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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam reorientasi pembangunan pertanian yang pada dasarnya tidak mengubag tujuan

pembangunan dan tetap konsisten untuk terus mengupayakan bagi terwujudnya pertanian nyang

maju, efisien, dan tangguh. Maka penguasaan teknologi termasuk bioteknologi menjadi kata kunci

yang menentukan.

Di era globalisasi mendatang yang ditandai oleh semakin banyaknya perjanjian-perjanjian

regionalisasi perdaangan seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) tahun 2003, Asia Pasific Economic

(APEC). North American Free Trade Area (NAFTA) tahun 2020 dan dalam rangfka perdagangan

global World Trade Organization (WTO), menuntut Indonesia untuk memperkokoh sector pertnian

dari berbagai aspek . untuk mencapai hal ini perlu dilakukan penanganan secara serius, baik dibidang

produksi maupun pemasarannya. Pelaksanaan intensifikasi dan diversifikasi yang terarah,

pemanfaatan keunggulan komparatif dan peningkatan efiiensi merupakan alternative kebijaksanaan

yang peril mendapat pengkajian secara mendalam dan terus menerus.

Potensi yang perlu dikembangkan berkaitan dengan intensifikasi dan diversifikasi komoditi

khususnya dibidang peternakan adalah ternak sapi potong/ sapi Bali, karena sapi ini sebagai plasma

nutfah Indonesia merupakan salah satu  sapi potong asli Indonesia yaitu hasil domestikasi dari

banteng (bos bibos), yang memiliki  kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru,

dapat hidup di lahan kritis serta mempunyai daya cerna yang baik terhadap pakan juga fertilitas atau

kesuburan yang tinggi  dibanding sapi lainnya yng dipelihara di negera-negara maju (eropa  atau

amerika)   serta  memiliki  peranan yang penting  dalam  kehidupan petani  dan  masyarakat pada

umumnya.

Sapi potong sebagai  salah satu  jenis sapi potong merupakan  sumberdaya penghasil daging

yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Seekor atau sekelompok sapi bisa menghasilkan berbagai

macam kebutuhan, terutama sebagai bahan makanan berupa daging, disamping hasil ikutan lainnya

seperti  kulit, tulang  dan  kotoran (feses dan urine) sebagai  pupuk kandang dan juga bisa sebagai

sumber biogas. Selain itu ternak ini juga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam

penyediaan protein hewani untuk memperbaiki gizi dan kualitas hidup masyarakat.
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Peningkatan pendidikan, pertambahan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan sangat

berperngaruh terhadap meningkatnya daya beli konsumen. Akibatnya terjadi ketimpangan antara

suplay-demand, dimana sisi demand melampaui kemampuan saplainya, dan pada akhir pelita VI

Indonesia kekurangan pasokan daging sebesar 92.600 ton yang apabila tidak tertanggulangi akan

meningkat menjadi 141.700 ton pada akhir pelita VII (Anonimous 1997).

Selanjutnya salah satu permasalahan dalam pembangunan peternakan adalah menurunnya

populasi ternak disentra-sentra produksi ternak di seluruh Indonesia.  Konsekuensi dari keadaan ini

mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan konsumsi daging yang pada akhirnya memaksa

pemerintah mengambil kebijaksanaan impor ternak dan daging.  Bila keadaan ini tidak diantisipasi

akan menyebabkan sektor peternakan rakyat semakin tidak mampu bersaing.

Sub sektor peternakan dalam mewujudkan program pembangunan peternakan secara

operasional diawali dengan pembentukan / penataan kawasan melalui pendekatan sistem dan usaha

agribisnis.  Pembangunan kawasan agribisnis berbasis peternakan adalah merupakan salah satu

alternatif program terobosan yang diharapkan dapat menjawab tantangan dan tuntutan

pembangunan peternakan yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Komponen yang terlibat dalam proses pembangunan industri peternakan terdiri atas tiga

komponen utama yaitu peternak (masyarakat) sebagai subyek, ternak sebagai obyek dan lahan sebagai basis

ekologi pendukung pakan lingkungan budidaya.  Teknologi sebagai satu rekayasa untuk mencapai

tujuan. Keterpaduan ketiga komponen tersebut menentukan keberhasilan pengembangan industri

peternakan.  Masyarakat sebagai pelaku harus dapat meningkatkan pendapatannya (kesejahteraanya), dan

ternak (produk) yang dihasilkan dapat menjamin keamanan dan kenyamanan bagi setiap orang yang

mengkonsumsinya.  Di sisi lain, lahan sebagai media usaha harus terjaga keseimbangan ekosistemnya

melalui pengembangan komoditi dan teknologi yang ramah lingkungan agar daya dukungnya dapat terus

ditingkatkan.  Dengan demikian, konsep keseimbangan pertanian  dapat dijalankan.

Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang sejak dulu dikenal sebagai pemasok utama

ternak potong dan bibit dalam penyediaan ternak secara nasional dan memiliki potensi sumber daya

yang dapat dikembangkan untuk usaha-usaha peternakan khususnya ternak potong. Selain itu

daerah ini juga merupakan salah satu daerah pengembangan sentra pemuliaan ternak  di Indonesia.

Disamping itu, a dikenal sebagai Provinsi  yang memiliki potensi pengembangan berbagai komoditi

ternak yang  prospek termasuk salah satunya adalah sapi potong . Hal ini didukung oleh sumber

daya ekonomi peternakan yang cukup memadai.  Salah satu sumber daya yang mendukung

pengembangan komoditi ini adalah ketersediaan lahan marginal untuk pertumbuhan hijauan pakan.

Lahan ini juga dapat digunakan untuk penggembalaan (grazing) dan pasture. Potensi lahan yang
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tersedia seluas 235.542 ha pada tahun 2003 berkurang menjadi 128.875 ha pada tahun 2007. Hal ini

karena diakibatkan peralihan fungsi lahan menjadi pemukiman (lahan pertanian, perkebunan,

tanaman pangan dan lain-lain), sehingga dalam pengembangan hijauan pakan diarahkan untuk

mengoptimalkan lahan –lahan pengembalaan yang telah ada begitu juga lahan-lahan kritis yang

belum dimanfaatkan, dan integrasi dengan lahan-lahan perkebunan melalui sistim Improve Pasture.

Disamping itu potensi ternak sapi potong di daerah ini cukup besar.  Sumber daya ekonomi

yang merupakan modal bagi pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi kawasan untuk

mendukung Program Swasembada Daging 2014 didukung oleh kebijakan Pemerintah Provinsi

sulawesi selatan dan potensi daerah Kabupaten /Kota hinterland dalam upaya pengembangan sapi

potong di daerah ini. Namun usaha peternakan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini masih

memiliki berbagai masalah dan kendala dalam berbagai hal, seperti 1) skala usaha yang masih kecil

karena terbatasnya modal, 2) hanya merupakan produk rumah tangga sebagai usaha sampingan, 3)

rendahnya produksi dan mutu sebagai dampak tidak adanya penerapan teknologi, dan 4) usaha

dikelola secara tradisional.

Sejalan dengan program pengembangan kawasan untuk mendukung program Swasembada

daging tersebut yang nantinya diharapkan dapat membantu kelompok – kelompok tani ternak, maka

kedepan pertumbuhan ekonomi daerah dapat bertumpu pada usaha tani yang berbasis sumber daya

lokal di kawasan pengembangan sapi potong. Upaya peningkatan SDM para petani dalam menerima

teknologi baik dari dinas terkait maupun dari perguruan tinggi yang selama ini banyak membantu

program – program di kabupaten juga diharapkan dapat menjadi pemicu peningkatan produksi

usaha tani baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Hal ini didukung oleh tersedianya padang rumput seluas 298.949 ha serta limbah pertanian

yang melimpah setiap tahun dengan kemampuan daya tampung sebesar 1,5 juta lebih satuan ternak

(Aninous 1997), dan disamping itu kebutuhan akan protein hewani di daerah ini juga meningkat

terus, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel I. Perkembangan Konsumsi Hasil Ternak Tahun 2005-2006
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

URAIAN
TAHUN %Kenaikan/

Penurunan2005 2006

Daging

Telur

Susu

3,92

3,91

4,46

4,59

4,60

4,54

17,09

17,64

17,94

Sumber : Kantor Dinas Peternakan Dati I Sulawesi Selatan Tahun 2007
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Dari data tersebut diatas menunjukan bahwa konsumsi hasil ternak semakin meningkat salah

satu diantaranya adalah daging, sebagai akibat meningkatnya pengurasan persedian ternak yang

ada., sehingga pemerintah berusaha mengatasi dengan menghentikan ekspor sapi potong sejak tahun

1974. memasyarakatkan pancausaha ternak , mengimpor sapi bibit guna memperbaiki mutu sapi

potong yang ada serta daging beku untuk menutupi kekurangan pasar dalam negeri, namun

perkembangan ternak sapi masih berorientasi  kepada usaha budidaya, tanpa memberikan perhatian

yang memadai kepada keterkaitan antara sarana produksi , pengolahan dan pemasaran. Demikian

pula perhatian terhadap peternak kecil masih terbatas pada pemikiran bahwa usaha ternak sapi

bersifat sambilan, sehingga pertumbuhan sub sektor ini sangat lambang. Namun sub sektor

peternakan diharapkan terus menggalakkan intensifikasi komoditas unggulan yang memiliki potensi

pasar, dimana dapat memacu pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan

perluasan kesempatan kerja. Keberadaan komoditas unggulan pada suatu daerah ditunjang oleh

potensi sumberdaya alam, infrastruktur pendukung dan kelembagaan yang lebih berkembang.

Pengembangan sektor peternakan khususnya pengembangan sapi potong di Sulawesi Selatan

dan Sulawesi Barat mengacu kepada tujuan pembangunan peternakan yakni meningkatkan

pendapatan peternak, membuka kesempatan kerja melalui peningkatan populasi dan produksi ternak

guna memenuhi kebutuhan di daerah maupun antar pulau dan juga untuk peningkatan gizi

masyarakat melalui penyediaan sumber protein hewani.  Sehingga diperlukan suatu konsep strategi

pengembangan untuk meningkatkan pendapatan peternak dan sistem pemasaran yang dapat lebih

menguntungkan para peternak.  Jumlah populasi ternak sapi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Pada tabel tersebut menunjukan bahwa pengembangan populasi sapi di Sulawesi Selatan dan

Sulawesi Barat masih sangat rendah jika dikaitkan dengan kebutuhan akan protein hewani

khususnya daging yang mencapai 17,09 %, oleh karena itu pemerintah Sulawesi Selatan dan Sulawesi

Barat mengambil suatu langkah strategit dalam pengembangan sapi potong sebagai salah satu

komoditi unggulan di daerah ini.
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Tabel 2. Perkembangan  Ternak Tahun 2005-2006 Sulawesi Selatan dan

Sulawesi Barat.

No. Jenis Ternak 2005 2006
% Kenaikan

Penurunan

1 Sapi 805.868 827.554 2,69

2 Sapi Perah 30 30 -

3 Kerbau 336.467 340.639 1,24

4 Kambing 452.959 461.338 1,85

5 Kuda 168.495 170.011 0,32

6 Domba 1.832 1.840 0,44

7 Babi 554.759 574.674 3,59

8 Ayam Buras 14.923.830 14.946.940 0,15

9 Ayam Ras 4.174.135 4.729.455 13,30

10 Itik 2.297.025 2.298.593 0,07

11 Anjing 328.107 - -

Sumber : Kantor Dinas Peternakan Dati I Sulawesi Selatan Tahun 2007

Data tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan ternak sapi di Sulawesi Selatan

meningkat 2,69 % dibandingkan ternak yang lain (kecuali ternak babi 3,59 %) , disamping itu juga

sapi sebagai salah satu usaha yang telah menyatu dengan masyarakat di wilayah ini, dan mempunyai

peranan besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan peternak maupun pengembangan ekonomi

wilayah , juga peternak sapi merupakan ternak besar yang cocok dibudidayakan diberbagai daerah

tingkat II se-Sulawesi Selatan diantaranya kabupaten Polmas, Barru dan Bulukumba. Karena daerah

ini merupakan sentra pengembangan sapi potong dan sekaligus tempat pelaksanaan Insiminasi

Buatan (IB)yang dibina oleh Dinas Peternakan Tingat I Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Dari uraian diatas memberikan gambaran bahwa usaha ternak sapi potong di daerah ini dapat

dikembangkan secara optimal melalui pendekatan Tri konsep yang telah dicanangkan oleh

pemerintah setempat, yang tentunya akan berdampak positif terhadap peningkatan populasi dan

produksi ternak sapi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi

petani peternak.
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Sehubungan dengan hal itu diperlukan suatu penelitian  untuk mengaji strategi

pengembangan sapi potong di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai salah satu komoditi

unggulan. Dengan demikian dapat memberikan solusi pemikiran terhadap mengembangan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pokok ini dapat dirinci kedalam beberapa pertanyaan peelitian sebagai

berikut:

1. Bagaimana strategi pengembangan ternak sapi potong di Sulawesi Selatan

2. Bagaimana dampak strategi pengembangan ternak sapi potong terhadap populasi

ternak di Sulawesi Selatan

3. Berapa besar konstiribusi usaha ternak sapi potong terhadap pendapatan petani

ternak di Sulawesi Selatan

4. Bagaimana saluran pemasaran sapi potong di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui strategi pengembangan ternak sapi potong di Sulawesi Selatan.

2. Mengetahui dampak strategi pengembangan ternak sapi potong terhadap populasi ternak

di Sulawesi Selatan.

3. Mengetahui besar konstiribusi usaha ternak sapi potong terhadap pendapatan petani

ternak di Sulawesi Selatan.

4. Mengetahui rantai saluran pemasaran ternak sapi potong di Sulawesi Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

terkait, utamanya sebagai :

1. Bagi pemerintah, sebagai salah satu bahan informasi/masukan dalam rangka penjelaan

sebagai alternatif kebijakan guna pengembangan usaha ternak sapi potong.

2. Bagi masyarakat petani, peternak sapi potong sebagai bahan informasi untuk

pengembangan usaha khususnya dalam upaya peningkatan produksi dan pendapatannya.

3. Bagi ilmuan, penelitian ini sebagai baha informasi dan skaligus bahan

pembanding/pelengkap untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berhubungan

dengan judul ini.
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E. Metode Penelitian

a.  Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Propinsi Sulawesi Selatan, dengan wilayah sasaran

penelitian/sample pada tiga kabupaten yaitu kab. Bulukumba, kab. Barru  dan kab. Polmas. Dan

masing-masing kabupaten dipilih satu kecamatan yang mewakili. Pemilihan ketiga wilayah

kecamatan ni ditentukan secara purposive (sengaja), dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut

mempunyai potensi sumberdaya ternak sapi yang besar dan juga merupakan sentra

pengembangan peternakan Sapi Bali dan Sapi Cross Breed di Sulawesi Selatan.

Pada setiap wilayah kecamatan sample, dipilih 2-3 desa sample. Pemilihan desa tersebut selain

di dasarkan pada pemilihan  kecamatan sample tadi, juga dengan pertimbangan baha desa

tersebut merupakan desa binaan Dinas Peternakan Dati II masing-masing.

Kegiatan penelitian ini berlangsung selama lima bulan, yaitu mulai bulan Mei sampai bulan

September 2007.

b.   Populasi, Sampel dan Responden

Populasi penelitian di klasifikasi kedalam dua kelompok, yaitu petani peternak dan pedagang

peternak.

Sampel akan dipilih dari masing-masing klasifikasi responden sebagai berikut :

1. Petani peternak dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa yang

bersangkutan memiliki usaha sapi untuk program penggemukan dan pembibitan.

Berdasarkan criteria ini pada ketiga lokasi penelitian diambil 150 responden dari jumlah

populasi yang ada.

2. Pedagang ternak terdiri atas pedagang pengumpul yang ada ditingkat desa dan

kecamatan, dan pedagang antar pulau yang ada ditingka kabupaten dan propinsi.

c.   Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilaksanakna dengan cara survei melalui pengumpulan data primer dan

sekunder. Pengumpulan data yang dimaksud mulai dari sub sistem sarana produksi, produksi,

rantai pemasaran (tataniaga), kelembagaan dan tingkat pendapatan petani dari usahatani ternak

sapi.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui keadaan peternak (umur, pendidikan,

pengalaman ternak, jumlah anggota keluarga dan lain-lain), 2) jumlah ternak yang dipelihara dan

sistim pengembangannya, 3) ketersediaan input peternak sapi (bibit, pakan, obat-obatan,IB, bahan
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dan peralatan kandang), 4) data pemasaran ternak (jumlah ternak yang dipasarkan baik local

maupun antara pulau, harga, biaya, dan saluran pemasaran. 5) data lain yang menunjang enelitian

ini.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengamatan langsung di wilayah penelitian dan

mengadakan wawancara terhadap responden, dan pengisian koesioner. Sedang data sekunder

diperoleh melalui stdi pustaka dari instansi terkai yaitu antara lain Kantor Statistik, Dinas

Peternakan, data desa, kecamatan, kabupaten, maupun propinsi.

d.   Analisis Data

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka

untuk menguji hipotesis digunakan metode analisis sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama dibuktikan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Untuk

mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

2. Hipotesis ke dua dibuktikan dengan menggunakan trend linier. Untuk memudahkan

perhitungan dalam mencari persamaan trend digunakan tahun kode (x) sebagai pengganti

tahun sesungguhnya (t). Rumusannya adalah x = t-t dimana t = rata – rata dari tahun awal dan

tahun akhir yang diamati.

Bentuk umum persamaan linier dikemukakan oleh Sri Mulyono (1991) adalah sebagai berikut :

Yt = a + bx

a = ∑Y    ;                   b = ∑xY

n ∑x2

dimana :

Yt = nilai trend untuk periode tertentu

a   = nilai Yt jika x-0 atau nilai Yt pada periode t

b  = kemiringan garis trend, artinya besarnya perubahan Yt jika terjadi perubahan  satu

besaran periode waktu

x  = kode periode waktu ( t - t )

n  = banyaknya pasangan data

3. Hipotesis ketiga dibuktikan melalui perhitungan pendapatan pada setiap cabang usaha yang

dilakukan oleh petani peternak. Dengan rumus sebagai berikut :

Y = TR – TC
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Dimana :

y   = pendapatan bersih

TR = total revenue, yang diperoleh dari harga pasar dikalikan dengan kualitas.

