesta memiliki sasaran di dalam menjalankan aktivitasnya pemsahaan, 
yaitu bemsaha untuk melaksanakan usahanya secara sederhana, yaitu menjaga 
kepercayaan pemasok serta bertanggung jawab terhadap pelanggan, di mana 
kelangsungan pasokan sangat dibutuhkan oleh pelanggan pemsahaan. Misi PT. 
Citra Agro Buana Semesta adalah "Menjadikan perusahaan penggemukan sapi 
yang paling efektif dan efisien dalam ha1 pengelolaan sumberdaya yang ada". Visi 
PT. Citra Agro Buana Semesta adalah "Meskipun setengah dari jumlah penduduk 
Indonesia mengalami kemunduran secara ekonomi, namun masih ada setengah 
penduduk Indonesia yang mampu untuk membeli daging sapi". Hasil analisis 
lingkungan internal juga memperlihatkan kekuatan PT. Citra Agro Buana Semesta 
yang antara lain ialah adanya kemitraan dengan petani (O,11), lokasi Strategis 
Pemsahaan (0,13), kualitas SDM (0,12), jaringan pemasaran (0,13) dan 
produktivitas sapi yang tinggi (0,13). Sebaliknya faktor-faktor yang mempakan 
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kelemahan p e ~ ~ d I a a n  ialah adanya daya dukung lahan yang terbatas (0,10), 
sarana dan prasarana kurang menunjang (0,09), modal yang terbatas (0,13) dan 
penyediaan pakan ternak yang tidak stabil (0,06). Berdasarkan evaluasi terhadap 
faktor internal pemsahaan yang menunjukkan skor 2,85. Artinya perusahaan 
berada pada posisi yang cukup kuat untuk memanfaatkan kekuatan-kekuatan 
internal perusahaan dan berusaha untuk meminimalkan kelemahan-kelemahan 
internal yang ada 

Berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal dapat diidentifikasikan 
bahwa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemsahaan antara lain adanya 
peningkatan jumlah penduduk Indonesia (0,09), pemulihan ekonomi nasional 
(0,10), perkembangan teknologi (0,06), pasar lokal (0,06), hubungan dengan 
stakeholders (0,lO) dan adanya konsumsi yang tinggi terhadap daging sapi (0,9). 
Di lain pihak yang menjadi ancaman bagi perusahaan antara lain kondisi politik, 
keamanan dan hukum dalam negeri (0,10), kebijakan pemerintah (0,10), 
pemberlakuan otonomi daerah (0,10), fluktuasi nilai tukar (0,07), tingkat inflasi 
(0,06) dan berlakunya pasar bebas (0,09). Berdasarkan hasil analisis lingkungan 
ekstemal mikro menunjukkan bahwa intensitas persaingan industri penggemukan 
sapi dikategorikan sedang. Pengamh terbesar terhadap persaingan industri 
penggemukan sapi yaitu adanya ancaman produk pengganti. Ancaman tersebut 
dikarenakan adanya substitusi daging sapi dengan daging putih (unggas) 
khususnya daging ayam. Hal ini disebabkan bahwa daging putih memiliki tingkat 
harga yang lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi dan juga mempunyai 
kandungan protein yang cukup baik. Hasil evaluasi faktor eksternal menunjukkan 
bahwa pemsahaan berada pada skor 2,65. Artinya posisi perusahaan cukup 
h a t  untuk memanfaatkan peluang-peluang eksternal dan bemsaha untuk 
merninimalkan ancaman-ancaman eksternal yang timbul. 

Tahap pencocokan yang dilakukan dengan pendekatan matriks I-E 
menghasilkan posisi PT. Citra Agro Buana Semesta berada pada kuadran V. 
Posisi tersebut dikendalikan oleh shategi pelihara dan pertahankan (hold and 
maintain), dengan menghasilkan strategi umum yang dilakukan adalah strategi 
penetrasi pasar dan strategi pengembangan produk. Peudekatan matriks TOWS 
yang sifatnya saling menggabungkan terhadap matriks I-E menghasilkan beberapa 
strategi, yang diantaranya ialah strategi penetrasi dan pengembangan pasar, 
strategi pengembangan produk, strategi unggul biaya, strategi penyediaan kredif 
strategi menjalin kejasama. Alternatif-altematif strategi yang telah diperoleh 
berdasarkan matriks TOWS, dapat dibuat umtan sesuai peringkat yang 
menunjukkan tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan tersebut dapat diperoleh 
dari skor masing-masing faktor internal dan eksternal. Hasil dari skor dan 
peringkat strategi tersebut menunjukkan bahwa srategi pengembangan dan 
penetrasi pasar memiliki skor tertinggi (4,lO) dan mempakan prioritas utama 
yang perlu dipertimbangkan oleh pemsahaan untuk diimplementasikan, 
selanjutnya disusul oleh strategi pengembangan produk (3,72), strategi unggul 
biaya (2,53), strategi penyediaan fasilitas kredit (1,96) dan strategi menjalin 
kerjasama (1,39). 

Tahap keputusan berdasarkan pendekatan matriks perencanaan strategis 
kuantitatif (QSPM) dan hasil diskusi dengan pihak perusahaan menghasilkan 
prioritas strategi yaitu strategi pengembangan dan penetrasi pasar. Penerapan 
strategi pengembangan dan penetrasi pasar dapat dilakukan dengan meningkatkan 
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kapasitas produksi, memperluas jaringan distribusi dan pemasaran, harga bersaing 
yang ditawarkan oleh pihak perusahaan dan menambah jumlah karyawan serta 
meningkatkan promosi yang intensif baik melalui media cetak maupun elektronik 
untuk meningkatkan pangsa pasar PT. Citra Agro Buana Semesta. 
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