
1.1. Latar Belakang 

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 tersebut ternyata berdampak pada perubahan 

konsumsi masyarakat yang semula lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat, ke 

konsumsi protein seperti daging, telur dan susu. Permintaan 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 berbagai usaha terhadap sektor peternakan 

sampai ke pelosok daerah, namun masih terdapat kekurangan produksi untuk 

menyedialan kebutuhan penduduk Indonesia akan protein hewani. Kondisi 

peternakan 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 te jadi impor sapi potong bakalan 

dan daging. Kebutuhan daging sapi di Indonesia saat ini dipasok dari tiga 

pemasok yaitu peternakan rakyat (ternak lokal), industri peternakan rakyat 

(hasil penggemukan sapi asal-impor) dan impor daging (Oetoro, 1997). Untuk 

tetap menjaga keseimbangan antara penawaran (supply) dan permintaan (demand) 

mengenai tenak potong, maka diharapkan usaha peternakan rakyat akan tetap 
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menjadi tumpuan utama namun tetap menjaga kelestarian dan keutuhan dari 

sumberdaya ternak itu sendiri sehingga setiap tahun mendapat tambahan hasil 

akhir positif. 

Pengembangan agribisnis sapi potong di Indonesia dimasa lalu kurang 

berhasil, ha1 tersebut disebabkan karena tulang punggung dalam penyediaan 

daging sapi di Indonesia hampir sepenuhnya di tangan peternak 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 

barn muncul setelah tahun 1990, yaitu pada usaha penggemukan (fattening) dan 

perdagangan sapi setelah pemerintah membuka impor sapi bakalan terbatas 

(Saragih, 2000). 

Salah satu tujuan utama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I1 (PET 11) 

adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk 

menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi diperlukan peran 

pendidikan dan perbaikan gizi sejak kecil. Giii yang baik antara lain dapat 

diperoleh dari kecukupan akan konsumsi protein nabati dan protein hewani. 

Tingkat kecukupan konsumsi protein hewani antara dengan tingkat kemajuan 

suatu bangsa mempunyai korelasi yang tinggi. Sebagai gambaran, tingkat 

konsumsi protein asal temak per kapita penduduk Indonesia pada tahun 1993 baru 

sekitar 3.74 gramlkapitakari yang terdiri dari daging 2.45 gram, telur 0.82 gram 

dan susu 0.47 gram/kapita/hari. Sementara itu Singapura, Jepang dan Arnerika 
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Serikat pada tahun 1987 masing-masing telah mencapai 22.69 gram, 53.50 gram 

dan 73 gramikapitalhari (Saragih, 1998). 

Di Indonesia, konsumsi daging sapi tertinggi secara bemrutan terdapat di 

Jawa T i u r ,  Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Bali. Secara umum 

bahwa tingkat konsumsi yang terdapat di kelima propinsi tersebut mengalami 

peningkatan yang signifikan. Tingkat konsumsi daging sapi tertinggi terdapat di 

propinsi Jawa Timur dengan laju pertumbuhan konsumsi rata-rata sebesar 9,39% 

per tahun, sedangkan konsumsi daging sapi terendah terdapat di propinsi Bali 

dengan laju pertumbuhan konsumsi rata-rata sebesar 6,30% per tahun. Pada tahun 

1995 tingkat konsumsi daging sapi di propinsi Jawa Timur mencapai 214.983 

todtahun dan pada tahun 2001 tingkat konsumsi meningkat menjadi 392.132 

todtahun atau meningkat 82,40%. Untuk propinsi Bali pada tahun 1995 konsumsi 

daging sapi mencapai 74.178 todtahun dan pada tahun 2001 konsumsi daging 

sapi meningkat menjadi 100.613 tonltahun atau meningkat 35,68%. Gambaran 

lebii jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Sumber : BPS, 2001 

Adanya tingkat konsumsi daging sapi yang rendah disebabkan oleh harga 

daging sapi yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan produk yang sejenis 

sehingga tidak terjangkau oleh daya beli @urchasing power) masyarakat 

Indonesia yang sebagian besar berpendapatan menengah ke bawah. Faktor yang 

menyebabkan tingginya harga tersebut antara lain disebabkan oleh produksi lokal 
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sapi potong yang semakin langka sehingga Indonesia terpaksa mengimpor sapi 

potong ataupun daging sapi beku dari negara-negara tetangga, khususnya dari 

Australia untuk mencukupi kebutuhan daging sapi dalam negeri. Jumlah pruduksi 

lokal yang semakin terbatas disebabkan motivasi peternak untuk berusaha di 

bidang penggemukan sapi potong masih rendah, tidak intensif, skala kecil dan 

berpencar-pencar. 