TC = total cost, yang diperoleh dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variable.

Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan metode analisis Break Even Poin (BEP), sebagai

dasar penentu skala usaha yang menguntungkan sebagai berikut :

Biaya Tetap

BEP =

Biaya Variabel

1-

Penjualan

Dimana :

BE > 1 berarti perusahaan mengalami untung

BE = 1 berarti perusahaan tidak untung dan tidak rugi

BE < 1 berarti perusahaan mengalami kerugian.

4. Hipotesis ke empat, dibuktikan melalui perhitungan margin pemasaran tiap lembaga atau

saluran pemasaran yang ada. Rumusnya adalah ; Margin Pemasaran = harga penjualan –

harga pembelian (Hanafiah dan Saefuddin, 1983).

Selanjutnya untuk mengetahui efesiensi atau tidaknya system pemasaran digunakan rumus :

HJK

EP = - 1 x 100 %

HJP

Dimana :

EP = Efesiensi pemasaran

HJK = harga jual pada tingkat pedagang perantara

HJP = harga jual pada tingkat petani peternak

Kriteria : MP < 50 % ……………….> (Menguntungkan)

MP > 50 % ……………….> (Tidak Menguntungkan)

(Departemen Perdagangan, Ditjen   Perdagangan Dalam Negeri, 1985).
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BAB II

KERANGKA ACUAN

I.  KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi Pengembangan Peternakan

Strategi pengembangan peternakan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengacu pada

pelaksanaan Tri kosep, namun usaha peternak sapi masih bersifat tradisional. Hal ini sejalan yang

dikemukkan Sarwono dan Dwipa., 1993 bahwa pemeliharaan ternak dalam system pertanian rakyat

lebih banyak bersifat sambilan karena masalah pengetahuan petani, dan tidak dijumpai pemeliharaan

ternak yang merupakan usaha utama. Lebih lanjut Sastro Amidjojo (1994) berpendapat bahwa

peternakan adalah usaha manusia memelihara, merawat, mengatur kehidupan, perkwinan, kelahiran,

menjaga kesehatan, serta penggunaan ternak yang diusahakan (Animal Husbandry). Dengan

demikian peternak berarti mengusahakan berbagai ternak untuk memperoleh manfaat dari padanya.

Esensi pengembangan usaha ternak sapi potong pada dasarnya adalah untuk memenuhi

kebutuhan daging, tenaga kerja, dikembangbiakkan dan sebagai pupuk kandang. Dari perpaduan

berbagai tujuan tersebut para petani peternak memperoleh pendapatan usaha ternak sapi. Dengan

demikian, besar kecilnya usaha ternak sapi potong dipegaruhi oleh bagaimanan petani peternak

menentuan tujuan usahanya.

Dalam menentukan usaha petani peternak memerlukan informasi teknologi dan informasi

pasar dari para penyuluh dan lembaga yang terkait, sehingga dapat mengubah pola piker petani

peternak dari kegiatan usahanya sebagai usaha sambilan meningkat menjadi cabang usaha, usaha

pokok atau industri peternakan rakyat. Soehadji (1992) menyatakan bahwa usaha peternakan terbagi

dalam dua kategori, yaitu usaha peternakan rakyat yang berciri antara lain skala usaha kecil,

merupakan usaha sambilan, menggunakan teknologi sederhana sehingga produktivitas rendah dan

mutu suatu produk kurang terjamin.  Sedangkan perusahaan peternakan memiliki ciri antara lain

skala usaha ekonomis menggunakan teknologi maju dan padat modal serta efisien sehingga

produktivitasnya tinggi dan mutu produk dapat terjamin.

Sugeng (2006) menjelaskan bahwa pada umumnya para petani ternak sapi masih tradisional,

mereka banyak menyerahkan pada alam. Pengadaan bibit, pemberian pakan, pemeliharaan atau lain

sebagainya belum menggunakan teknologi modern. Pemeliharaan sapi yang mereka lakukan

hanyalah sebagai usaha sampingan saja dari usaha pertanian.

Peternak sapi potong hampir semuanya adalah peternak rakyat atau keluarga yang produktif

yang menjalankan usaha sambilan dan cabang usaha, masih belum bisa memenuhi permintaan
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daging yang berkualitas.  Hal ini terjadi karena pengelolaannya masih tradisional dan kebanyakan

usaha peternakan rakyat juga memanfaatkan ternak sebagai sumber tenaga kerja.  Usaha ini belum

dilakukan sebagai mata pencaharian utama, sehingga tidak digarap untuk penghasil daging

(Wardoyo,  1993).

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha peternakan di Indonesia adalah

masih rendahnya peningkatan populasi tiap tahun yang berakibat rendahnya produktivitas ternak,

baik sebagai ternak potong maupun sebagai ternak bibit. Secara umum penyebab masalah hal itu

adalah kurangnya modal dan teknologi peternakan yang dimiliki oleh petani peternak (Yasin dan

Dilaga, 1993).  Berbagai faktor kendala yang mempengaruhi usaha peternakan adalah ekologi,

biologis, dan sosial ekonomi. Faktor ekologis termasuk tanah dan iklim. Faktor biologis meliputi

genotipe ternak (produksi dan sifat-sifat adaptasi), pakan ternak, air dan kesehatan ternak (penyakit

dan parasit). Faktor sosial ekonomi termasuk ketersediaan tenaga kerja dan keterampilan pelaku-

pelaku peternakan, kesukaan konsumen dan pendapatannya, ketersediaan modal, infrastruktur

pasar, kebijaksanaan perdagangan, harga, dan penguasaan tanah (Yasin dan Dilaga, 1993).

Menurut Soekrdono dan Media dalam Yasin dan Dilaga,1993. behwa permasalahan utama

ynag dihadapi dalam usaha peternakan di Indonesia adalah masih rendahnya peningkatan populasi

tiap tahun yang erkaibat rendahnya produktivitas peternak, baik sebagai ternak potong maupun

sebgai ternak bibit. Secara umum, penybab masalah tersebut adalah kurannya modal dan teknologi

peternakan yang dimiliki oleh petani peternak. Lebih lanjut Dwipa dan Dania dalam Yasin dan Dilaga

(1993) mengatakan bahwa berbagai factor yang mempengaruhi pengembangan usaha peternakan

adalah factor ekologis, biologis, dan social ekonomis. Factor ekologis termasuk keadaan tanah dan

iklim. Factor biologis meliputi genotype ternak (produksi dan sifat-sifat adaptasi), pakan ternak

(termasuk air) dan kesehatan ternak (penyakit dan parasit). Factor sosial ekonomis termasuk

ketersediaan tenaga kerja dan keterampilan pelaku-pelaku peternakan, kesukaan konsumen dan

pendapatannya, dan ketersediaan modal, infrastruktur pasar, kebijaksanaan perdagangan, harga serta

penguasaan tanah.

Besarnya peranan masing-masing factor tidak sama untuk setiap lokasi, daerah atau wilayah.

Keadaan yang terbaik adalah bila factor-faktor tersebut sangat mendukung perkembangan

peternakan. Kemampuan untuk mengubah factor biologis dan social ekonomis memungkinkan untuk

dapat diatasi. Tetapi untuk factor ekologis umumnya terbatas misalnya iklim dan tanah bahkan

sampai batas-batas tertentu terhadap keadaan pakan. karena keadaan kemampuan yang terbatas,

maka untuk setiap keadaan harus dapat memilih bentuk usaha dan metode produksi yang sesuai

dengan keadaan yang bersangkutan.
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Demikian pula halnya dengan strategi usaha pengembangan usaha peternakan khususnya

Sapi Bali dan Sapi Cross Breed di Sulawesi Selatan Sulawesi Barat, tentu tidak terlepas dari pengaruh

tiga factor kendala diatas. Pengembangan itu sendiri tentunya mengahsilkan keberhasilan sekaligus

menimbulkan permasalahan dan tantangan baru, serta perlu diatasi dan diupayakan peningkatan

serta pengembangan yang lebih baiik menuju pengembangan yang diinginkan oleh pemerintah.

Dalam pengembangannya dianut tiga asas pokok yaitu : 1) asas kelateran sumberdaya ternak. 2) asas

kesinambungan suplay-demand, 3) asas mengurangi ketergantungan impor. Dari ketiga asas ini

dijabarkan kedalam tiga prinsip utama yaitu : 1) peternak rakyat merupakan tulang punggung, 2)

industri peternakan rakyat sebagai pendukung, 3) impor daging sebagai penyambung suplay-

demand. (Anoniumous 1997).

Lebih lanjut dikatakan bahwa pola, dan arah pengembangan dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1) Pola pengembagan yang meliputi:

a. Pola unit pelayanan proyek (UPP) peternakan. Pola ini pemerintah melakukan

penangan terhadap seluruh proses produksi termasuk penyediaan sarana dan

prasarana.

b. Pola kerjasama ()PIR . Dalam pola ini usaha peternakan rakyat dikelola dengan

bekerjasama dengan pihak swasta (perusahaan). Dimana perusahaan bertindak sebagai

inti yang menyediakan sarana produksi seperti bibit, pakan, obat-obatan dan

sebagainya. Sedang petani peternak sebagai plasma melaksanakan budidaya.

c. Pola swadana. Pola ini usaha peternakan rakyat dkembangkan dengan memanfaatkan

kredit komersial atau swadana masyarakat.

2) Arah pengembangan meliputi:

a. Pengembangan sapi potong diarahkan pada daerah-daerah dimana potensi pakan

cukup tersedia, masyarakat memiliki kemauan dan motivasi untuk beternak serta

merupakan gerakan pengembanga sentra baru pembibitan pedesaan.

b. Setiap lokasi dikembangkan dalam bentuk intensifikasi pemeliharaan ternak (sapi

potong) yang diperoleh dari hasil distribusi dan redistribusi ternak gadhan yang tidak

layak bibit, maupun diperoleh dari impor sapi bakalan.

c. Untuk mendapatkan sapi bakalan yang memenuhi standar teknis yang diinginkan

setiap lokasi gerakan serba bias akan terus digalakkan pelaksanaan insiminasi buatan

(IB). penanganan kesehatan hewan dan pengembangan hijauan makanan ternak.
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d. Dalam upaya mendukung sentra pengembangan ini pada tinkat lokalita, maka

peranan pembibitan serta daerah-daerah sumebr bibit (sapi bali murni) menjadi

penting bukan hanya untuk kelestarian plasma nutfa melainkan juga menjadi

penyediaan sapi bakalan yang berkualitas.

e. Pada setiap lokasi yang serba bias diarahkan untuk menjadi satu kesatuan pelayanan

yang makin sinergis dan berintegrasi antara pelayanan IB, kesehatan hewan,

penyuluhan dan sebagainya.

f. Penyediaan sarana da prasarana pisik seperti pembangunan pos IB, pos kesehatan,

BPP, pasar hewan, rumah potong hewan, akan terus ditingkatkan untuk menunjang

pelayanan dilikasi pengembangan sapid an gerakan serba bisa.

g. Sentra pengembangan sapi potong akan dilaksanakan secara bertahap secara lima

tahun dengan sasaran produksi sebanyak 55.000 ekor atau eqivalen dengan 9.542,5 ton

daging.

h. Jenis ternak sapi potong yang akan dikembangkan di wilayah ini adalah Sapi Bali dan

Sapi Cross breed yaitu sapi Brahman Cross, Sahiwal Cross, Limosin, Summental dan

Hereford.

Pola dan arah pengembangan sapi tersebut diatas, maka pemerintah mencanagkan

perwilayahan komoditas, agar supaya sapi-sapi dapat dikembangkan secara profesional. Menurut

Z.B.Palaguna, 1997 mengatakan bahwa strategi dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah

daerah tingkat I Sulawesi Selatan adalah merupakan Stimulan yang diharapkan dapat merangsan

seluruh pelaku pembangunan menurut gugus tugas masing-masing untuk mendorong peningkatan

kinerja usaha yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat.

B  Agribisnis Peternakan

Ternak sapi potong merupakan salah satu sumber daya penghasil bahan makanan berupa

daging yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dan penting artinya di dalam kehidupan

masyarakat. Sebab seekor atau sekolompok ternak sapi bias menghasilkan  berbagai macam

kebutuhan terutama sebagai bahan makanan berupa daging, disamping itu hasil ikutan lainnya

seperti pupuk kandang, kulit, tulang, dan lain sebagainya. Daging sangat besar mamfaatnya di

samping sebagai penghasil protein hewani (Sugeng 2006).
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Sapi pedaging adalah sapi potong yang merupakan jenis sapi yang produksinya diarahkan

untuk memproduksi daging, maka penggemukan untuk mencapai berat badan yang maksimal sangat

dipentingkan (Darmono, 2004).

Sapi potong adalah sapi yang khusus dipelihara untuk digemukkan karena karakteristik yang

dimilikinya, seperti tingkat pertumbuhannya cepat dan kualitas daging cukup baik. Sapi-sapi inilah

yang umumnya dijadikan sebagai sapi bakalan yang dipelihara. Secara intensif selama beberapa

bulan, sehingga di peroleh pertambahan berat badan yang ideal untuk dipotong. Pemilihan bakalan

yang baik menjadi langka awal yang sangat menentukan keberhasilan usaha. Salah satu tolah ukur

penampilan produksi sapi potong adalah pertambahan berat badan harian.

Sapi Bali merupakan sapi keturunan Bos Sondaicus yang berhasil dijinakkan.  Sapi ini termasuk

sapi yang cukup subur sehingga sebagai pilihan ternak sapi bibit cukup potensial.  Dalam

karakteristik karkasnya, sapi Bali digolongkan sapi potong yang paling ideal, karena bentuk badan

yang kompak dan serasi bahkan dinilai lebih unggul dari sapi potong Eropa.  Sapi Bali mempunyai

keistimewaan yakni hampir tidak ada gangguan pertumbuhan, disamping itu pada tahap tertentu

ketahanan hidup sapi Bali memiliki respon yang menggembirakan (Murtidjo, 1993).

Sapi Bali keturunan banteng liar dan mempunyai ciri-ciri fisik, yaitu bentuk badan

memanjang, dada dalam, badan padat, bertanduk, kepala agak pendek dan dahi yang datar.  Baik

sapi Bali jantan maupun betina tidak memiliki punuk.  Ciri-ciri yang khas yang membedakan sapi

Bali dengan yang lainnya adalah adanya bulu warna pada bagian bawah keempat kakinya, bagian

pantat di bawal ekor berbentuk oval atau lingkaran, bibir atas dan bawah, ujung ekor serta bagian

tepi dalam bagian telinga, serta adanya suatu garis yang jelas pada punggung sapi Bali yang biasa

disebut garis belut (Bandini, 1997).

Yasin dan Dilaga (1993) mengemukakan bahwa sapi Bali mempunyai beberapa keunggulan

seperti kemampuan kerja baik daya resproduksi yang tinggi, mampu tumbuh dan berkembang dalam

kondisi lingkungan yang jelek, tahan caplak, serta mempunyai presentase karkas tinggi dengan kadar

lemak rendah, merupakan modal masyarakat yang bernilai ekonomis tinggi dan disenangi

masyarakat petani peternak.

Asal usul sapi Bali adalah banteng  yang telah mengalami  proses penjinakan atau

domestifikasi selama bertahun-tahun. Proses domestifikasi yang cukup lama diduga sebagai

penyebab sapi Bali lebih kecil dibandingkan dengan banteng    (Abidin, 2002). Sapi Bali (Bos-Bibos

Banteng) yang spesies liarnya adalah banteng termasuk Famili Bovidae, Genus bos dan sub-genus bibos

(Williamson dan Payne 1993) .
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Sapi bali jantan dan betina dilahirkan dengan warna bulu merah mata dengan garis hitam di

sepanjang punggung yang disebut garis belut.  Setelah dewasa, warna sapi jantan berubah menjadi

kehitam-hitaman, sedangkan warna sapi betina relatif tetap.  Sapi bali tidak berpunuk.  Umumnya,

keempat kaki dan bagian pantatnya berwarna putih., bentuk tanduk pada jantan yang paling ideal

disebut bentuk tanduk silak congklok yaitu jalannya pertumbuhan tanduk mula-mula dari dasar sedikit

keluar lalu membengkok ke atas, kemudian pada ujungnya membengkok sedikit keluar. Pada yang

betina tanduk idial yang disebut manggul gangsa yaitu jalannya pertumbuhan tanduk satu garis

dengan dahi arah ke belakang sedikit melengkung ke bawah dan pada ujungnya sedikit mengarah ke

bawah dan kedalam, tanduk ini berwarna hitam (Abidin, 2002).

Kegunaan sapi bali ini digunakan untuk ternak kerja, tetapi termasuk ternak pedaging yang

mempunyai dating tinggi.  Sapi ini lebih fertil dibanding dengan sapi Zebu.  Sapi Bali lebih dapat

memanfaatkan pakan yang bernilai rendah (Reksohadiprojo, 1984).  Selanjutnya Keunggulan sapi bali

terletak pada daya adaptasinya yang baik terhadap lingkungan, tingkat fertelitasnya tinggi, dan

produksi karkasnya tinggi   (Guntoro,2002).

Penyebaran ternak sapi di Indonesia belum merata. Ada beberapa daerah yang sangat padat,

ada yang sedang, tetapi ada yang sangat jarang atau terbatas populasinya. Tentu saja hal ini ada

beberapa faktor penyebab, antara lain faktor pertanian dan kepadatan penduduk, iklim dan daya

aklimatisasi, serta adat-istiadat dan agama. Prospek peternakan sapi potong di Indonesia masih tetap

terbuka lebar dalam waktu yang lama. Hal ini disebabkan permintaan daging dari tahun ke tahun

terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini memang sejalan dengan peningkatan taraf ekonomi

dan kesadaran akan gizi dari masyarakat. Namun, peningkatan permintaan daging  sapi  ini  tidak

diikuti  oleh  jumlah  populasi  ternak  sapi potong (Sugeng, 2006).

