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1.1 Latar Belakang 

Komoditas peternakan memiliki potensi untuk dikembangkan di Indonesia. Salah satu 

diantaranya adalah sapi potong. Populasi sapi hampir tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di 

beberapa daerah tertentu komoditi tersebut dijadikan sebagai komoditi unggulan dan hasilnya 

menjadi produk agroindustri. Perkembangan industri pengolahan hasil (agroindustri) sapi 

potong sangat ditentukan oleh ketersedian ternak dan distribusinya (Foster dan Burt, 1992). 

Di Indonesia daerah-daerah yang potensial memiliki ketersediaan sapi potong adalah Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, Bali, NTT dan NTB. 

Peranan penting agribisnis sapi potong  ini dapat dilihat sejak tahun 2005, yaitu 

sebagai penyedia lapangan kerja bagi sekitar 44,3 % penduduk Indonesia, dan juga sebagai 

penyedia bahan baku industri. Berdasarkan data dari Dinas Peternakan produksi ternak sapi 

di NTT khususnya di Kabupaten Kupang pada tahun 2011 sebesar 151,250 ekor dan produksi 

ternak sapi di TTS (Timor Tengah Selatan)  pada tahun 2011 sebesar 167,834 ekor (Dinas 

Peternakan NTT, 2012). 

Sebagai salah satu sentra sapi potong di wilayah Indonesia Timur, NTT diyakini 

cukup berhasil mengembangkan peternakan sapi potong, namun terhadap industri pengolahan 

hasil (agroindustri sapi potong) belum optimal. Di satu sisi pembangunan industri peternakan 

khususnya agroindustri sapi potong semestinya dipandang sebagai aksi penggalangan jejaring 

kerjasama  dalam wujud kemitraan Triple Helix antara pemerintah, petani/peternak dan 

pemilik modal. Melalui agroindustri, peternak dibandingkan dalam peningkatkan nilai 

tambah produk/jasa, pendapatan, dan selanjutnya bermuara pada tercapainya tujuan 

pertumbuhan ekonomi regional serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan. 

Di sisi lain, lambatnya pengembangan agroindustri sapi potong saat ini yang disebabkan oleh 



tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang rendah, posisi tawar yang lemah, kurangnya 

modal usaha serta belum optimalnya pembinaan dari instansi terkait akan menghalangi 

tercapainya tujuan tersebut. Kondisi tersebut akan menjadi kekhawatiran semua pihak dengan 

dampak ikutannya secara relatif terhadap keberlanjutan usaha di pedesaan jika tidak ditangani 

dengan baik.  

Pada tahap perkembangan awal, motivasi stakeholders yang tinggi akan mendorong 

dimasukkannya tujuan strategis dan pengukuran kinerja maksimal sehingga membuat sistem 

agroindustri menjadi besar (bulky) dan pada gilirannya menyebabkan aktivitas agroindustri 

menjadi membosankan dan mahal. Dalam konteks analisis sistem seringkali kinerja 

agroindustri yang diukur dengan Balanced Scorecard berisi kumpulan indikator yang 

dimasukkan begitu saja kedalam empat dimensi Balanced Scorecard tanpa upaya memetakan 

hubungan masing-masing indikator dan sulit dikontrol oleh stakeholders kalau ada perubahan 

faktor internal-eksternal agroindustri wilayah. 

Kurangnya kesadaran pengambil keputusan terhadap pentingnya pemisahan hubungan 

driver-dependence (leading-lagging indicators) pada tujuan organisasi yang mestinya dapat 

menghasilkan sistem pengukuran kinerja agroindustri yang lebih ramping (thiner and leaner), 

membuat efektivitas kerja semakin rendah. Kondisi tersebut menuntut rekayasa manajemen 

pengembangan kinerja sistem agroindustri  sebagai perspektif solusi yang  efisien. 

Sesuai dengan pembangunan nasional jangka panjang, yang menitik beratkan pada 

pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama, tercapainya perekonomian yang 

mandiri berdasarkan demokrasi ekonomi yang bercirikan industri maju dan mandiri. Prioritas 

utama diarahkan pada  industri yang efektif dan efisien, tangguh dengan sistem distribusi 

yang mantap serta kemakmuran rakyat yang semakin meningkat secara merata. Kondisi 

pembangunan agroindustri sapi  selama ini belum berjalan harmoni dalam  tatanan  keputusan 

dan  kebijakan pemerintah. Perkembangannya berjalan sendiri-sendiri dan terpisah dari 



pembangunan peternakan. Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas maka industrialisasi 

yang berbasis agroindustri menjadi salah satu kegiatan ekonomi andalan yang memenuhi 

harapan, tujuan dan sasaran utama pembangunan ekonomi nasional jangka panjang. 

Dalam memasuki era globalisasi, pembangunan industri peternakan khususnya 

agroindustri sapi potong merupakan hal yang sangat penting untuk di pikirkan dan 

dilaksanakan dalam wujud kemitraan Triple Helix antara pemerintah, petani/peternak dan 

pemilik modal. Melalui agroindustri maka peternak akan dibandingkan dalam peningkatkan 

nilai tambah produk/jasa, dan pendapatan, selanjutnya bermuara pada pertumbuhan ekonomi 

regional dan penciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan.  

Agroindustri memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan karena kapasitasnya 

yang cukup besar, yang berarti pula belum terlalu ketatnya pasar bagi produk di sektor ini. Di 

beberapa daerah produksi ternak sapi potong melimpah dan berlebih di daerah lainnya, 

namun belum ada model perencanaan dan evaluasi di tingkat pengambil kebijakan agar dapat 

meningkatkan pendapatan peternak dan shareholder.  

