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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Istilah industri sering diidentikkan dengan semua kegiatan ekonomi 

manusia yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang 

setengah jadi atau barang jadi, dari definisi tersebut, istilah industri sering 

disebut sebagai kegiatan manufaktur (manufacturing), padahal pengertian 

industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam 

bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Istilah industri 

mengacu pada sejumlah perusahaan yang memproduksi dan menjual produk 

yang serupa, memanfaatkan teknologi yang serupa dan mungkin juga 

mengakses faktor produksi (input) dari pasar serta faktor produksi yang sama. 

(Lipczynski, et al, 2005)  

Industri rumahan mempunyai hubungan dengan perkembangan 

perekonomian suatu bangsa, karena jika dibandingkan dengan industri besar, 

industri kecil dan menengah lebih banyak. Kemajuan sektor industri 

merupakan salah satu  pemicu menuju kestabilan perekonomian suatu negara. 

Struktur perekonomian dari basis peternakan menuju industri mengakibatkan 

suatu pemikiran bahwa sektor perindustrian merupakan sektor yang 

mempunyai potensi untuk menghasilkan nilai tambah terutama bagi banyak 

industri kecil dan menengah. Nilai tambah tersebut dapat diperoleh dari 

beberapa faktor, antara lain, adanya variasi produk yang beraneka ragam dan 
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berkualitas yang dihasilkan industri untuk menarik konsumen, serta teknologi 

modern yang digunakan untuk menghasilkan produk. 

Salah satu industri yang muncul karena memberikan nilai tambah bagi 

konsumen dan produsennya adalah industri susu kambing Peranakan Etawah 

(PE). Persaingan usaha peternakan kambing PE sebagai penghasil susu di 

wilayah Malang Raya dalam beberapa tahun terakhir ini semakin marak, hal 

ini disebabkan antara lain karena perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. 

Peternakan kambing PE umumnya menjual susu segar ke konsumen langsung 

ataupun ke penampung, namun beberapa peternak juga ada yang mengolah 

susu kambing PE menjadi produk olahan lain, salah satunya adalah kefir 

dengan bahan utama susu kambing PE. 

Industri olahan kefir asal susu kambing merupakan salah satu industri yang 

mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam pembangunan 

perekonomian keluarga. Industri pengolahan kefir asal susu kambing juga 

merupakan salah satu industri yang lebih mengandalkan mutu atau kualitas 

tinggi. Produk susu kambing juga mempunyai peranan penting dalam tubuh 

manusia karena di dalam kandungan susu kambing tersebut terdapat tambahan 

zat-zat gizi dan vitamin yang berguna bagi perkembangan otak serta organ 

tubuh lainnya sebagaimana susu sapi tetapi, salah satu kelebihan susu kambing 

juga dipercaya memiliki khasiat sebagai obat alternatif untuk kesehatan. 

Alasan pertumbuhan industri susu di Indonesia, baik ditinjau dari segi 

pasar ataupun segi industri, jika ditinjau dari segi pasar berarti dilihat dari 

kepentingan konsumen yang mengkonsumsi berbagai macam produk susu, 
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sedangkan jika ditinjau dari segi industri berarti memperhatikan para produsen 

yang dalam hal ini merupakan peternak yang memproduksi susu. 

Peternak kambing perah di Malang Raya beberapa tahun terakhir semakin 

banyak, sehingga persaingan industri susu kambing makin ketat. Persaingan 

antar industri susu menyebabkan para produsen lebih mencermati keadaan 

pasar, misalnya dengan mencermati segmentasi kefir susu kambing. Oleh 

karena itu kajian mengenai analisa struktur dan perilaku industri olahan kefir 

asal susu kambing PE di Malang Raya cukup penting. 

1.2  Perumusan Masalah 

Ketatnya persaingan industri olahan kefir asal susu kambing PE di Malang 

Raya, menciptakan suatu kondisi dimana setiap perusahaan saling bersaing 

satu sama lain untuk meningkatkan pangsa pasar. Situasi yang ketat ini 

menyebabkan perusahaan-perusahaan susah untuk mencapai target usaha. 

Semakin ketatnya persaingan, kemungkinan terdapat adanya persaingan tidak 

sehat, sebagai contoh perusahaan melakukan praktik seperti, mencegah 

perusahaan baru untuk masuk pasar. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas timbul suatu permasalahan dalam 

industri olahan kefir asal susu kambing PE di Malang  Raya, yaitu: 

Bagaimana struktur dan perilaku industri olahan kefir asal susu kambing PE di 

wilayah Malang Raya ? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Mengidentifikasi struktur dan Perilaku industri olahan kefir asal susu kambing 

PE yang ada di wilayah Malang Raya. 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini dapat berguna dalam pengambilan keputusan yang rasional 

dan logis bagi pelaku industri pengolahan susu fermentatif asal kambing dalam 

menjalankan usahanya supaya mampu bersaing dalam pasar produk olahan 

kefir asal susu kambing PE yang berada di wilayah Malang Raya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi 

bagi pelaku ekonomi khususnya bagi pelaku industri olahan kefir asal susu 

kambing PE untuk melakukan  persaingan yang sehat yang berbasis pada 

ketentuan-ketentuan dasar persaingan. Struktur industri berguna untuk 

mengetahui tingkat konsentrasi pasar dan tingkat dan jenis hambatan masuk 

pasar, sedangkan perilaku industri digunakan sebagai acuan strategi pemasaran 

sebuah industri baru untuk masuk pasar. 

Bagi penulis merupakan proses belajar untuk lebih kritis dalam 

menganalisis suatu permasalahan yang sedang terjadi di sektor industri dan 

dapat lebih memberikan wawasan yang lebih luas mengenai industri olahan 

kefir asal susu kambing PE di Malang Raya. 