Selanjutnya Sugeng & Sudarmono (2008) menyatakan bahwa ternak sapi potong bermamfaat

lebih luas dan bernilai ekonomis lebih besar dari pada ternak lain. Usaha ternak sapi potong

merupakan usaha yang lebih menarik sehingga mudah merangsang pertumbuhan usaha. Mamfaat

sapi potong yang luas dan memiliki nilai ekonomis tinggi yaitu :

1. Mutu dan harga daging atau kulit menduduki peringkat atas bila dibanding daging atau kulit

kerbau, apalagi kuda.

2. Sapi merupakan salah satu sumber budaya masyarakat, misalnya sapi untuk keperluan sesaji,

sebagai ternak karapan di Madura, dan sebagai ukuran martabat manusia dalam masyarakat

(social standing).

3. Sapi sebagai tabungan. Para petani di desa-desa pada umumnya telah terbiasa bahwa pada

saat-saat panen mereka menjual hasil panenya, kemudian membeli beberapa ekor sapi. Sapi-
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sapi tersebut pada masa paceklik atau pada saat-saat petani membutuhkan uang untuk

berbagai keperluan bias dilepas atau dijual lagi.

4. Hasil ikutan masih sangat berguna, seperti kotoran bagi usaha pertanian, tulang-tulang bias

digiling untuk tepung tulang sebagai bahan baku mineral atau dibuat lem, darah bias direbus,

digilingkan, dan digiling menjadi tepung darah yang sangat bermamfaat bagi hewan unggas

dan lain-lain, serta kulit bisa dipergunakan dalam berbagai maksud dibidang kesenian, pabrik

dan lain-lain.

5. Memberikan kesempatan kerja. Banyak ternak sapi di Indonesia yang bisa dan mampu

menampung tenaga kerja cukup banyak sehingga bisa menghidupi banyak keluarga pula.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengembangan sapi potong

adalah sumber daya yang tersedia seperti sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya

pakan ternak yang berkesinambungan, selanjutnya proses budidaya perlu mendapat perhatian

meliputi bibit, ekologi dan teknologi serta lingkungan yang strategis yang secara langsung maupun

tidak langsung mempengaruhi keberhasilan pengembangannya (Tanari, 2003).

Pemeliharaan sapi Bali di Indonesia sebagian besar masih bersifat tradisional, dimana petani

peternak masih memanfaatkan hanya sebagian ternak kerja dan penghasil pupuk saja, serta ternak

potong sementara itu kebutuhan akan daging yang berkualitas terus meningkat, untuk itu upaya

perbaikan dalam sistem pemeliharaan berupa penggemukan sapi sangat diperlukan untuk memacu

produksi daging.  Sapi Bali sangat respon terhadap usaha-usaha perbaikan walaupun mempunyai

pertumbuhan yang lambat tetapi penimbunan lemaknya sangat cepat sehingga dapat meningkatkan

presentase yang lebih baik dari jenis sapi lainnya (Bandini, 1997).

Pada tahun-tahun terakhir ini, beberapa jenis bibit turunan sapi tertentu dimasukkan ke

Indonesia dengan tujuan perbaikan mutu atau menutupi kekurangan sapi bibit yang dibutuhkan

dalam rangka pembangunan di bidang peternakan. Bibit tersebut ada yang berupa jantan, betina,

atau pun mani beku.  Hal ini sangat baik selama pengawasan terhadap hasil-hasil keluarannya nanti

dapat dilaksanakan (Pane WJA, 1986).

Soehadji (1992) menyatakan bahwa usaha peternakan terbagi dalam dua kategori, yaitu usaha

peternakan rakyat yang berciri antara lain skala usaha kecil, merupakan usaha sambilan,

menggunakan teknologi sederhana sehingga produktivitas rendah dan mutu suatu produk kurang

terjamin.  Sedangkan perusahaan peternakan memiliki ciri antara lain skala usaha ekonomis

menggunakan teknologi maju dan padat modal serta efisien sehingga produktivitasnya tinggi dan

mutu produk dapat terjamin.
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Sugeng (2006) menjelaskan bahwa pada umumnya para petani ternak sapi masih tradisional,

mereka banyak menyerahkan pada alam. Pengadaan bibit, pemberian pakan, pemeliharaan atau lain

sebagainya belum menggunakan teknologi modern. Pemeliharaan sapi yang mereka lakukan

hanyalah sebagai usaha sampingan saja dari usaha pertanian.

Peternak sapi potong hampir semuanya adalah peternak rakyat atau keluarga yang

merupakan usaha sambilan dan cabang usaha, masih belum bisa memenuhi permintaan daging yang

berkualitas.  Hal ini terjadi karena pengelolaannya masih tradisional dan kebanyakan usaha

peternakan rakyat juga memanfaatkan ternak sebagai sumber tenaga kerja.  Usaha ini belum

dilakukan sebagai mata pencaharian utama, sehingga tidak digarap untuk penghasil daging

(Wardoyo,  1993).

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha peternakan di Indonesia adalah masih

rendahnya peningkatan populasi tiap tahun yang berakibat rendahnya produktivitas ternak, baik

sebagai ternak potong maupun sebagai ternak bibit. Secara umum penyebab masalah hal itu adalah

kurangnya modal dan teknologi peternakan yang dimiliki oleh petani peternak. Berbagai faktor

kendala yang mempengaruhi usaha peternakan adalah ekologi, biologis, dan sosial ekonomi. Faktor

ekologis termasuk tanah dan iklim. Faktor biologis meliputi genotipe ternak (produksi dan sifat-sifat

adaptasi), pakan ternak, air dan kesehatan ternak (penyakit dan parasit). Faktor sosial ekonomi

termasuk ketersediaan tenaga kerja dan keterampilan pelaku-pelaku peternakan, kesukaan konsumen

dan pendapatannya, ketersediaan modal, infrastruktur pasar, kebijaksanaan perdagangan, harga, dan

penguasaan tanah (Yasin dan Dilaga, 1993). Oleh karena itu dalam pengembangannya pada suatu

daerah umumnya harus dipertimbangkan dari berbagai segi seperti karakteristik wilayah  berupa

iklim, topografi,jenis komoditi, tanah dan kecenderungan penggunaannya serta kondisi masyarakat

suatu daerah, ketersediaan modal, pola pengembangan, ketersediaan pakan, infrastruktur dan

kelembagaan. Secara spesifik pelaksanaan  pengembangan peternakan dapat melalui berbagai cara

yaitu (1) perwilayahan produksi, (2) wilayah sumber bibit, (3) pengembangan system pola, (4) sarana,

(5) pemberdayaan peternak dan (6) pengembangan pakan ternak

Ada tiga prinsip Pengembangan ternak sapi potong  yang harus dipenuhi yakni (1) menjaga

keseimbangan supply-demand daging, (2) pelestarian dan (3)  mengurangi ketergantungan impor.

Gunardi(1998) dalam Tomatala(2008) mengemukakan bahwa usaha untuk mencapai tujuan

pengembangan ternak sapi dapat dilakukan dengan tiga pendekatan,yaitu: (1) pendekatan teknis

dengan meningkatkan  kelahiran ternak, menurunkan kematian, mengontrol pemotongan ternak dan

perbaikan genetik ternak; (2) pendekatan terpadu yang merupakan teknologi produksi, manajemen

ekonomi, pertimbagan sosial budaya yang tercakup dalam sapta usaha peternakan serta
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pembentukan kelompok peternak yang bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dan (3)

pendekatan agribisnis dengan tujuan mempercepat pengembangan peternakan melalui integrasi dari

keempat aspek (lahan, pakan,plasma nutfah dan sumberdaya manusia), proses produksi,pengolahan

hasil dan pemasaran.

Pola pengembangan sapi potong dapat dilakukan dengan cara (1) sinkronisasi daerah

pengembangan agribisnis peternakan dengan komoditas lain (2) menentukan prioritas

pengembangan sapi potong pada daerah tertentu sesuai daya adaptasi ternak dengan tidak

mengalihfungsikan lahan penggembalaan menjadi daerah pertanian dan hutan industri bahkan bila

mungkin meningkatkan status lahan penggembalaan umum baik dari aspek legal maupun

kualitasnya.

Pola pengembangan ternak sapi potong rakyat pada prinsipnya  terdapat dua model, yakni (1)

pola swadaya dan (2) pola kemitraan. Pola swadaya merupakan pola pengembangan peternakan

rakyat yang mengandalkan  swadaya dan swadana peternak baik secara individu maupun kelompok.

Sedangkan pola kemitraan (PIR-NAK) merupakan kerjasama antara perusahaan inti dengan peternak

rakyat sebagai plasma dimana dalam kerjasama atau kemitraan ini, seluruh kegiatan pra-produksi,

produksi hingga pasca produksi dilakukan dengan kerjasama antara plasma dan inti (Daryanto,2007).

Jenis ternak sapi lokal, yakni salah satunya adalah sapi Bali yang merupakan sapi liar atau banteng

(bos sondaicus) yang telah mengalami domestikasi ratusan tahun dengan berat badan berkisar antara

350 – 400 kg jantan dewasa, betina dewasa 250-300 kg, bila pakannya terjamin atau dilakukan

penggemukan dengan baik berat badannya akan mencapai 450 kg

Menurut Hardjosubroto dan Astuti (1994), ada tujuh pedoman yang  dilakukan  peternak untuk

memperoleh hasil yang baik, yaitu (1) pemilihan bibit yang baik,  (2) pemberian pakan tambahan, (3)

penggunaan kandang yang memenuhi syarat,   (4) pengendalian penyakit, (5) pengelolaan

reproduksi, (6) penanganan pasca panen dan pemasaran dan (7) manajemen usaha. Sedangkan

sistem pemeliharaan terdiri dari;  system intensif (dikandangkan), semi intensif (dilepaskan

merumput di padang rumput kemudian dimasukkan ke kandang) dan  system ekstensif.

Abidin dan Soeprapto (2006) mengemukakan bahwa kondisi agroklimat dan kondisi lingkungan

yang ideal akan sangat dibutuhkan oleh ternak sapi dalam memacu pertumbuhan dan

perkembangannya berdasarkan potensi genetis. Sekaligus penentuan lokasi akan terpenuhi melalui

beberapa syarat tertentu, suhu lingkungan, arah angin, curah hujan,arah sinar matahari, kelembaban,

topografi, ketersediaan air,  tenaga kerja, bahan pakan,dan infrastruktur transportasi, pasar. Selain itu

Siregar (2000) mengemukakan bahwa system penggemukan bagi ternak sapi potong terdiri dari (1)

pasture fattening,(2) dry lot fattening dan (3) kombinasi pasture fattening dan dry lot fattening dan (4)
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Kereman. Teknologi dalam kombinasi pakan hijauan selain rumput lapangan maka harus ditanami

rumput unggulan: rumput raja, rumput gajah dan penanaman leguminosa. Lebih lanjut   dikatakan

bahwa Sistem  pasture fattening dan penggembalaan hanya memanfaatkan hijaun saja, sehingga

pakan hijauan ini harus diperhitungkan kualitasnya agar proses penambahan bobot badan akan lebih

bertambah. Sistem ini memerlukan waktu yang cukup lama yakni 8 -10 bulan  dengan umur sapi

jantan atau betina yang berumur sekitar 2,5 tahun.   Dry lot fattening dalam penggemukan sapi

dilakukan dengan menggunakan bahan pakan atau ransum seperti biji-bijian (jagung,sorgum,kacang-

kacangan). Ransum yang dibutuhkan harus dalam konsentrat yang tinggi tetapi tidak boleh lebih dari

60 % dalam komponen ransumnya. Khusus untuk sapi jantan berumur lebih dari 1 tahun dengan

lama penggemukan 4-6 bulan.

Kombinasi pasture fattening dan dry lot fattening, merupakan system penggembalaan pada waktu

siang hari dimana ternak sapi dilepaskan merumput pada padang rumput sedangkan sore sampai

malam hari dikandangkan dan diberi konsentrat secukupnya. Sistem ini biasanya pada daerah yang

terbatas luas padang penggembalaanya. Lama penggemukan sapi bakalan yang berumur kurang dari

1 tahun berkisar antara 8 -9 bulan. Untuk umur  1 -2 tahun lama penggemukan antara 6 – 7 bulan

sedangkan umur 2 – 2,5 tahun  berkisar antara 4 – 6 bulan.

Sistem kereman adalah system yang dilakukan dengan cara mengandangkan sapi selama

beberapa bulan, diberi hijauan dan konsentrat serta minum. Bila hijaun  berlimpa maka hijuannya

diberikan lebih banyak. Jika konsentratnya lebih murah dan tersedia banyak maka konsentratlah yang

lebih dominan, namun biasanya hanya satu atau dua jenis konsentrat saja yang diberikan, misalnya

:dedak padi dan atau ampas tahu, bungkil kelapa dan hasil ikutan industri pertanian lainnya.

Umumnya pada system ini penggemukan dilakukan pada sapi jantan berumur sekitar 1-2 tahun

dalam kondisi kurus dan lamanya penggemujkan berkisar antara 3 – 6 bulan.

Santoso (2007) mengemukakan bahwa tata laksana pemeliharaan ternak sapi meliputi (1)

pemilihan dan penilaian ternak sapi, (2) penanganan ternak sapi, (3) penandaan ternak sapi, (4)

pendugaan dan pengukuran ternak sapi, (5) teknik praktis dalam pemeliharaan ternak sapi, (6) tata

laksana pakan, (7) penilaian serta penanganan karkas dan daging, (8) peralatan dan perlengkapan

pemeliharaan ternak sapi dan (9) perlengkapan penyediaan pakan.

Beberapa keuntungan bagi peternak dalam penggemukan ternak sapi potong adalah (1) daya

saing dengan kualitas sapi menjadi standar sapi bakalan atau bibit yang tidak perlu dimasukkan dari

luar daerah, (2) mengajak peternak untuk penggunaan teknologi, (3) pengembangan IPTEKS, (4)

mengajak peternak untuk berwawasan bisnis atau mengajak peternak untuk memnfaatkan peluang

berwirausaha dan peningkatan sumberdaya, (5) mempermudah  proses integrasi dalam



20

pengembangan melalui pengelolaan usaha antara pertanian tanaman pangan dan peternakan dalam

hal ketersediaan pakan, (6) persaingan harga, (7) bakalan sapi untuk penggemukan cukup tersedia

dan relative mudah diperoleh dan (8) mempercepat tingkat produksi.(Tomatala, 2007).

Zainal (2003) mengemukan bahwa inovasi dalam usaha penggemukan sapi potong mempercepat

pertumbuhan dan meningkatkan pertambahan berat badan harian. Beberapa inovasi biasanya

dilakukan dengan memanipulasi pakan dengan penambahan suplemen untuk meningkatkan

pertambahan berat badan harian sapi potong misalnya penggunaan urea dalam bahan pakan,

penggunaan hormone peransang pertumbuhan,kastrasi sapi jantan, penggunaan starbio (jenis

suplemen).

Upaya meningkatkan sapi bali untuk memperoleh daging ditempuh dengan meningkatkan

reproduksi dan produktivitas. Meningkatkan reproduksi berarti meningkatkan angka kelahiran

maksimum, sedangkan peningkatan produktivitas berarti meningkatkan berat karkas perekor. Upaya

yang harus dijalankan adalah :

a. Integrasi ternak sapi Bali dengan usaha tani yang bersifat komplementer untuk tambahan

pendapatan dan keperluan ternak kerja serta pupuk kandang melalui bantuan ternak bibit

kepada petani berupa kredit maupun gaduhan dengan pola sumba kontrak;

b. Melaksanakan inseminasi buatan (IB) secara besar-besaran;

c. Mendorong para pengusaha ternak skala kecil untuk melaksanakan usaha penggemukan;

d. Upaya teknis untuk meningkatkan kelahiran, menekan angka kematian, mengendalikan

pemotongan betina produktif dan mengurangi kehilangan pasca panen.

Peternak sapi atau potong hampir semuanya adalah peternak rakyat atau keluarga yang

merupakan usaha sambilan dan cabang usaha, masih belum bisa memenuhi permintaan daging yang

berkualitas.  Hal ini terjadi karena pengelolaannya masih tradisional dan kebanyakan usaha

peternakan rakyat juga memanfaatkan ternak sebagai sumber tenaga kerja.  Usaha ini belum

dilakukan sebagai mata pencaharian utama, sehingga tidak digarap untuk penghasil daging

(Wardoyo, 1993).

Untuk melakukan perbaikan dan peningkatan produksi ternak sapi potong memang tidak

mudah karena menyangkut banyak faktor : genetis, manajemen, lingkungan, dan budaya.  Namun,

usaha perbaikan produksi ini pada pokoknya bisa dilakukan melalui bibit dan pengelolaan. Tingkat

produksi rendah akibat faktor tujuan pemeliharaan dan penggunaan bibit belum memadai, serta

pakan yang tersedia masih rendah. Pada umumnya ternak sapi potong yang dipelihara dan

diusahakan untuk produksi daging selama ini dimaksudkan untuk berbagai tujuan.  Sehingga

produksi ternak sapi perunit rendah (Sugeng, 2006).
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Menurut Mubyarto, (1989) bahwa negara-negara yang sudah maju, faktor tenaga kerja

merupakan faktor produksi yang paling terbatas jumlahnya, sedangkan pada negara-negara yang

sedang berkembang seperti Indonesia, faktor tenaga kerja merupakan faktor produksi yang tidak

terbatas jumlahnya. Akan tetapi sampai batas tertentu, khususnya di daerah dengan sistem pertanian

intensif, kemungkinan kompetisi penggunaan tenaga kerja manusia dalam kegiatan peternakan dan

kegiatan tanaman pangan akan cukup terasa.

Soehadji (1992) menyatakan bahwa usaha peternakan terbagi dalam dua kategori, yaitu usaha

peternakan rakyat yang berciri antara lain skala usaha kecil, merupakan usaha sambilan,

menggunakan teknologi sederhana sehingga produktivitas rendah dan mutu suatu produk kurang

terjamin.  Sedangkan perusahaan peternakan memiliki ciri antara lain skala usaha ekonomis

menggunakan teknologi maju dan padat modal serta efisien sehingga produktivitasnya tinggi dan

mutu produk dapat terjamin.