Hasil ternak sapi potong yang belum diolah secara optimal menjadi produk industri 

hilir yang berdaya saing, berakibat pada rendahnya peluang pelaku usaha untuk mengakses  

nilai tambah produk/jasa yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah 

strategis untuk perencanaan pengembangan agroindustri sapi potong tersebut. 

Pengolahan hasil pertanian agroindustri sapi potong di Nusa Tenggara Timur hampir 

semuanya industri rumah tangga skala usaha kecil dan menggunakan teknologi sederhana, 

sehingga produksi rendah dan mutu produk tidak sama. Oleh karena itu, diperlukan sistem 

pengembangan fungsi-fungsi pemasaran sehingga menghasilkan produk berkualitas, usaha 

yang efisien dan waktu yang tepat ditingkat konsumen melalui pemanfaatan kemajuan  

teknologi manajemen yang lebih komprehensif. 



Sejumlah aspek utama dalam pengembangan agroindustri sapi potong tentu 

mengandung potensi resiko yang harus dikelola secara baik. Aspek-aspek tersebut meliputi 

pengadaan bahan baku, perencanaan lokasi pengembangan, manajemen peningkatan kinerja 

SDM,  manajemen konflik, keterbatasan data, dan studi kelayakan yang masih kurang dan 

belum optimal, kebijakan pemerintah belum berorientasi pada segmen pasar, kemauan dan 

kebutuhan masyarakat serta faktor pertimbangan sosial budaya masyarakat (Gumbira-Sa’id 

dan Burhanudin, 1996). Oleh karena itu, pemerintah Provinsi NTT seyogianya bertekad 

mengembalikan daerahnya sebagai sentra produksi sapi potong dengan strategi dan 

perencanaan pengembangan agroindustri sapi potong secara holistik sehingga  dapat 

memenuhi permintaan pasar dalam negeri yang cukup besar yakni 13,2 juta ekor pertahun. 

Strategi pengembangan manajemen kontemporer memberi pelajaran berharga tentang 

pentingnya investasi modal manusia untuk membangun kesejahteraan masa depan. Dengan 

demikian pengelolaan terhadap organisasi bisnis apapun pada dasarnya merupakan 

pengeloaan terhadap manusia sebagai sumber daya produksi terpenting.  Paradigma tersebut 

sebagai implikasi telah terjadinya pergeseran dalam tiga hal yaitu teknologi yang dibutuhkan, 

produk/jasa yang berdaya saing dalam pengetahuan, dan modal manusia yang dapat belajar 

dan menumbuhkan daya saing. (Mulyadi, 2009). Oleh karena itu, diperlukan strategi 

manajemen yang tepat untuk menilai kinerja organisasi semacam ini.  

Penilaian kinerja yang tepat akan sangat bermanfaat sebagai masukan guna mencapai 

tujuan organisasi (Aranya dan Ferris. 1984; Collins dan Lazier, 1992; Furtwengler, 2000; 

Hanan, 1988). Dalam tatanan pengembangan agribisnis sapi potong harus 

mempertimbangkan paling sedikit tiga aspek yaitu sosial-ekonomi dan lingkungan. Dalam 

konteks tersebut diperlukan suatu upaya sungguh-sungguh untuk mengidentifikasi faktor 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 



menetapkan alternatif strategi dan prioritas strategi pengembangan agroindustri sapi potong 

di Kupang. 

Penelitian pengembangan manajemen kinerja agroindustri, sapi potong khususnya 

daging sapi selama ini masih sangat terbatas dan bersifat parsial, sehingga menarik dilakukan 

penelitian ini sebagai kajian komprehensif teknologi manajemen melalui pendekatan sistem 

yang selanjutnya dapat diaplikasikan oleh sejumlah pihak terkait lainnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana merekayasa peta strategis berdasarkan hubungan ketergantungan  dan  

umpan balik antar tujuan strategis dalam perspektif Balanced Scorecard ? 

2. Bagaimana menetapkan prioritas pengembangan kawasan agroindustri sapi potong di 

Kupang NTT ? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian ditulis dalam dua tingkatan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Untuk mengajukan suatu model terpadu sebagai pendekatan untuk kehidupan nyata 

kasus  pengembangan kawasan  agroindustri di Kota Kupang.  

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Merekayasa peta strategis atas dasar hubungan ketergantungan dan umpan-balik antar 

tujuan strategis dalam perspektif Balanced Scorecard.  



2. Menetapkan prioritas pengembangan kawasan agroindustri sapi potong di Kupang 

NTT. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk pengembangan ilmu 

maupun penerapannya sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap 

pengembangan agroindustri sapi potong. Beberapa manfaat yang dapat diberikan dari hasil 

penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

 Manfaat secara teoritis yang diperoleh dsri hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kontribusi berupa konsep peta strategis yang merupakan sebuah 

manajemen pengukuran kinerja berupa peta hubungan logis antar tujuan-tujuan 

strategis yang dikelompokkan ke dalam tujuan strategis driver dan tujuan strategis 

dependence dalam perspektif balanced scorecard. 

2. Memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota 

dalam menyusun strategi pengembangan agroindustri sapi potong yang efektif dan 

efisien di Kupang NTT. 

3. Menjadikan alat bantu penggerak bagi investor, pelaku industri dan peternak dalam 

pengembangan sapi potong beserta teknologi manajemen  agroindustrinya. 

Manfaat bagi masyarakat dan praktisi yang diperoleh dari hasil penelitian ini, antara 

lain sebagai berikut 

1. Meningkatkan fungsi metode evaluasi kinerja organisasi menjadi alat atau sarana 

analisis untuk masalah yang kompleks serta fokus pada tujuan strategis kunci 

peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengembangan agroindustri sapi potong. 

 

 