Pada Tabel 2 di bawah dapat dilihat data mengenai jumlah rumah tangga 

peternak sapi potong per propinsi di Indonesia berdasarkan hasil sensus pertanian 

BPS yang menunjukkan adanya peningkatan kebutuhanJpermintaan masyarakat 

akan daging sapi. 

Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga Peternak Sapi Potong per Propinsi Tahun 1963, 
1973,1983 dan 1993 

Sumber : BPS, 1993 

Catatan : Sensus Pertanian BPS terbit setiap 10 tahun sekali 

Berdasarkan uraian di atas, sebenamya peluang usaha penggemukan sapi 

potong dan impor sapi di Indonesia cukup terbuka, tinggal menunggu dukungan 

pemerintah memberi 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 permintaan dan penawaran yang te rjadi di pasar. 

PT. Citra Agro Buana Semesta merupakan salah satu dari sekian banyak 

perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang penggemukan sapi impor 
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bemsaha untuk memanfaatkan peluang tersebut dan mulai melakukan impor sapi 

pada bulan Oktober tahun 1998 dengan mengimpor sapi rata-rata 1200 ekor per 

bulan dari Australia. PT. Citra Agro 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 perusahaan tersebut justru baru memulai kegiatan usahanya. 

1.2. Perumusan Masalah 

Pada saat tejadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia menyebabkan 

harga daging sapi menjadi semakin mahal dan tidak terjangkau oleh daya beli 

penduduk Indonesia sehiigga tingkat konsumsi masyarakat terhadap daging sapi 

menjadi rendah. Faktor lain yang dapat menyebabkan harga daging sapi tinggi 

yaitu adanya produksi lokal sapi potong yang semakin langka sehingga Indonesia 

terpaksa mengimpor dari negara-negara tetangga, khususnya Australia untuk 

mencukupi kebutuhan daging sapi dalam negeri. 

Bedasarkan fenomena tersebut, 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 berada pada tingkat yang diiarapkan oleh 

masyarakat pada urnumnya. Dengan semakin terbukanya peluang usaha di bidang 

penggemukan sapi serta 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 
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Bandung. Berdasarkan ketemngan di atas maka pernasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Sejauh mana faktor-faktor internal dan ekstemal dapat mempengaruhi 

kegiatan usaha PT. Citra Agro Buana Semesta. 

2. Bagaimana alternatif strategi bisnis penggemukan sapi asal impor yang tepat 

dan efektif sehingga dapat menjamin kelangsungan usaha. 

3. Strategi bisnis apa yang paling tepat dan sebaiknya diterapkan oleh PT. Citra 

A g o  Buana Semesta. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi 

kegiatan usaha PT. Citra A g o  Buana Semesta. 

2. Merumuskan beberapa altematif strategi bisnis yang dapat diterapkan di 

PT. Citra Agro Buana Semesta sesuai dengan kondisi lingkungan perusahaan. 

3. Memilih fornulasi strategi bisnis yang tepat dan sesuai dengan lingkungan 

industri serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi 

perusahaan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi 

pihak manajemen PT. Ci Agro Buana Semesta mengenai strategi bisnis yang 

tepat dan efektif, yang seyogyanya digunakan dalam menghadapi persaingan dan 

perubahan lingkungan industri. 
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1.5. Ruang Lingknp 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada tahap formulasi strategi bisnis 

PT. Citra Agro Buana Semesta di wilayah Bandung dalam menghadapi 

persaingan dan perubahan lingkungan industri. Tahap implementasi mempakan 

wewenang penuh dari manajemen pemsahaan PT. Citra Agro Buana Semesta. 
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