Sugeng (2006) menjelaskan bahwa pada umumnya para petani ternak sapi masih tradisional,

mereka banyak menyerahkan pada alam. Pengadaan bibit, pemberian pakan, pemeliharaan atau lain

sebagainya belum menggunakan teknologi modern.  Pemeliharaan sapi yang mereka lakukan

hanyalah sebagai usaha sampingan saja dari usaha pertanian.

Peternak sapi potong hampir semuanya adalah peternak rakyat atau keluarga yang merupakan usaha

sambilan dan cabang usaha, masih belum bisa memenuhi permintaan daging yang berkualitas.  Hal

ini terjadi karena pengelolaannya masih tradisional dan kebanyakan usaha peternakan rakyat juga

memanfaatkan ternak sebagai sumber tenaga kerja.  Usaha ini belum dilakukan sebagai mata

pencaharian utama, sehingga tidak digarap untuk penghasil daging (Wardoyo,  1993)

C. Sistim Budidaya Ternak Sapi

Dalam pengembangan atau budidaya ternak Sapi memiliki beberapa syarat yang mutlak

dipenuhi  yaitu :

1. Pembibitan Ternak Sapi

Pembibitan dimulai dari sistem perkawinan yang dilakukan dengan dasar campur tangan

manusia untuk memperoleh keturunan. Setiadi, B.1982 mengatakan bahwa ada 2 macam sistim

perkawinan yang sering dilakukan yaitu : perkawinan secara alami (sapi beina yang berahi kawin

langsung dengan sapi jantan), dan perkawinan buatan yang lebih dikenal dngan insiminasi buatan

(IB) atau kawin suntik dengan mani sapi jantan yang unggul.cara ini lebih bak karena mani yang

disuntikkan dipilih dari jantan yang unggul. Selanjutnya pengertian Inseminasi Buatan (IB) adalah
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suatu teknologi dibidang peternakan untuk meningkatkan mutu dan produktifitas ternak melalui

perkawinan tanpa menggunakan pejantan secara fisik. Teknologi IB merupakan bagian dari

pemuliabiakan yang dilakukan dengan cara memasukkan frozen semen bibit jantan ke dalam alat

kelamin betina dengan menggunakan alat tertentu sehingga terjadi pembuahan dan kebuntingan

(Anonim, 1996).

Teknologi Inseminasi Buatan (IB) adalah merupakan teknologi perkawinan dimana

mendeposisikan semen ke dalam alat kelamin betina dengan memakai alat buatan manusia.

Teknologi ini telah berkembang dengan cepat dimana penggunaan di negara-negara maju telah

menggeser perkawinan alamiah.  Keuntungan teknologi ini antara lain adalah:  dapat mempercepat

penyebaran ternak-ternak yang berkualitas baik, dapat menghemat penggunaan pejantan,

memungkinkan perkawinan yang dibatasi oleh tempat dan waktu serta dapat meningkatkan

kebuntingan (Peters and Boll, 1987). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Inseminasi Buatan (IB), Gordon (1996), mengemukakan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan

dalam program Inseminasi Buatan adalah penentuan ternak birahi, ini disebabkan karena intensitas

pada ternak sangat bervariasi.  Lebih lanjut Toelihere (1979) mengemukakan bahwa waktu optimum

untuk melakukan Inseminasi Buatan adalah salah satu faktor yang penting yang harus diperhatikan,

karena inseminasi yang terlalu cepat atau terlalu lambat akan menyebabkan tidak terjadinya fertilisasi

sehingga angka konsepsi menjadi rendah. Cepat atau lambat waktui inseminasi harus diperhitungkan

berdasarkan kapasitasnya, yaitu proses fisiologis yang dialami spermatozoa didalam saluran kelamin

betina untuk memperoleh kapasitas atau kemampuan memberikan birahi ovum.

Herman, Michael dan Doak (1994 ), mengemukakan bahwa waktu inseminasi pada ternak sapi

dara adalah meruapakan suatu aspek yang paling penting dalam keberhasilan inseminasi.  Kemudian

ditambahkan bahwa Inseminasi Buatan pada tahapan/deposisi semen fertile didalam uterus adalah

merupakan hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan tingkatan kebuntingan yang tinggi.

Balakely (1994), mengemukakan bahwa ada beberapa keuntungan dan kerugian yang

diperoleh dalam penerapan ineminasi buatan.  Adapun keuntungannya yaitu :

1. Tidak perlu biaya pemeliharaan dan perawatan sapi jantan.

2. Bisa memanfaatkan (sperma) pejantan unggul dengan biaya yang sangat rendah

3. Dapat dilakukan evaluasi yang lebih cermat terhadap seekor pejantan untuk kepentingan

pemuliabiakan dengan cara melihat sifat-sifat keturunannya dalam jumlah yang lebih banyak.

4. Kesehatan kelompok ternak dapat lebih terkontrol.

Adapun kerugian dalam penerapan inseminasi buatan yaitu :
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 Adanya problema dalam mendeteksi birahi sapi betina, problema dalam memilih sapi yang

birahi itu dan menangkap dan menahannya untuk inseminasi.

 Tingkat konsepsi dapat lebih rendah dari perkawinan alamiah, apabila tata laksana dan

penerapan inseminasi itu tidak dilakukan dengan baik.

 Inseminasi buatan membutuhkan inseminator yang cukup terampil dan berpengalaman.

Hunter (1995), mengemukakan tinggi rendahnya kelahiran anak hasil IB itu sangat ditentukan

dan dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu :

a. Faktor kualitas bibit/semen beku (fertilitas semen beku yang harus dipenuhi standar kuwalitas).

b. Sikap mental dan keterampilan iseminator.

c. Kualitas akseptor (tingkat fertilitas akseptor).

d. Perilaku pemilik ternak akseptor (sistem pemeliharaan ternak dan tingkat kepedulian terhadap

petunjuk teknis inseminator/penyuluh).

Dalam melaksanakan insiminasi buatan yang paling penting adalah ketepan dan keterampilan

inseminator. Lebih lanjut Setiadi, B.(1982) mengemukakan bahwa :

1. Jika sapi berahi dipagi hari sampai pukul 10.00, maka saat yang tepat untuk dikawinkan siang

sampai soe hari itu juga, dan jika dilakukan besknya dianggap terlambat.

2. Jika sapi berahi disiang hari sampai pukul 13.00, maka saat yag tepat untuk dikawinkan yaitu

pada sore hari sampai besok paginya, dan diangap terlambat jika dilakukan pukul08.00 lewat

besok harinya.

3. Jika sapi berahi sore atau mlam hari, maka saat yag tepat untuk dikawinkan yaitu malam hari

itu juga atau keesokan hrinya sampai pukul 10.00, dan dianggap terlambat besok pagi lebih

dari pukul 10.00.

Selanjutnya  bahwa syarat-syarat ternak sapi potong yang harus diperhatikan adalah sebagai

berikut: 1). Mempunyai tanda telinga, artinya pedet tersebut telah terdaftar dan lengkap silsilahnya.

2) Matanya tampak cerah dan bersih. 3) tidak terdapat tanda-tanda sering butuh, terganggu

pernafasannya serta dari hidung tidak keluar lendir. 4) kukunya tidak terasa panas bila diraba. 5)

tidak terlihat adanya eksternal parasit pada kulit dan bulunya. 6) tidak terdapat adanya tanda-tanda

mencret pada bagian ekor dan dubur. 7) tidak ada tanda-tanda kerusakan kulit dan kerontokan bulu.

8) pusarnya bersih dan kering, bila masih lunak dan tidak berbulu menandakan bahwa pedet masih

berumur kurang lebih dua hari.

Untuk menghasilkan daging, pilihlah tipe sapi yang cocok yaitu jenis sapi Bali, sapi Brahman, sapi

PO, dan sapi yang cocok serta banyak dijumpai di daerah setempat. Ciri-ciri sapi potong tipe
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pedaging adalah sebagai berikut: a) tubuh dalam, besar, berbentuk persegi b) laju pertumbuhannya

relatif cepat. c ) efisiensi bahannya tinggi.

Ternak sapi (Sapi Bali) yang merupakan salah satu sumber penghasil daging untuk dapat

memenuhi permintaan konsumen yang berselera, daging sapi perlu dapat perhatian terutama dari

segi perkembangannya. Penggunaan insiminasi buatan adalah cara yang tepat untuk

pengembangannya, karena keuntungannya lebih besar apabila dibandingkan dengan kerugian yang

ditimbulkannya, dan juga IB merupakan cara yang paling baik dalam upaya pebningkatan timbunan

da populasi ternak sapi baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Yasin, S dan Indarsih, B .1988). lebih

lanjut Setiadi, B . (1982) mengatakan bahwa memilih bibit ternak sapi sebaiknya didasarkan pada ; 1)

sifat indiidu yang baik (bentuk tubuh, pertumbuhan, efisiensi dalam penggunaan makanan); 2)

pemenang dalam suatu konteks/pameran; 3) kemampuan produksinya (berat waktu lahir, berat

waktu dasapih, pertambahan bobot badan tiap bula, kualitas daging).

Menurut Suharno, B dan Nazaruddin (1994) bahwa pemilihn sapi yang sehat dicirikan dari

sorotan mataya yang cerah dantajm, tubuhnya berbentuk persegi empat dan tampak berisi, kulit

tubuhnya lemas dan mudah dilipat , dan apabila dilepas lipatan kjulit tersebut cepat merata kembali.

2. Kandang Ternak Sapi

Kandang merupakan salah satu unsur penting dalam membudidayakan ternak, termasuk sapi

Bali. Kandang bagi ternak berfungsi sabagai tempat berlindung dari sengatan sinar matahari, guyuran

hujan, dan tiupan angin kencang sehingga dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan.  Sapi

yang dikandangkan juga akan memudahkan peternak dalam melakukan pemeliharaan dan

perawatan.

Berkaitan dengan pembuatan kandang, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain letak

kandang, bahan kandang, ukuran kandang, dan perlengkapan kandang

Menurut Bandini.Y. (1997) mengatakan bahwa kandang diharapkan dapat memenuhi fungsi

sebagai tempat istirahat yang nyaman. Kandang suatu hal yang sangat pnting dalam pemeliharaan

ternak sapi secara intensif, karena dipandang berfungsi: 1) sebagai tempat bernaung di waktu malam

hari, 2) sebagai tempat perlindungan dari terik matahari, hujan atau angina yang sangat kencang, 3)

sebagai pelindung dari ancaman dari luar, 4) sebagai tempat perkawinan dengan ara aman dan

tentram, 5) dengan adanya kandang maka mudah untuk mengawasiatau mengontrol sapi-sapi yang

sehat maupun yang sakit (Darmono,1997). Lebih lanjut dikatakan bahwa kandang yang sehat harus

kena sinar matahari yang dapat menerobos masuk kandang di waktu pagi.
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Menurut Suharno, B dan Nazaruddin (1994) bahwa ukuran kandang disesuaikan dengan

umur sapi, untuk anak sapi sekitar 1 m2/ekor, sedang sapi yang berukuran sedang ukuran

kandangnya sekitar 3,5 m2/ekor. Sapi jantan dewasa membutuhkan luas kndang 7,5 m2/ekor. Hal ini

sejalan yang dikemukakan Setiadi B (1992) bahwa ukuran kandang sapi betina dewasa 1,5 × 2 m, sapi

jantan dewasa 1,8 × 2 m, sapi muda 1,0 × 2 m, dan anak sapi 1,5 × 2 m. Lebih lanjut dikatakan bahwa

untuk mempermudah pemeliharaan sapi , maka kandang harus dilengkapi tempat makanan dan

tempat minum, keranjang rumput, sapu, sikat, sabit dan alat pengangkutan kotoran. Kandang yang

baik tidak harus dibuat dari bahan yang mahal tetapi dapat dibuat dari bahan bangunan yang

sederhana dan murah seperti tiang-tiang kayu dan atap bahan atap dari anyaman alang-alang, daun

nipah dan sebagainya (Bamdini.Y.1997).

3. Pakan Ternak Sapi

Salah satu keunikan sapi Bali adalah tidak terlalu selektif terhadap jenis pakan. Sebagai ternak

perintis, sapi Bali mampu beradaptasi dengan jenis pakan kasar dan bergizi rendah, misalnya jerami

padi dan rumput kering. Namun agar produktivitas sapi tetap optimal, baik dalam pembibitan

maupun dalam penggemukan, jumlah dan mutu makanan yang diberikan harus diperhatikan dengan

baik. Ada dua jenis pakan yang dapat diberikan pada sapi Bali, yakni hijauan (raunghage) dan pakan

penguat (konsentrat). Dalam pola pemeliharaan secara tradisional seperti yang dilakukanoleh para

peternak di Bali, pakan yang diperikan hanya hijauan, terutama rumput-rumputan. Dengan mutu

pakan seperti ini pertumbuhan sapi Bali, pada fase penggemukan dapat mencapai sekitar 200 – 300

g/ekor/hari.  Dengan pemberian pakan tambahan berupa konsentrat, pertumbuhan sapi fase

penggemukan dapat mencapai 500-600 g/ekor/hari. Bahkan kalau dilengkapi dengan probiotik atau

perlakuan laserpuntur, pertumbuhan sapi dapat mencapai 600 – 700 g/ekor/hari atau lebih.

Pakan terak sapi merupakan factor yang penting dalam proses pertumbuhan dan peningkatan

produksi. Pakan yang adalah pakan yang mengandung protin,karbohidrat, lemak, vitamin, dan

mineral (Darmono,1993). Lebih lanjut dikatakan bahwa makanan ternak adalah bahan yang dapat

dimakan, dicerna dan digunakan oleh ternak. Secara umum bahan makanan ternak adalah bahan

yang dapat dimakan, tetapi tidak semua komponen dalam bahan makanan ternak tersebut dapat

dicerna oleh ternak. Bahan makanan ternak mengandung zat makanan dan merupakan istilah umum,

sedangkan komponen dalam bahan makanan ternak tersebut yang dapat digunakan oleh ternak

disebut zat makanan (Tillman et aL, 1989).

Bahan makanan ternak terdiri dari tanaman, hasil tanaman dan juga yang berasal dari ternak atau

hewan (Tillman et al., 1989). Karena ternak umumnya tergantung pada tanaman sebagai sumber
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makanannya, maka Parra dan Escobar (1985) mengelompokkan pakan berdasarkan produk utamanya

produk pakan yang berasal dari produk tanaman untuk manusia dan tanaman untuk makanan ternak

(Gambar 1).

Menurut Jayasuriya (2002), sumberdaya pakan dapat dikategorikan dalam empat kelompok sebagai

berikut:

1. Pakan dengan serat tinggi dan protein rendah. Jenis pakan yang tergolong dalam kelompok ini

adalah limbah pertanian seperti jerami padi, jerami jagung dengan karakteristik kandungan serat

yang tinggi (>700 g dinding sel/kg bahan kering) dan kandungan protein yang rendah (20-60 g

protein kasar/kg bahan kering).

2.  Pakan dengan serat tinggi dan protein tinggi. Pakan yang termasuk kategori ini adalah beberapa

limbah industri pertanian (agroindustrial by products) seperti dedak padi dan dedak jagung,

termasuk pula limbah pertanian seperti limbah kacang tanah dan pucuk ubi kayu.

Karakteristiknya adalah kandungan seratnya antara <400 - >700 g dinding sel/kg bahan kering

dengan kandungan protein >60 g protein kasar/kg bahan kering.

3.  Pakan dengan serat rendah dan protein rendah. Pakan yang termasuk dalam kategori ini adalah

pakan dengan serat dan protein yang rendah, akan tetapi memiliki kandungan energi yang

cukup tinggi seperti molases serta limbah industri pengolahan buah-buahan sehingga banyak

digunakan sebagai sumber energi.

4.  Pakan dengan serat rendah dan protein tinggi. Pakan kategori ini biasa disebut sebagai pakan

konsentrat. Konsentrat dapat berasal dari bahan pangan atau tanaman serealia jagung, padi atau

gandum), kacang-kacangan (kacang hijau, kedelai), atau yang berasal dari hewan seperti tepung

daging dan tepung ikan.

Selanjutnya Simbaya (2002) membagi sumberdaya pakan ternak ke dalam empat golongan,

yaitu hijauan (forages), limbah pertanian (crop residues), limbah industri pertanian (agroindustrial

byproduct) dan pakan non konvensional (non convensional feed). Forages adalah semua jenis hijauan

pakan, baik yang sengaja ditanam maupun yang tidak. Termasuk di dalamnya rumput dan

leguminosa, baik leguminosa menjalar, perdu maupun pohon.

Menurut Setiadi.B.(1993) bahwa mutu dan jumlah makanan dan cara-cara pemberiannya

sangat mempengaruhi kemampuan produksi sapi, mempercepat penggemukan, selain diberi rumput

perlu diberikan makann penguat (konsentrat) yang merupakan campuran berbagai bahan makanan

seperti umbi-umbian, sisa hasil pertanian, sisa hasil pabrik yang memiliki nilai gizi cukup, dan jenis

campuran ini juga berbentuk dedak halus, macam-macam bungkil, jagung giling dan ampas tahu,

lebih lanjut dikatakan bahwa perbandingan pemberian rumput dan konsenrat pada sapi adalah  73,6
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% : 26,2 %. Selanjutnya Darmono (1993) menguraikan bahwa bahan baku ternak yang dapat diberikan

untuk ternak sapi terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Hijauan Pakan

Hijauan ini merupakan makanan kasar yang terdiri dari rumput lapangan, limbah hasil

pertanian, rumput jenis unggul yang telah diintroduksikan dan beberapa jenis leguminosa (kacang-

kacangan). Hijauan pakan merupakan makanan utama bagi ternak Ruminansia dan berfungsi sebagai

sumber gizi yaitu protein, sumber tenaga, vitamin dan mineral.hal ini sejalan yang dikemukkan

Bandini.Y.(1997) bahw hijauan pakan ternak sapi dapat berupa jerami padi, pucuk daun tebu,

lamtoro, alfafa, rumput gajah, rumput beggala, rumput raja. Lebih lanjut dikatakan bahwa pakan

rumput bagi sapi dewasa dapat diberikan setiap hari sebanyak 10% dari berat badan. Hartadi et aL

(1993) mengemukakan bahwa forages atau hijauan pakan adalah bagian tanaman terutama rumput

dan leguminosa yang dipergunakan sebagai pakan ternak. Biasanya hijauan mengandung serat kasar

sekitar 18% dari bahan keringnya.

Hijauan makanan ternak bersumber dari padang rumput alam atau dengan melakukan

penanaman hijauan makanan ternak. Jenis dan kualitas hijauan dipengaruhi oleh kondisi ekologi dan

iklim di suatu wilayah (Simbaya, 2002). Ketersediaan hijauan pakan ternak di Indonesia tidak tersedia

sepanjang tahun, dan hal ini merupakan suatu kendala yang perlu dipecahkan. Musim penghujan

produksi hijauan berlimpah, dan sebaliknya pada musim kemarau mengalami kekurangan.

Hijauan pakan yang tersedia di pedesaan adalah rumput unggul, rumput lapangan dan

leguminosa (Diwyanto et a/., 1996). Pengembangan ternak khususnya ternak ruminansia masih

tergantung pada kecukupan tersedianya pakan hijauan baik jumlah, kualitas dan kesinambungannya

sepanjang tahun. Hijauan pakan yang digunakan untuk ternak ruminansia sering mengalami

kekurangan terutama di musim kering dengan mutu yang rendah. Selain itu penggunaan lahan untuk

tanaman pakan masih bersaing dengan tanaman pangan karena tanaman pakan belum menjadi

prioritas (Sajimin et at, 2000).

Pakan hijauan dapat dikolompokkan menjadi dua macam, yaitu jenis rumput-rumputan dan

jenis dau-daunan. Pakan jenis rumput-rumputan dapat perupa rumput lapangan atau rumput unggul

berupa rumput raja, rumput gajah, rumput setaria, dan rumput benggala.  Rumput unggul yang telah

di introduksi oleh pemerintah disamping produktivitasnya tinggi nilai gizinya juga baik.  Rumput-

rumputan juga memiliki kandungan karbohidrat tinggi, tetapi proteinnya rendah. Pakan jenis daun-

daunan yang gizinya paling baik adalah daun jenis Ileguminosa (kacang-kacangan) seperti daun

gamal, daun lamtoro, daun turi, dan daun kaliandra.  Jenis leguminosa pada umumnya memiliki

kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumput-rumputan.  Jenis daun-daunan



28

yang dapat dimanfaatkan untuk pakan sapi adalah daun waru, daun nangka, daun intara, dan daun

dadap.

Hijauan dalam bentuk segar diperlukan minimal 10% dari berat badan sapi.  Jadi, seekor sapi

yang beratnya 300 kg memelukan hijauan segar minimal 30 kg/hari.  Hijauan yang diberikan

sebainya tidak hanya satu jenis saja (misalnya rumput raja saja atau rumput gaja saja), melainkan

terdiri dari beberapa jenis hijauan.  Makin banyak hijauan yang diberikan pada sapi akan makin baik,

karena unsur zat-zat makan akan makin lengkap. Pemberian 30% leguminosa dari total hijauan yang

dikomsumsi setiap hari akan memberikan pertumbuhan yang baik, bahkan apabila komposisi

leguminosa dapat ditingkatkan akan lebih baik lagi.pemberian pakan hijauan dapat dilakukan dua

kali sehari, yakni pada pagi hari (pukul 08.00 – 09.00) dan sore hari (pukul 15.00 – 16.00) dan akan

lebih baik bila pada siang hari sapi juga diberi makan.  Sebelum diberikan, hijauan sebaiknya

dipotong-potong atau dicacah lebih dahulu, semakin lebut pemotongan semakin baik.

Disamping dalam keadaan segar, sapi bali juga dapat diberikan hijauan kering (hay) dari hijauan

olahan atau hasil fermentasi yang disebut silase. Hay dan silase pada umumnya diberikan pada

musim kering dimana persediaan hijauan segar sangat terbatas. Hay ataupun silase merupakan hasil

pengawetan dari hijauan segar yang produksinya melimpah pada waktu musim penghujan.

Untuk mengatasi masalah pakan secara umum dapat dilakukan tiga pendekatan. Pertama,

memperluas keragaman sumber pakan dengan melakukan upaya pemanfaatan lahan tidur untuk

penanaman hijauan makanan ternak, pemanfaatan limbah pertanian dan industri, dan menghidupkan

kembali tanah-tanah pangonan. Selain itu dengan melakukan sistem pertanian lorong dan

intensifikasi lahan pekarangan dengan memanfaatkan leguminosa perdu. Kedua, meningkatkan

kualitas pakan melalui peningkatan kualitas pakan basal, peningkatan nilai nutrisi protein serealia

dan upaya menghilangkan senyawa antinutrisi dalam pakan. Ketiga, memperbaiki sistem pernberian

pakan dengan upaya yang dilakukan adalah perbaikan formulasi ransum ternak yang sesuai dengan

daerah tropis dan manajemen pernberian pakan untuk ternak (Soetanto, 2000).

Untuk memanfaatan limbah pertanian dan industri pertanian sebagai pakan perlu

diperhatikan beberapa hal yaitu : a)jumlah yang tersedia (kuantitas) untuk dapat digunakan sebagai

pakan, b) distribusi yaitu jarak antara lokasi produksi limbah tersebut dengan tempat pemeliharaan

ternak (pedesaan), c) infrastruktur yang berhubungan dengan transportasi dan fasilitas penanganan

dan penyimpanan, d) kesinambungan produksi, dan e) teknologi yang tersedia dengan

mempertimbangkan aspek ekonomi dan efisiensinya (Preston, 1986).
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b. Konsentrat

Merupakan bahan penguat yang terdiri dari bahan baku yang kaya karbohidrat dan protein

seperti jagung kuning, bekatul, dedak, bungkil-bungkilan, ampas tahu, dan bisanya konsentrat ini

mengandung protein yang tinggi sekitar 300-350 g/kg. Konsentrat tersebut merupakan pakan

tambahan yang nilai gizinya lebih tinggi serta mudah dicerna dibandingkan dengan pakan hijauan.

Pemberian konsentrat dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan sapi. Namun, pemberian

makanan penguat perupa konsentarat harus mempengaruhi tingkat ekonomisnya. Pemberian

konsentrat yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerugian, apabila tidak diringi dengan

peningkatan pertumbuhan yang sesuai.

Untuk sapi Bali yang digemukka pemberian konsentrat sebanyak 0,7 – 1,2% dari berat badan

akan meningkatkan keuntungan (B/C rasio lebih tinngi). Jenis konsentrat yang murah dan mudah

diperoleh adalah dedak padi, bungkil kelapa, ketela, ubi jalar, dan kotoran ayam yang dapat

diberikan secara sendiri-sendiri atau berupa campuran.

Sapi Bali yang beratnya 250 kg diberi dedak padi seberat 2 kg/ekor/hari (0,8% dari berat badan)

disertai dengan pemberian hijauan yang memadai dapat meningkatkan pertumbuhan hingga

mencapai sekitar 475-500 g/ekor/hari. Bila pemberian dedak ditingkatkan menjadi 3 kg/ekor/hari,

maka pertumbuhan sapi bisa mencapai 550 g/ekor/hari. Pemberian konsentrat sebaiknya dilakukan

pada siang hari (pukul 12.00-13.00) antara pemberian hijauan pagi hari dan sore hari.

Menurut Bandini.Y.(1997) bahwa pemberian pakan penguat (konsentrat) pada sapi

dimaksudkan membentuk daging dan lemak badan sehingga dihasilkan daging yang bermutu tinggi.

Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk mempercepat penggemukan diperlukan tambahan makanan

yang kaya akan karbohidrat sebanyak 1% dari berat badan sapi. Selain penyediaan pakan tersebut

juga dilakukan pemberian air minum yang sehat dan bersih. Eekor sapi dalam keadaan normal

meminum air sebanyak 10% dari berat badannya.

c. Pemberian Mineral

Makanan yang diberikan untuk sapi potong tidak cukup dengan hijauan dan makanan penguat

saja.  Hal yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas makanan adalah mineral.  Mineral

merupakan salah satu zat mempunyai peranan pokok dalam hal pertumbuhan dan reproduksi

ternak sapi, seperti metabolisme protein, energi, serta biosintesa zat-zat makanan esensial.

Di Indonesia yang beriklim tropis , defesiensi mineral tertentu merupakan kasus lapangan yang

sering terjadi.  Kekurangan mineral dapat mengakibatkan ternak yang dipelihara mengalami
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penurunan nafsu makan, efesiensi makanan tidak dicapai, penurunan berat tubuh, dan gangguan

ternak kesuburan ternak bibit.

Gizi makan untuk sapi potong yang digembalakan tergantung pada penyediaan kualitas rumput

padang pengembalaan. Dimusim penghujan, sapi memperoleh makanan yang cukup. Kekurangan

makanan akan lebih membawa kerugian apabila kemudian ternak mengalami kekurangan mineral

dari makanan yang diperoleh. Ternak sapi yang kekurangan mineral dari makanan yang diperoleh.

Ternak sapi yang kekurangan mineral dan dipelihara dengan pengembalaan, pada umumnya

merumput dengan mencabut rumput bersama tanah. Diperkirakan tanah yang ikut ditelan mencapai

sekitar 1,1 – 10,7 persen dari komsumsi makan bahan kering.  Hal ini memberi petunjuk bahwa sapi

mengalami defesiensi sumbermineral Zn, Mn, Co, dan Se.

Mineral yang dibutuhkan oleh ternak sapi memang sedikit, namun mineral itu sangat penting

dan diperlukan untuk kesempurnaan makanan yang dikonsumsi. Mineral yang esensial yang

diperlukan oleh tubuh sapi potong terbagi dalam dua kelompok mineral, yakni mineral makro,

seperti Ca, P, Mg, Na, dan K, dan mineral mikro, seperti Cu, Mo, Fe dll.  Jumlah mineral makro yang

dibutuhkan lebih banyak daripada jumlah mineral mikro.

4. Pemanfaatan Limbah Tanaman Sebagai Pakan Ternak

Limbah tanaman pangan memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat digunakan sebagai

makanan temak. Karakteristik limbah tanaman pangan secara umum dengan kualitas nutrisi yang

rendah sehingga memiliki keterbatasan dalam penggunaannya sebagai pakan temak (Shanahan et a/.,

2004). Limbah tanaman pangan yang terdapat dalam jumlah melimpah dan mudah diperoleh untuk

dimanfaatkan sebagai makanan temak. Karakteristik limbah tanaman pangan umumnya dengan

tingginya kandungan serat kasar dan rendah kandungan nitrogen, kalsium serta fosfor. Hal ini

mengakibatkan daya cema jerami padi rendah dan konsumsi menjadi terbatas, akan tetapi masih

potensial digunakan sebagai sumber energi (Leng, 1980).

Upaya meningkatkan nilai manfaat limbah tanaman pangan sebagai pakan telah dilaporkan

beberapa peneliti. Ternak sapi yang mendapat pakan dengan perlakuan jerami padi ditambahkan

urea 4% menunjukkan pertambahan berat badan dan konversi ransum nyata lebih baik dibandingkan

dengan pakan jerami dengan penambahan kombinasi 2% urea dan 3% kapur (Xuan Trach et al., 2001).

Xuan Trach (2004) melaporkan bahwa teknologi peningkatan nilai nutrisi jerami padi dengan

pedakuan penambahan ureasebagai pakan temak sapi pada kondisi petemakan rakyat dapat

meningkatkan produktivitas temak dengan tingkat konsurnsi dan pertambahan berat badan yang

lebih baik dibandingkan dengan jerami padi tanpa penambahan urea. Tingkat adopsi petemak dan
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penerapan teknologi tersebut dipengaruhi oleh aspek sosial ekonomi seperti pola pikir dan perilaku

petemak, serta pernaharnan terhadap manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan teknologi

tersebut.

Penelitian penggunaan jerami padi sebagai pakan temak ruminansia dilaporkan Bestari et aL

(1999), bahwa pemberian pakan hijauan silase jerami padi yang ditambahkan mikroba rumen kerbau

pada sapi peranakan ongole jantan yang sedang tumbuh dapat memberikan nilai gizi dan nilai

manlaat ransum yang lebih baik daripada jerami padi tanpa pengolahan, dan setara dengan pakan

hijauan rumput gajah. Pemberian pakan silase jerami padi yang ditambahkan mikroba rumen kerbau

pada sapi peranakan ongole jantan yang sedang tumbuh memberikan pengaruh yang terbaik

terhadap nilai kecemaan bahan kering, bahan organik, protein kasar dan NDF bila dibandingkan

dengan pakan hijauan rumput gajah maupun jerami padi.

Tabel 3.  Komposisi zat-zat makanan dan kecernaan bahan kering dan bahan ornaik In vitro
jerami padi tanpa fermentasl dan diformentasi dengan starter mikroba starbio.

Komponen Analisis
Jeraml Padi

Tanpa Fermentasi Fermentasi

Zat Makanan (%BK)

Protein kasar

Serat kasar

Lemak kasar

Abu

NDF

ADF

Selulosa

Ligni

Kecernaan In vitro (%)

Bahan kering

Bahan organik

4,31b

40,30a

1,42a

20,07a

72,49a

53,62a

33,00a

7,21a

28,77a

19,98a

9,11a

36,52b

1,70a

19,91a

67,40b

46,62b

26,54b

4,10b

32,93b

25,08b

Sumber   :  Syamsu (2001 a)

Dengan demikian, jerami padi yang difermentasi mempunyai palatabilitas yang lebih tinggi

dibanding dengan jerami padi tanpa fermentasi. Pertambahan berat badan sapi dipengaruhi oleh

faktor kualitas pakan, serta kernampuan temak untuk memanfaatkan pakan tersebut. Rataan

pertambahan berat badan harian menunjukkan bahwa sapi Bali yang diberi jerami padi fermentasi
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memberikan respon pertambahan berat badan harian yang lebih tinggi (0.37 kg) dibanding dengan

jerami padi tanpa fermentasi (0.25 kg). Pertambahan berat badan yang lebih tinggi pada jerami

fermentasi dipengaruhi oleh konsumsi pakan yang juga tinggi (Syamsu, et aL, 2003).

Teknologi fermentasi jerami padi dengan litter ayam dapat meningkatkan kualitas protein

kasar jerami padi, konsumsi bahan kering dan pertambahan berat badan temak sapi yang lebih tinggi

dibandingkan dengan jerami padi yang difermentasi dengan urea (Quoc Viet dan Duc Kien, 2001).

Dilain pihak, Syamsu (2001 b) menyatakan bahwa penambahan manure ayam memberikan pengaruh

yang nyata terhadap kadar protein kasar jerami padi. Kadar protein kasar antara tanpa penambahan

manure ayam dan 10% manure ayam tidak menunjukkan perbedaan, tetapi kedua perlakuan tersebut

lebih rendah dibanding dengan penambahan manure ayam 20 dan 30 %.

Protein kasar jerami padi dapat meningkat dengan penambahan manure ayam sebagai starter

(Suryani, 1994). Perlakuan biologis dapat menyebabkan ikatan lignoselulose dan lignohemiselulose

pada jerami padi merenggang dan akhirnya putus (Komar, 1984) dan putusnya ikatan tersebut

disebabkan oleh mikroorganisme yang terdapat pada manure ayam (Laconi, 1992).

Haryanto et al. (2004) menyatakan bahwa peningkatan nilai nutrisi jerami padi dapat

dilakukan melalui bioproses fermentasi menggunakan probiotik sebagai pemacu pemecahan

komponen lignosellulosa di dalam jerami paditersebut. Pemberian jerami padi fermentasi dengan

probion sebagai pakan domba dapat meningkatkan produktivitas domba dibandingkan dengan

pemberian pakan secara tradisional.

Martawidjaja dan Budiarsana (2004) melaporkan bahwa jerami padi yang difermentasi dengan

probion dapat menggantikan rumput raja sebagai pakan dasar untuk temak kambing PE betina fase

pertumbuhan. Pemberian jerami padi fermentasi secara terpisah dari konsentrat menghasilkan respon

pertumbuhan dan konversi pakan yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk ransum komplit.

Peningkatan nilai nutrisi daun ubi kayu dengan teknologi silase dilaporkan oleh Chhay Ty

dan Rodriguez (2001), menunjukkan bahwa dengan penggunaan aditif cairan limbah industri sirup

dapat menurunkan pH silase, dari awal fermentasi (pH 6.10) dan setelah difertnentasi selama 14 hari

menjadi 3.73. Dengan demikian silase, daun ubi kayu dapat disimpan dalam beberapa waktu untuk

selanjutnya digunakan sebagai pakan temak. Dilain pihak, penggunaan hay daun ubi kayu dengan

ransum basal jerami padi dapat meningkatkan konsumsi dan kecernaan pakan pada ternak sapi

(Vongsamphanh dan Wanapat, 2004).

5. Penyakit Sapi dan Pencegahannya

Sastroamidjojo (1985) bahwa sukses tidaknya suatu peternakan ditentukan oleh bermacam-

macam factor dan factor kesehatan ternak merupakan salah satudiantaranya yang sangat menentukan
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terhadap keberhasilan suatu peternakan. Kesehatan ternak dipengaruhi oleh keadaan lingkungan

sekitarnyamisalnya iklim, makanan, makhluk hidup yang lain sekitarnya.

Suharno.B. dan Nazaruddin (1994) mengemukakan bahwa penyakit sapi yang menular dan

ada yang tidak menular, penyakit menular banyak sekali macamnya diantaranya adalah mencret

(Calf Scours), radang limpa (Antraks), penyakit mulut dan kuku (PMK), cacingan, radang paru-paru

(TBC), radang vulva, dan penyakit gangguan mekanis, misalnya luka-luka karena terkena benda

tajam, gangguan kimiawi, misalnya keracunan zat tertentu, gangguan dari sumber pakan misalnya

kekurangan unsur hara, vitamin dan mineral tertentu, dan gangguan karena kelainan alat-alat tubuh,

misalnya cacat. Penyakit ini sering menimbulkan kematian pada sapi adalah kembung perut.

Secara umum penanganan kesehatan ternak dapat dibedakan atas tindakan pencegaha dan

perawatan (Pengobatan), pencegahan penyakit dini akan memungkinkan kesehatan ternak terjamin.

Cara-cara pencegahan penyakit ternak menurut Setiadi.B. (1982) adalah sanitasi kandang yang baik,

sapi yang sakit atau diperkirakan sakit segera diisolasi untuk mencegah penularan pada hewan yang

sehat, serta diberikan obat-obatan dan makanan yang teratur. Hal ini sejalan yang dikemukakan

Bandini.Y.(1993) bahwa penyakit ternak sapi sebaiknya dilakukan vaksinasi secara teratur, disamping

ebersihan kandang dan pemberian makanan yang tepat dan dilakukan isolasi hewan-hewan yang

dianggap sakit sehingga tidak tertularkan pada hewan-hewan yang sehat.

Menurut Darmono (1993) secara umum bahwa tindakan pencegahan penyakit pada sapi dapat

dilakukan beberapa cara yakni: 1) Pemilihan sapi bakalan yang betul-betul sehat sehingga daya tahan

tubuh terhadap serangan penyakit lebih tinggi, 2) Pemilihan lokasi dan kandangnya itu sendiri harus

betul-betul memenuhi syarat, baik dalam segi kesehatan lingkungan maupun kenyamanan sapi bila

ditempatkan pada kandang tersebut, 3) Pemberian pakan yang baik, 4) Setelah semua itu telah

terpenuhi maka segi pencegahan penyakit dapa dilakukan dengan vaksinasi secara teratur dan

pengobatan, dan 5) Beberapa jenis agen penyakit yang biasanya menyerang dengan tidak melihat

kondisi ternak sapi seperti penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun parasit perlu

dicegah sedini mungkin. Perawatan dan pengobatan ternak sangat memerlukan kebijaksanaan, baik

dari segi penyakit ringan, tidak menular atau menular maupun dari segi ekonomis. Penyakit yang

sulit ditanggulangiatau disembuhkan serta sangat berbahaya bagi ternak lainyang sehat harus

dijauhkan.

D. Aspek Produksi

Produksi adalah hasil yang diperoleh sebagai akibat bekerjanya berbagai factor produksi

(tanah, tenaga kerja, dan modal) disamping manajemen berfungsi dan koordinasi ketiganya factor
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produksi tersebut (Mubyarto,1994). Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Soekartawi (1993) bahwa

dari berbagai pengalaman menunjukkan factor produksi lahan, modal untuk membeli bibit atau obat-

obatan, tenaga kerja dan aspek manajemen adalah factor produksi yang terpenting diantara factor

produksi lainnya. Sebab walaupun factor-faktor produksi mendukung akan tetapi bila tidak dikelolah

dengan baik, maka produksi yang tinggi tidak akan tercapai dengan demikian manajemen produksi

sangat diperlukan dalam arti kata efisiensi penerapan pasca usaha peternakan yaitu pemilihan bibit

unggul, perbaikan pakan ternak, kesehatan pemeliharaan, dan reproduksi.

Selanjutnya Produksi dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang mengubah input

menjadi output. Kegiatan tersebut dalam ekonomi biasaanya dinyatakan dalam fungsi produksi.

Fungsi produksi menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari pemakaian

sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu (Sugiarto, dkk. 2005). Jumlah output yang

dihasilkan suatu perusahaan tergantung pada jumlah input yang digunakan. Perusahaan dapat

menaikkan atau mengurangi output dengan menambah atau mengurangi input yang digunakan.

Output yang dihasilkan oleh perusahaan tergantung pada teknik produksi yang digunakan. Dengan

jumlah input yang tetap dan menggunakan teknik produksi yang lebih efisien, maka akan lebih besar

output yang dihasilkan (Leftwich, 1984).

Sugeng (1992) mengatakan bahwa upaya peningkatan atau perbaikan produksi ternak pada

hakikatnya dapat dilakukan melalui bibit dan pengolahan. Perbaikan produksi melalui bibit adalah

dengan cara kawin silang (Cross Breeding). Sedangkan perbaikan produksi melalui pengelolaan

terutama melalui pakan dan kesehatan. Kesehatan dalam hal ini meliputi pencegahan penyakit

melalui karantina atau isolasi, Vaksinasi, dewormin dan deficting, serta tindakan sanitasi. Di samping

itu diperlukan adanya berbagai macam penunjang sebagai syarat mutlak dan syarat-syarat penunjang

untuk meningkatkan produksi. Adapun syarat mutlak yang dimaksud Mosher (1983) adalah : 1)

Pasaran untuk hasil produksi; 2) Tersedianya sarana produksi; 3) Teknologi yang senantiasa berubah-

ubah; 4) Perangsang produksi bagi petani, dan 5) Pengangkutan yang lancar.

Menurut Soehadji (1994) bahwa perangkat pendukung dalam membangun suatu peternakan

yang tangguh adalah:

1. Dana pembangunan yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah.

2. Tenaga yang digunakan.

3. Kelembagaan yang berfungsi memberikan nilai tambah yang maksimum bagi pelaku

agribisnis yang ada di pedesaan.

4. Ketentuan perundang-undangan.

5. Penguasaan teknologi.
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E. Aspek Pendapatan

Peningkatan produksi bukanlah tujuan stu-satunya yang ingin dicapai oleh petani peternak

dalam kegiatan usahatani atau ternaknya, melainkan juga bertujuan untuk memperoleh pendapatan

yang tinggi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk mempertahankan eksistensi

usahataninya.

Pendapatan kotor usaha tani (gross farm income) adalah nilai produk total usahatani dalam

jangka waktu tertentu baik yang tidak dijual maupun yang dijual, sedangkan pendapatan bersih

usahatani (net farm income) adalah selisih antara pendapatan kotor dan pengeluaran total usahatani.

Sedangkan penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual

(Soekartawi, 1995 :54).  Penerimaan juga sangat ditentukan oleh besar kecilnya produksi yang

dihasilkan dan harga dari produksi tersebut.  Biaya produksi adalah pengorbanan yang mutlak harus

diadakan atau dikeluarkan agar dapat memperoleh suatu hasil (Wasis,1997).  Biaya produksi

memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan dari suatu usaha, karena jumlah barang

yang di produksi atau dijual oleh pengusaha sangat dipengaruhi biaya produksi.

Biaya produksi ada dua macam yaitu  biaya tetap dan biaya variable.  Biaya tetap adalah

jumlah biaya yang tetap dibayar perusahaan (produsen) berapapun tingkat outputnya (Budiono,

1990). Komponen biaya tetap ini diantaranya adalah sewa lahan, pajak, penyusutan peralatan,

penyusutan bangunan.  Biaya variable adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan

penambahan produksi.    Komponen biaya variable ini antara lain biaya pembelian sarana produksi

dan biaya tenaga kerja.

Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya produksi.  Pendapatan

mempunyai hubungan yang erat dengan tingkat produksi yang dicapai, apabila produksi meningkat

maka pendapatan cenderung meningkat.     Secara ekonomi keuntungan relative dari penerimaan

investasi oleh para peternak dapat dilihat dengan membandingkan antara total penerimaan dengan

total biaya yang dikeluarkan pada saat produksi.   Soekartawi, 1995 mengemukakan bahwa ukuran

tingkat profitabilitas ditunjukkan oleh besarnya R/C ratio (Revenu Cost Ratio), yaitu perbandingan

antara nilai produksi dengan biaya total usahatani.  Semakin besar ratio tersebut berarti pengelolaan

usahanya semakin menguntungkan. Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang

diperoleh dengan harga jual (Soekartawi, 1995 :54).  Penerimaan juga sangat ditentukan oleh besar

kecilnya produksi yang dihasilkan dan harga dari produksi tersebut.  Biaya produksi adalah

pengorbanan yang mutlak harus diadakan atau dikeluarkan agar dapat memperoleh suatu hasil

(Wasis,1997).  Biaya produksi memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan dari suatu
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usaha, karena jumlah barang yang di produksi atau dijual oleh pengusaha sangat dipengaruhi biaya

produksi.

Biaya produksi ada dua macam yaitu  biaya tetap dan biaya variable.  Biaya tetap adalah

jumlah biaya yang tetap dibayar perusahaan (produsen) berapapun tingkat outputnya (Budiono,

1990). Komponen biaya tetap ini diantaranya adalah sewa lahan, pajak, penyusutan peralatan,

penyusutan bangunan.  Biaya variable adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan

penambahan produksi.    Komponen biaya variable ini antara lain biaya pembelian sarana produksi

dan biaya tenaga kerja.

Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya produksi.  Pendapatan

mempunyai hubungan yang erat dengan tingkat produksi yang dicapai, apabila produksi meningkat

maka pendapatan cenderung meningkat.     Secara ekonomi keuntungan relative dari penerimaan

investasi oleh para peternak dapat dilihat dengan membandingkan antara total penerimaan dengan

total biaya yang dikeluarkan pada saat produksi.   Soekartawi, 1995 mengemukakan bahwa ukuran

tingkat profitabilitas ditunjukkan oleh besarnya R/C ratio (Revenu Cost Ratio), yaitu perbandingan

antara nilai produksi dengan biaya total usahatani.  Semakin besar ratio tersebut berarti pengelolaan

usahanya semakin menguntung, akan tetapi usaha peternakan sapi potong tidak hanya terletak pada

usaha pengembangan jumlah ternak yang dipelihara, namun juga pada perawatan dan pengawasan,

sehingga kesehatan ternak sapi potong tetap terjaga (Murtidjo, 1990).

Soehardjo dan Patong (1982) mengemukakan bahwa untuk mencapai pendapatan petani yang

tinggi maka diperlukan pimilikan cabang usaha dan tingkat produksi persatuan lausnya cukup tinggi

serta mempunyai prosek pemasaran yang menguntungkan petani. Sedangkan factor-faktor yang

mempengaruhi usahatani menurut Fadholi (1995) yaitu:

1. Luas usaha ynag meliputi areal tanam, luas pertanaman, dan luas pertanaman rata-rata.

2. Tingkat produksi yang diukur dari produktivitas per hektar dan indeks pertanaman.

3. Pemilihan dan kombinasi cabang usaha.

4. Intensitas pengusahaan tanaman.

5. Efisiensi tenaga kerja

Analisis pendapatan usaha tani sangat penting untuk dilaksanakan, karena dengan demikian

para petani peternak akan mendapatkan informasi yang jelas tentang usahanya mengenai untung

ruginya. Selain itu dapat diketahui pula esarnya konstribusi usaha tanaman pangan atau ternaknya

terhadap pendapatan petani.
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Menurut Soekartawi (1995) bahwa penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi

yang diperoleh dengan harga jual. Pernyataan ini dapat dituliskan sebagai berikut : TRi = Yi . Pyi ,

dimana : TR = Total penerimaan ; Y = Produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani i ; Py =

Harga Y. Selanjutnya untuk menghitung pendapatan usahatani yaitu selisih antara penerimaan dan

semua biaya, yang dapat dituliskan sebagai berikut : TCTR , dimana : TR = Total penerimaan ;

TC = Total Cost (Biaya). Selanjutnya untuk mengetahui pendapatan harus memahami :

1. Produksi. Untuk mengukur besarnya pendapatan yang dihasilkan tidak terlepas dari faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Selain jumlah produksi, harga jual dan biaya produksi,

manajemen sumberdaya manusia juga dapat mempengaruhi pendapatan usahatani (Soekartawi,

2003).

2. Harga Jual

Harga mempengaruhi volume penjualan, oleh karena itu perusahaan harus mengatur harga

jual sedemikian rupa dan harus fleksibel, tidak bersifat kaku sehingga mudah menyesuaikan diri

dengan perubahan lingkungan harga. Hal ini perlu diperhatikan mengingat strategi yang digunakan

perusahaan lain. Pada suatu ketika perusahaan lain dapat memakai strategi harga untuk menarik

perusahaan tertentu (Koeswara, 1995).

3. Biaya Produksi

Dalam kegiatan produksi yang mengubah input menjadi output, tidak hanya menentukan

input apa saja yang diperlukan, tetapi juga harus mempertimbangkan harga dari input yang

merupakan biaya produksi dari output. Biaya produksi adalah nilai dari semua faktor produksi yang

digunakan, baik dalam bentuk benda maupun jasa selama proses produksi berlangsung. Biaya

produksi dapat terdiri dari sewa tanah, bunga modal, biaya sarana produksi untuk bibit, pupuk dan

obat-obatan serta sejumlah tenaga kerja (Soekartawi, 2003).

Menurut Hernanto (1996), biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh seorang petani

dalam proses produksi serta membawanya menjadi produk. Termasuk di dalamnya barang yang

dibeli dan jasa yang dibayar di dalam maupun di luar usahatani.

Biaya produksi biasaanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : a. Biaya tetap (fixed cost) yaitu

biaya yang relatif tetap jumlahnya, dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak

atau sedikit. Jadi besarnya biaya tetap ini tidak tergantung pada besar-kecilnya produksi yang

diperoleh ; b. Biaya tidak tetap (variable cost) yaitu biaya yang besar-kecilnya dipengaruhi oleh

produksi yang diperoleh. Penjumlahan dari biaya tetap (FC) dan biaya variabel (VC) adalah biaya

total produksi atau total Cost yang dapat ditulis dengan rumus : TC = FC + VC (Soekartawi, 1995).
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Selain biaya tetap dan variabel, pembagian biaya atas dasar biaya tunai (cash) dan tidak tunai (non

cash) juga penting, c. Biaya tunai dari biaya tetap dapat berupa air dan pajak tanah. Sedangkan untuk

biaya variabel antara lain berupa biaya untuk pemakaian bibit, pupuk, obat-obatan, tenaga luar

keluarga ; d. Biaya tidak tunai meliputi biaya tetap, biaya untuk tenaga keluarga. Sedangkan

termasuk biaya variabel antara lain biaya panen dan pengolahan tanah dari keluarga dan jumlah

pupuk kandang yang dipakai (Hernanto, 1996). Keberhasilan usaha peternakan sapi potong tidak

hanya terletak pada usaha pengembangan jumlah ternak yang dipelihara, namun juga pada perawatan

dan pengawasan, sehingga kesehatan ternak sapi potong tetap terjaga (Murtidjo, 1990).

F. Aspek Pemasaran

Pemasaran adalah merupakan kegiatanuntuk memindahkan barang atau jasa dari produsen

ke konsumen. Fungsi pemasaran yang dilakukan meliputi pembelian, penjualan, pengangkutan,

pergudangan, pembiayaan, penanggungan resiko dan standarisasi serta informasi pasar. Menurut

Downey dan Erickson, 1992 bahwa jejang penyaluran barang dari produsen kekonsumen akhir sering

dinamakan saluran pemasaran. Jenis dan kerumitan saluran tersebut tergantung pada jenis

komoditinya.

Kotler dalam Soekwrtawi (1993) mengatakan bahwa ada lima factor yang menyebabkan

mengapa pemasaran itu penting diantaranya adalah : 1) Jumlah produk yang dijual menurun; 2)

Pertumbuhan penampilan perusahaan juga menurun; 3) Terjadinya perubahan yang diinginkan

konsumen; 4) Kometisi yang semakin tajam dan  5) Terlalu besarnya pengeluaran untuk penjualan.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa untuk komoditi pertanian, pemasaran ditentukan oleh aspek-

aspek lainnya selain dari kelima aspek diatas yaitu : 1) Kebutuhan yang mendesak; 2) Tingkat

komersialisasi produsen atau petani; 3) Keadaan harga yang meguntungkan; 4) Karena peraturan.

Swastha dan Sukotjo (1983) mengemukakan bahwa ada lima macam saluran dalam pemasaran

barang-barang konsumsi yaitu:

1. Produsen konsumen akhir

2. Produsen pengecer konsumen akhir

3. Produsen pedagang besar pengecer konsumen akhir

4. Produsen agen pengecer konsumen akhir

5. Produsen agen pedagang besar pengecer

konsumen akhir.

Pada hakikatnya pemasaran pertanian mencakup pasar hasil produksi pertanian dan pasar sarana

produksi yang diperlukan oleh petani. Sistim pemasaran dianggap efisien apabila memenuhi dua

syarat yaitu : 1) Mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada konsumen dengan
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biaya semurah-murahnya; 2) mampu mengadakan pembagian yang adil daripada keseluruhan harga

yang dibayar konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan

tataniaga (Mobiarto 1994). komoditi mempunyai fungsi sebagai jembatan untuk mempertemukan

antara kepentingan produsen (peternak) dengan konsumen. Di dalam proses pemasaran komoditi

terdapat tiga fungsi utama yaitu fungsi transaksi (jual-beli), fungsi fisik (pengangkutan, pengolahan,

penyimpanan), dan fungsi pelancar (standarisasi dan grading, penanggulangan risiko, pembiayaan

dan informasi pasar). Berjalan tidaknya fungsi-fungsi tersebut tergantung pada kelembagaan yang

melekat dalam fungsi itu. Jika dalam pemasaran terdapat kelembagaan yang kurang berfungsi akan

menyebabkan tidak tercapai pemasaran yang efisien yang dicirikan antara lain biaya pemasaran yang

tinggi dan distribusi marjin yang tidak merata. Tidak tercapainya pemasaran yang efisien dapat

dipandang sebagai indikator adanya permasalahan dalam kelembagaan pemasaran.

Menurut Khols (1972) bahwa teknik pengukuran efisiensi pemasaran dapat dilakukan dengan

mengukur margin pemasaran. Makin kecil margin pemasaran tidak selalu menjamin sistim

pemasaran semakin efisien. Jika mengecilnya margin pemasaran disertai dengan menurunnya

kepuasan konsumen maka dapat dipastikan sistim pemasaran tersebut tidak efisien. Dengan

demikian tingginya pendapatan, konsumen menginginkan banyak pilihan terhadap produk, dengan

sendirinya margin pemasaran akan sekain bertambah untuk proses-proses pengelolaan.

G. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan (institution) sebagai aturan main (rule of game) dan organisasi, berperan penting dalam

mengatur penggunaan/alokasi sumberdaya secara efisien, merata dan berkelanjutan. Pada dasarnya

ada dua bentuk koordinasi utama yaitu koordinasi untuk keperluan; (1) transaksi melalui sistem

pasar, dimana harga-harga menjadi panduan dalam mengkoordinasikan alokasi sumberdaya-

sumberdaya tersebut, jadi harga-harga berperan sebagai pemberi isyarat dan sebagai pembawa

informasi yang mengatur koordinasi alokasi sumberdaya kepada pembeli dan penjual, (2) transaksi

tersebut dilakukan dalam sistem organisasi yang berhirarki di luar sistem pasar dimana wewenang

kekuasaan berperan sebagai koordinator dalam mengatur alokasi sumberdaya tersebut.

Selanjutnya kelembagaan pasar input dan output memiliki peran penting dalam mendukung

keberhasilan usaha ternak rakyat. Keberadaan kelembagaan pasar input dan output dalam usaha

ternak itu akan dapat memecahkan masalah dalam usaha ternak. Hal ini sejalan dengan Gunawan

(1989) yang mengemukakan bahwa kelembagaan itu muncul sebagai upaya untuk memecahkan

masalah.
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Menurut Taryoto (1995) kelembagaan merupakan phenomena sosial ekonomi yang berkaitan

dengan hubungan antara dua atau lebih pelaku interaksi sosial ekonomi mencakup dinamika aturan-

aturan yang berlaku dan disepakati bersama oleh para pelaku interaksi, disertai dengan analisis

mengenai hasil akhir yang diperoleh dari interaksi yang terjadi. Oleh Pakpahan (1989) dijelaskan

bahwa kelembagaan dicirikan oleh adanya batas yurisdiksi, property right dan aturan representasi.

Kelembagaan dan organisasi, berperan penting dalam mengatur penggunaan/alokasi

sumberdaya secara efisien, merata dan berkelanjutan.Sebagai hasil dari pembagian  dimana orang-

orang menjadi hampir tidak mampu lagi berdiri sendiri dalam arti mereka tidak dapat menghasilkan

barang-barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kehidupan (konsumsinya) sehingga pemenuhan

kebutuhannya diperoleh dari orang/pihak lainnya yang bespesialisasi melalui suatu pertukaran yang

dalam ekonomi disebut transaksi ekonomi. Agar transaksi ekonomi dapat berlangsung perlu adanya

koordinasi antar berbagai pihak dalam sistem ekonomi yang sekaligus juga mencakup aturan

representasi dari pihak-pihak yang berkoordinasitersebut.Pada dasarnya ada dua bentuk koordinasi

utama yaitu koordinasi untuk keperluan;(1) transaksi melalui sistem pasar, dimana harga-harga

menjadi panduan dalam mengkoordinasikan alokasi sumberdaya-sumberdaya tersebut jadi harga-

harga berperan sebagai pemberi isyarat dan sebagai pembawa informasi yang mengatur koordinasi

alokasi sumberdaya kepada pembeli dan penjual,(2) transaksi tersebut dilakukan dalam sistem

organisasi-organisasi yang berhirarki di luar sistem pasar dimana wewenang kekuasaan berperan

sebagai koordinator dalam mengatur alokasi sumberdaya tersebut.

Untuk mengatur hal ini dibutuhkan kelembagaan yang mendukung pembangunan peternakan

sebagai penentu kebijakan dan penataan pelaksanaannya yang berdaya guna dan berhasil guna

diperlukan, anatara lain :

a. Kelembagaan Pemerintah

Kelembagaan pemerintah yang berfungsi sebagai Pembina, pengawas, peneliti dan pelaksana

pendidikan, pelatihan serta penyuluhan, yang perlu tersedia pada tingkat propinsi, kabupaten/kota

dan kecamatan.

b. Kelembagaan Peternak/Kelompok Peternak

Pada umumnya kelompok peternak belum dimanfaatkan secara optimal oleh peternak

sehingga belum berfungsi optimal sebagai : wadah belajar mengajar, unit produksi, wahana

kerjasama antar anggota dan antar kelompok serta dengan pengusaha yang bergerak dibidang

peternakan. Kelompok peternak belum melembaga dengan koperasi/unit usaha, sehingga belum

dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran

dan upaya mendapatkan modal untuk meningkatkan skala usahanya. Oleh karena itu perlu
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dilakukan pembinaan kontak peternak andalan yang lebih intensip sampai menjadi kelompok

peternak mandiri.

Menurutnya selain pasar ternaknya yang harus jelas, kelembagaan pengembangan integrasi

usaha tani dan ternak juga perlu diadakan. Baik kelembagaan yang memayungi usaha integrasi

tersebut, maupun kelembagaan di petaninya. Untuk kelembagaan yang memayungi integrasi bisa

dikembangkan pola kerjasama antara pemerintah daerah, perusahaan swasta dan petani. “ Ternaknya

bisa dari swasta atau pemerintah yang diberikan kepada petani sebagai kredit.

Pemerintah daerah bisa berperan sebagai koordinator, “fasilitator” (pelayan), “regulator”

(pengatur), “dinamisator” (penggerak) dan pengendali dimasing-masing wilayah kerja administratif

(Propinsi, Kabupaten dan Kota) sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan perusahaan swasta bisa berperan sebagai : penyedia lahan pertanian sebagai basis

ekologi sumber pakan dan lingkungan hidup ternak (lingkungan budidaya), sumber utama penghasil

bahan pakan alternatif yang selama ini relatif belum banyak dimanfaatkan, dan sebagai inti dalam

kerjasama kemitraan usaha dengan petani/ peternak dengan tugas menyediakan agroinput (sarana

dan prasarana, dan pemasaran).

Selain itu, perusahaan swasta juga bisa berperan sebagai pelaku usaha peternakan misalnya

dengan membuka devisi usaha peternakan, sebagai Avalis (penjamin) petani/ kelompok tani ternak

dalam pengajuan Kredit Modal Usaha Peternakan kepada lembaga keuangan yang menyediakan

kredit. Sedangkan petani/peternak atau kelompok tani ternak berperan sebagai pelaku usaha

peternakannya. “para petani/peternak atau kelompok tani ternak ini mungkin belum berkoperasi,

sehingga pengelolaan usaha ternaknya bisa lebih efesien dan ekonomis.

(http:www.pustaka.deptan.go.id.)

c. Kelembagaan Pasar

Dalam hal ini peran pemerintah penting untuk menciptakan kelembagaan pasar, agar

dilakukan oleh para tengkulak atau blantik. Kelembagaan pasar yang diperlukan antara lain sarana

pemasaran (pasar hewan) yang memadai dan mudah dijangkau serta tersedianya system informasi

pasar.

d. Kelembagaan Penyuluhan dan Penelitian Peternakan

Berkembangnya teknologi secara pesat mulai proses produksi, panen, pasca panen (kualitas

produk) sampai pemasaran memerlukan sinergi kelembagaan penyuluhan dan penelitian peternakan.

Kemitraan/ kerjasama antara peternak dengan kelembagaan penyuluhan dan penelitian perlu

ditingkatkan.
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Suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku yang hidup pada suatu kelompok

orang yang merupakan sesuatu yang stabil, mantap dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan

tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern atau bisa

berbentuk tradisional dan modern dan berfungsi mengefisienkan kehidupan sosial (Syahyuti, 2006).

Kelembagaan menurut Schmid(1972) dalam Pakpahan(1989) adalah suatu himpunan hubungan yang

tertata diantara orang-orang dengan mendefenisikan hakhaknya, pengaruhnya terhadap hak orang

lain, privilage dan tanggung jawab. Tiga hal utama yang mencirikan suatu kelembagaan :

1. Batas kewenangan (jurisdiksi) adalah menyangkut masalah kewenangan setiap anggota didalam

kerjasama seperti wewenang menentukan harga output dan lainlain, mempunyai arti penting dan

cukup besar pengaruhnya dalam keberhasilan

produksi.

2. Hak Kepemilikan (Property right) adalah mengandung makna sosial yang berimplikasi ekonomi. Dalam

hubungan dengan property right yang paling penting adalah faktor kepemilikan terhadap sumberdaya

seperti lahan, hasil produksi dan lain-lain. Hak pemilikan yang lebih jelas akan dapat menentukan

besarnya bargaining power atau kekuatan menawar terhadap suatu persoalan

3. Aturan representasi dipersoalkan mengenai masalah sistem atau prosedur mengenai suatu

keputusan. Dalam proses ini bentuk partisipasi lebih banyak ditentukan oleh keputusan

kebijaksanaan organisasi dalam membagi beban anmanfaat/keuntungan terhadap anggota yang

terlibat dalam organisasi tersebut (Anwar, 2006).

Intervensi pemerintah dalam pengembangan kelembagaan pertanian ke depan masih diperlukan.

Akan tetapi bentuk campur tangan pemerintah tidak bersifat koersif, namun lebih bersifat

memfasilitasi sehingga mampu meransang pertumbuhan kelembagaan yang bersifat

kohesif.Aturan yang berkembang pada kelembagaan lokal hendaknya bersifat kepemimpinan

dengan aturan dan undang-undang yang terkait dengan kelembagaan yang ada (Suradisastra,

2006). Kelembagaan tidak bisa terlepas dari konsep biaya transaksi atau kesepakatan yang

memiminimisasi biaya transaksi. Dalam pandangan North, kelembagaan yang menurunkan biaya

transaksi adalah kunci dari keberhasilan indikator ekonomi. Pengembangan kelembagaan sangat

bersifat keterkaitan antar periode sehingga tidak semua kelembagaan bersifat efisien dan

kelembagaan yang tidak efisien inilah yang menghambat pertumbuhan ekonomi (Fauzi, 2004).

Ada dua katalis yang berperan penting dalam pengembangan kelembagaan yakni perubahan

dalam harga relatif (relative price) dan inovasi teknologi. Dalam merespon kedua perubahan ini

salah satu atau kedua belah pihak mungkin akan melihat lebih menguntungkan untuk mengubah

aturan (Rules of agreement) yang kemudian berujung pada perubahan kelembagaan yang akan



43

menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak. Demikian juga halnya dengan inovasi

teknologi yang akan menurunkan biaya transaksi dan perubahan dalam biaya informasi

merupakan sumber utama dalam pengembangan kelembagaan.

Sedangkan kelompok tani merupakan wadah berkumpulnya petani, tempat belajar,

berdiskusi, bertukar informasi, dalam berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan pertanian.

Disamping itu merupakan wadah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hewan dan IB, serta

memperoleh bantuan dari pemerintah daerah atau modal usaha dari lembaga keuangan. Selain itu

kelompok tani juga dapat berfungsi sebagai media bagi peternak untuk belajar berorganisasi dan

bersosialisasi yang akan menciptakan kerukunan hidup dan rasa persaudaraan dalam masyarakat

(Mersyah, 2005). Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Bengkulu (2003), ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya kelompok tani,

antara lain :

1)Mempermudah pembinaan petani dalam mata rantai usaha tani, 2) Petani udah menghimpun

aspirasi dan penyampaian permasalahan yang dihadapi, 3) Memperkuat kedudukan petani dalam

mata rantai usaha tani, 4) Memperingan pekerjaan dalam usaha tani (misalnya memelihara

tanaman/ternak, panen, pengelolahan hasil, pemasaran, dan lain-lain).

Berkembangnya suatu kelompok erat kaitannya dengan kemampuan kelompok dalam

merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usahatani- ternak para anggota dan

pemanfaatan sumberdaya secara optimal, kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan

pihak lain atau mitra, kemampuan menumpuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara

nasional, kemampuan meningkatkan hubungan kelembagaan dengan koperasi, dan kemampuan

mencari dan memanfaatkan informasi serta menggalang kerjasama antar kelompok (Kurnianita et al,

2006).

Arfa’I (2007) menyatakan bahwa perkembangan kelompok di masa depan mempunyai

prospek yang bagus karena manajemen kelompok yang baik, dan terdapat koordinasi yang baik antar

anggota dengan pengurus dalam merencanakan usaha ke depan.

Kelembagaan menurut Schmid (1972) dalam Pakpahan (1989) adalah suatu himpunan hubungan

yang tertata diantara orang-orang dengan mendefenisikan hak-haknya, pengaruhnya terhadap hak

orang lain, privilage dan tanggung jawab.

Tiga hal utama yang mencirikan suatu kelembagaan :

1. Batas kewenangan (jurisdiksi) adalah menyangkut masalah kewenangan setiap anggota

didalam kerjasama seperti wewenang menentukan harga output dan lain-lain, mempunyai

arti penting dan cukup besar pengaruhnya dalam keberhasilan produksi.
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2. Hak Kepemilikan (Property right) adalah mengandung makna sosial yang berimplikasi

ekonomi. Dalam hubungan dengan property right yang paling penting adalah faktor

kepemilikan terhadap sumberdaya seperti lahan, hasil produksi dan lain-lain. Hak pemilikan

yang lebih jelas akan dapat menentukan besarnya bargaining power atau kekuatan menawar

terhadap suatu persoalan

3. Aturan representasi dipersoalkan mengenai masalah sistem atau prosedur mengenai suatu

keputusan. Dalam proses ini bentuk partisipasi lebih banyak ditentukan oleh keputusan

kebijaksanaan organisasi dalam membagi beban dan manfaat/keuntungan terhadap anggota

yang terlibat dalam organisasi tersebut (Anwar, 2006).

Intervensi pemerintah dalam pengembangan kelembagaan pertanian ke depan masih

diperlukan. Akan tetapi bentuk campur tangan pemerintah tidak bersifat kohesif, namun lebih

bersifat memfasilitasi sehingga mampu merangsang pertumbuhan kelembagaan yang bersifat kohesif.

Aturan yang berkembang pada kelembagaan lokal hendaknya bersifat kepemimpinan dengan aturan

dan undang-undang yang terkait dengan kelembagaan yang ada (Suradisastra, 2006).

Menurut Mubyarto 1994, bahwa kelembagaan adalah oganisasi atau kaidah-kaidah, baik

formil maupun informil yang mengatur prilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik

dalam kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih

lanjut Soehadji (1994) mengatakan bahwa kelembagaan pembangunan peternakan adalah institusi

yang terdiri dari institusi pemerintah, semi pemerintah,dan non pemerintah yang berfungsi

memberikan nilai tambah yang maksimum bagi pelaku agribisnis yang berada di pedesaan.

Secara garis besar kelembagaan yang terkait dalam pembangunan agribisnis terdiri dari ; 1)

Lembaga/Instansi pemerintah  yang bergerak sebagai Pembina dan bertanggung jawab terhadap

pengembangan sistim agribisnis dimana tercatat lebih dari 15 instansi yang terkait dalam bidang ini,

2) Lembaga dunia usaha yang terdiri dari Swasta, BUMN, Koperasi, lembaga keuangan dan

perbankan serta lain-lain, merupakan lembaga pengusaha yang berperan memberikan konstribusi

yang nyata dalam peningkatan usaha tani terutama yang menyangkut kegiatan pelayanan bagi

kebutuhan masyarakat pedesaan, 3) Lembaga pedesaan yang terkait erat dengan pengembangan

agribisnis adalah pemerintah desa, kelompok tani, LMD/LKMD, dan organisasi masyarakat lainnya

(Jafar,1994).

Secara khusus/operasional,lembaga yang bekerja dalam system agribisnis adalah : 1) Lembaga

yang bekerja dibidang penyalur sarana produksi, 2) Kelembagaan yang bekerja dibidang produksi, 3)

keLembagaan yang bekerja dibidang pascapanen, 4) Kelembagaan yang bekerja dibidang industri

hasil pertanian, 5) Lembaga yang bekerja dibidang niaga, dan 6) kelembagaan jasa. Dengan demikian
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terdapat tiga unsuryang turut serta menentukan keberhasilan pembangunan atau kelembagaan usaha

ternak sapi untuk menjadi komoditi unggulan yaitu unsure manusia sebagai pelakunya, dukungan

penyediaan dana, serta sistim pengolahan dan pengorganisasian dari pada usaha tersebut.

Pengkajian tentang kelembagaan pada usaha sapi sangat penting sesuai yang dikemukakan oleh

Anwar (2002) dalam Saptati A.R (2004), bahwa penentuan kelembagaan yang tepat akan dapat

mengatur penggunaan dan alokasi sumberdaya atau input ke arah efisiensi yang tinggi, keadilan

(fairness) ke arah pembagian yang lebih merata dan aktifitas ekonomi dapat langgeng. Langkah awal

guna mencapai efisiensi dalam alokasi sumberdaya secara optimal adalah perlunya pembagian

pekerjaan sehingga setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara profesional dengan produktifitas yang

tinggi. Peningkatan pembagian pekerjaan selanjutnya akan mengarah kepada spesialisasi ekonomi,

sedangkan kelanjutan spesialisasi adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas yang semakin

tinggi.

Kekurangan produksi hasil ternak dalam negeri merupakan peluang besar peternak sapi untuk

mengembangkan usahanya. Namun demikian peternak masih menghadapi permasalahan antara lain

yaitu rendahnya kemampuan budidaya khususnya menyangkut kesehatan ternak dan mutu bibit

yang rendah, dalam hal pternak dimana industri ini menjadi jauh lebih kuat dibandingkan peternak

sehingga terjadi besarnya ketergantungan peternak terhadap industri pengolahan hasil ternak dalam

pemasarannya. Dengan permasalahan-permasalahan tersebut maka perlu dilakukan :

1. Pemerintah perlu memberikan dukungan nyata untuk meningkatkan produktivitas dan

kualitas hasil ternak kepada para peternak. Daya saing yang dihasilkan peternak hanya dapat

ditingkatkan apabila produktivitas dan kualitas tersebut ditingkatkan. Untuk itu, penelitian

dan pengembangan khususnya mengenai teknis dan manajemen produksi perlu ditingkatkan.

Gerakan nasional seyogyanya diikuti dengan aktivitas nyata berupa bantuan antara lain dalam

bentuk pelatihan dan penyuluhan budidaya sapi  yang baik, mendorong tersedianya bibit sapi

unggul, kemudahan untuk pemanfaatan lahan, akses dan ketersediaan modal, serta

pengembangan beragam industri pengolahan hasil ternak sehingga harga di tingkat peternak

menjadi relatif lebih stabil.

2. Perlu dibentuk wadah kemitraan.  sistem peternakan kontrak (contract farming) merupakan

satu mekanisme kelembagaan yang memperkuat posisi tawar menawar peternak dengan cara

mengkaitkannya secara langsung ataupun tidak langsung dengan badan usaha yang secara

ekonomi relatif lebih kuat. Melalui kontrak, peternak kecil dapat beralih dari usaha

tradisional/sub sistem ke produksi yang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor. Hal ini tidak

hanya berpotensi meningkatkan penghasilan peternak kecil yang ikut dalam kontrak tetapi
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juga mempunyai efek berlipat ganda bagi perekonomian di pedesaan maupun perekonomian

dalam skala yang lebih luas. Contract farming dapat juga dimaknai sebagai sistem produksi

dan pemasaran berskala menengah, dimana terjadi pembagian beban resiko produksi dan

pemasaran berskala menengah   diantara pelaku agribisnis dan peternak kecil, kesemuanya ini

dilakukan dengan tujuan mengurangi biaya transaksi dan kerjasama antar peternak dan

peternak dengan pihak kedua dapat terjalin secara baik bila terdapat saling ketergantungan

yang saling menguntungkan. Dilihat dari perusahaan beberapa manfaat dengan adanya

sistem kontract farming yaitu mereka memperoleh akses untuk mendapatkan buruh dan

tanah yang lebih murah untuk menumbuhkan produk yang bernilai tinggi. Pasokan bahan

mentah dapat terjaga dengan batasan yang rasional dan memiliki kendali terhadap dasar

produksi dan perlakuan pasca panen. Selain itu juga memiliki kendali terhadap kualitas

produk dan memiliki kesempatan memperoleh dan memperkenalkan varietas baru serta

peningkatan kemungkinan pemenuhan kebutuhan konsumen secara spesifik.

3. Koperasi peternak perlu didorong dan difasilitasi agar dapat melakukan pengolahan

sederhana hasil ternak

4. Pemerintah Pusat maupun Daerah seyogyanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang

mampu memperkuat posisi tawar peternak sapi khususnya dan pengembangan agribisnis

berbasis peternakan umumnya. Ini antara lain dapat dilakukan dengan menghapuskan

retribusi yang menyebabkan ongkos produksi bertambah mahal, menghapuskan pajak

pertambahan nilai bila pengolahan masih dilakukan oleh peternak serta pemberlakuan tarif

bea masuk terhadap hasil olahan impor untuk melindungi produksi dalam negeri.

H.  Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Peternak

Sebenarnya banyak faktor yang ikut menentukan penyebaran jenis ternak dan bisa

mempengaruhi maju mundurnya usaha ternak.  Faktor-faktor tersebut masing-masing tak bisa

diabaikan.  Oleh karena itu sebagai peternak perlu memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang

sekiranya menguntungkan.  Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi maju mundurnya usaha

peternakan yaitu iklim, penyelenggaraan makanan, pemasaran, sosial/religius atau adat, dan

peternak (AAK, 1978).

Secara biologis ternak besar (sapi dan kerbau) lambat berkembang biak, interval beranak

idealnya setahun sekali, dengan adanya pengaruh lingkungan, gangguan reproduksi dan manajemen

yang kurang baik, akan semakin memperlambat daya reproduksinya (Iswanto, 1988). Selanjutnya
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Hartono (1988) menyatakan bahwa dalam usaha peternakan terdapat dua masalah yang harus

diperhatikan  dalam upaya meningkatkan produksi ternak, pertama adalah kemampuan ternak yang

diusahakan untuk beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dapat memanfaatkan sumber pakan

yang tersedia secara efisien; kedua adalah usaha tersebut secara ekonomi harus lebih menguntungkan

dan dapat memberikan hasil sesuai dengan lingkungan yang tersedia.

Bidang peternakan, faktor-faktor lingkungan dapat dikelompokkan dalam dua gugus besar

yaitu : a). Faktor-faktor lingkungan makro dan b). Faktor-faktor lingkungan mikro. Lebih lanjut

dijabarkan bahwa faktor-faktor lingkungan makro terdiri dari faktor-faktor klimatik (iklim), edafik,

biotik, tekhnologi, ekonomi finansial, sosial budaya dan kebijakan umum pemerintah, sedangkan

faktor-faktor lingkungan mikro meliputi semua sifat teknis komoditi dalam aspek produksi,

reproduksi dan pengelolaan yang dilihat dari segi usaha peternakan atau dalam bahasa teknis

peternakan adalah segitiga tatalaksana yang meliputi : makanan (feeding), perkawinan (breeding)

dan pengelolaan (management) (Reksohadiprojo, 1984).

Dari segi iklim, stres iklim yang dialami oleh ternak dapat menekan nafsu makan,

mengurangi konsumsi makan dan waktu merenggut hijauan pakan, hal ini mengakibatkan terjadi

pengurangan produktivitas ternak yang tercermin dari pertumbuhan ternak dan hasil air susu yang

kurang jumlahnya, begitu juga dapat berpengaruh langsung kepada penampila kemampuan produksi

ternak. Pengaruh tidak langsung iklim terhadap ternak yang utama adalah terhadap kuantitas dan

kualitas pakan ternak (rumput dan hijauan pakan) (Reksohadiprodjo, 1984). Selanjutnya Livestock’s

Long Shadow dalam laporan FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, 2006)  memprediksikan

bahwa emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari industri peternakan adalah sekitar 18 % dari total

gabungan emisi gas rumah kaca dunia setiap tahun.  Lebih khusus, FAO memperkirakan industri

peternakan telah mengemisikan lebih kurang 103 juta ton gas metan dari proses fermentasi pakan

dalam rumen. Jika dihitung berdasarkan GWP 72 (global warming potential), maka emisi gas metan

dari industri peternakan sekitar 11,6 persen gas rumah kaca di seluruh dunia, atau setara dengan

7.416 juta ton CO2e.  Suatu angka yang fantastis  bagi penyumbang kerusakan bumi.

Para pemerhati lingkungan mengklaim bahwa gas metan yang dihasilkan oleh industri

peternakan ini sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim global.  Intensitas curah hujan yang

tidak menentu dan musim kemarau yang berkepajangan merupakan salah satu indikator bahwa iklim

memang telah berubah.

Metana termasuk salah satu gas atmosfir yang memberikan efek rumah kaca yang

dihasilkan oleh ternak ruminansia melalui proses metanogenesis di dalam sistem pencernaan rumen.
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Efek rumah kaca atau green house effect adalah suatu fenomena dimana gelombang pendek radiasi

matahari menembus atmosfir dan berubah menjadi gelombang panjang ketika mencapai permukaan

bumi.  Meskipun komposisi metana di atmosfir jauh lebih rendah dari gas CO2 yaitu hanya sekitar

0,5 persen, namun metana mempunyai koefisien daya tangkap  panas jauh lebih tinggi yaitu sekitar

25 kali dari gas CO2.

Secara langsung atau tidak langsung,  gas metan  yang dihasilkan  dari industri peternakan

bertanggung jawab terhadap pemanasan global dan perusakan ozon, dengan laju 1% per tahun dan

akan terus meningkat (Suryahadi dkk., 2002). Industri peternakan telah menyita 30 % dari seluruh

permukaan tanah kering di bumi dan 33 % dari area tanah yang subur untuk dijadikan lahan

penanaman pakan ternak.  Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan dari industri peternakan telah

menyumbang efek rumah kaca terbesar dibandingkan dengan kontribusi gabungan dari industri

kendaraan dunia yang hanya 13,5 %. Sedangkan menurut Crutzen (1986), kontribusi emisi gas metan

dari industri peternakan mencapai 20 – 35 % dari total emisi yang dilepaskan ke atmosfir. Secara

rinci, emisi gas rumah kaca dari industri peternakan meliputi 9 % karbon dioksida, 37 % gas

metana (efek pemanasannya 25 kali lebih kuat dari CO2), 65 % nitro oksida, serta 64 % ammonia.

Gas metan yang diemisikan dalam bentuk feces jumlahnya lebih kurang 1.7 milyar ton per

tahun atau sekitar 100 juta ton feces yang dihasilkan dari 25 juta ekor sapi yang digemukkan per

tahun. Seekor sapi dengan bobot badan 454 kg dapat menghasilkan kurang lebih 30 kg feses dan

urine per hari. Angka ini masih terus bertambah jika memperhitungkan gas rumah kaca

lainnya yang dihasilkan melalui pernapasan ternak berupa CO2. Karbon dioksida dari

pernafasan hewan bertanggung jawab atas 21% gas rumah kaca antropogenik di seluruh

dunia (Calverd, 2005)

Data lain menunjukkan bahwa sekitar 50 persen gas metan merupakan hasil aktivitas

manusia berasal dari kegiatan pertanian.  Dari jumlah tersebut lebih kurang 20 - 40 persen

berasal dari industri peternakan terutama ternak ruminansia.  Seekor sapi dewasa dapat

mengemisi gas metan sebanyak 80 – 110 kg/ tahun. Estimasi emisi gas metan secara global

oleh ternak ruminansia berkisar antara 65 – 85 juta ton/tahun, (Balai Penelitian Ternak, 2008)

Menurut Thrutp pengetahuan lokal setempat suatu masyarakat tani yang tinggal dalam suatu

daerah khusus berasal dari pengalaman masyarakat setempat dalam bertani dimasa lalu baik itu yang

diturunkan dari generasi sebelumnya maupun dari generasi yang sekarang. Ketika teknologi yang

dikembangkan ditempat lain telah dipadukan oleh petani setempat sebagai suatu bagian integral

sistem pertanian mereka, maka akan menjadi suatu bagian pengetahuan lokal setempat, seperti
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teknologi yang dikembangkan mereka sendiri. Pengetahuan praktis petani tentang teknologi

setempat tentang sumber daya alam dan bagaimana mereka berinteraksi tercermin dalam teknik

pertanian mereka dan dalam keterampilan mereka memanfaatkan sumber daya alam untuk

memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Namun pengetahuan local setempat lebih dari apa yang tercermin dari metode-metode teknis.

Pengetahuan local setempat juga memerlukan wawasan, persepsi dan intuisi yang berhubungan

dengan lingkungan, dimana termasuk didalamnya peredaran bulan dan matahari, astrologi serta

kondisi meteorlogi dan geologi. “kebijaksanaan rakyat” ini biasaanya menyatu dengan sistem

kepercayaan dan norma budaya serta terungkap dalam tradisi dan mitos. Selain itu, metode

komunikasi tradisional misalnya melalui nyanyian-nyanyian atau pribahasa, serta struktur organisasi

tradisional dan kerjasama social untuk bagian sistem pengetahuan setempat. Sistem pengetahuan

seperti ini tidak mudah dipahami oleh orang yang telah terlatih dengan ilmu pengetahuan barat

(Rijnties, 1999).

Pengetahuan lokal setempat tidak bersifat statis. Tenik baru yang dikembangkan oleh seorang

anggota komunitas atau yang dikembangkan oleh orang luar, jika bermanfaat bagi masyarakat

setempat akan disebarkan dari mulut ke mulut melalui peniruan atau pendidikan informal pada

pertemuan-pertemuan desa, melalui upacara pelantikan dan kemudian menjadi bagian dari

pengetahuan asli setempat. Bila telah diperoleh pengalaman baru, maka pengalaman lain akan

kehilangan relevansinya, karena perubahan kondisi dan kebutuhan. Kemapuan petani untuk

mengelola perubahan juga menjadi bagian dari sistem pengetahuan asli setempat. Jadi, pengetahuan

lokal setempat biasa dilihat sebagai akumulasi pengalaman kolektif dari generasi ke generasi yang

bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan.

Pengetahuan lokal setempat tidak menyebar secara merata di dalam suatu masyarakat dan

bakat seseorang untuk menyimpan pengetahuan tradisional dan menghasilkan pengetahuan baru

sering kali berbeda. Pengetahuan khusus seringkali tetap menjadi rahasia atau hanya diketahui oleh

orang-orang tertentu seperti tetua, dukun bayi atau tabit. Bagaimanapun juga, petani tidak

mendukumentasikan pengetahuan mereka sehinga biasa diketahui oleh orang lain.  Pengetahuan

mereka hanya tampak secara inflisit dalam praktek, tindakan dan reaksi mereka daripada merupakan

sumberdaya yang tersedia.

Individu-individu atau kelompok yang berbeda memiliki jenis pengetahuan yang berbeda

pula, tergantung pada fungsi ekonomi mereka dalam masyarakat. Khusunya didalam sistem

kemasyarakatan social yang sedang terganggu, petani dalam suatu daerah biasa sangat berbeda
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dalam hal pengetahuan yang mereka kuasai. Suatu sistem pengetahuan yang homogeny serta saling

dibagi secara meluas kemungkinan tidak ada.

Pengetahuan petani terbatas atas apa yang mereka rasakan secara  langsung, biasaanya

melalui pengamatan dan apa yang biasa mereka pahami dengan konsep yang dapat mereka pahami

sendiri. Konsep-konsep ini muncul dari pengalaman mereka pada masa lalu.  Oleh karena itu

kemungkinan mereka kesulitan untuk mengartikan proses yang baru, atau proses yang hanya

berpengaruh secara perlahan atau secara tak langsung misalnya pertumbuhan populasi,

memburuknya sumberdaya alam, pasar-pasar luar.

Banyak tradisi pertanian lama serta pengetahuan yang tersimpan menjadi punah. Teknologi,

pendidikan, agama, dan nilai-nilai asing serta marginalisasi pertanian dan factor-faktor lain telah

mengarah pada marginalisasi pengetahuan petani dan cara penyebarannya.  Dengan punahnya

pengetahuan lokal setempat maka punah-pulah paraktek-praktek, jenis tanaman dan ternak

terseleksi, alat-alat dan sebagainya namun juga sebaliknya, bila sumberdaya genetic tertentu punah,

pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan sumberdaya tersebut akan hilang.  Budaya petani

didunia ketiga belum secara sistematis menampung pengetahuan teknis tradisional yang tampak

sudah tidak relevan.  Tetapi kemungkinan akan menjadi relevan dengan perubahan-perubahan

dimasa mendatang dalam kondisi-kondisi pertanian.

Dilain sisi, situasi dimana lahan sangat terbatas dan jumlah penduduk terus meningkat terus

menerus maka cara pertanian tradisional tidak mungkin dipertahankan. Jika petani sudah berpindah

(dengan kemampuan atau terpaksa) kelahan yang berbeda dengan sebelumnya pengetahuan asli

mereka biasa saja tidak tepat dan biasaa juga mengakibatkan penyalagunaan lahan.

Hasnudi (1991) mengemukakan bahwa dari sekian banyak faktor lingkungan (makro dan

mikro) yang berpengaruh dalam bidang usaha peternakan rakyat dipilih faktor lingkungan ekonomi,

yang dibagi menjadi lima macam faktor lingkungan saja  yang dianggap dapat mempengaruhi usaha

ternak sapi rakyat.

Faktor-faktor lingkungan ekonomi tersebut adalah :

1. Pengalaman beternak sapi,  merupakan bekal untuk dapat mengelola usaha peternakan sapi

rakyat. Tanpa pengalaman yang cukup dan sempurna mustahil petani-peternak dapat

mengelola usaha ternaknya dengan baik dan berhasil.

2. Pendapatan petani-peternak, adalah pendapatan kotor rata-rata yang diterima petani-peternak

setiap tahunnya dan hasil usaha taninya atau usaha sampingan lainnya. Pendapatan ini perlu

diikut sertakan karena dalam memelihara ternak sapi diperlukan biaya-biaya untuk pembelian

obat-obatan/vaksin, vitamin, mineral dan lain-lain, juga untuk perbaikan kandang dan
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peralatan kandang. Apabila pendapatan mereka hanya cukup untuk biaya hidup mereka saja,

maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk ternak sapinya.

3. Motivasi petani-peternak dalam melakukan usaha peternakan rakyat, motivasi merupakan

daya dorong bagi bagi petani-peternak dalam tugas-tugasnya mengelola ternak sapinya.

Tanpa motivasi yang kuat maka petani-peternak akan kurang sungguh-sungguh

melaksanakan  usaha ternak sapinya tersebut, akibatnya produktivitas dan populasi ternak

sapinya kurang cepat berkembang bahkan dapat menurun.

4. Frekuensi petani-peternak mengikuti penyuluhan peternakan. Penyuluhan yang diberikan

oleh penyuluh baik dari Dinas Peternakan maupun Perguruan tinggi merupakan sarana untuk

menambah ilmu dan kertrampilan petani-peternak dalam mengelola usaha ternaknya agar

lebih baik lagi. Hal ini kadang-kadang tidak diikuti secara rutin oleh para petani-peternak,

akibatnya para petani-peternak tersebut tidak mendapatkan ilmu pengetahuan baru untuk

mengelola ternaknya, sehingga pengelolaan yang dilakukannya kurang sempurna. Jadi

variabel ini layak diikutkan sertakan dalam penelitian ini, walaupun pengaruhnya tidak

langsung terhadap produktivitas dan populasi ternak.

5. Manajemen usaha peternakan sapi, oleh petani-peternak mencakup masalah: perkandangan,

cara pemberian pakan, penanggulangan dan pencegahan penyakit, teknik reproduksi, dan

penanganan produksi (kelahiran). Pengelolaan ternak sapi dibagi dalam dua katagori yaitu

pengelolaan yang baik dan yang kurang baik. Pengelolaan yang baik apabila petani-peternak

tersebut telah melaksanakan sistem perkandangan, cara pemberian ransum, penanggulangan

dan pencegahan penyakit, teknik reproduksi dan penanganan produksi yang baik dalam

mengelola ternak sapinya, apabila sebaliknya dikatakan pengelolaan kurang baik.

Abidin (2002) mengemukakan bahwa berdasarkan skala usaha dan tingkat pendapatan

peternak, usaha peternakan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Peternakan sebagai usaha sambilan

Tingkat pendapatan petani dari usaha ternaknya tidak lebih tinggi dari 30 % total

pendapatnnya.  Usaha ternak dilakukan sambil lalu, di samping usaha pokok pertanian bahan

pangan.  Tujuan pemeliharaan adalah untuk mencukupi kebutuhan sendiri (subsistence).

Usaha sambilan inilah yang menjadi tulang punggung penyediaan ternak di tanah air yang

prosentasenya mencapai 90 %.

2. Peternakan sebagai cabang usaha
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Pada klasifikasi ini, petani mengusahakan pertanian campuran (mixed farming) dengan usaha

ternak sebagai cabang usaha taninya.  Pendapatan petani berkisar antara 30 – 70 % dari total

pendapatan usaha tani secara keseluruhan.

3. Peternakan sebagai usaha pokok

Usaha ternak sudah menjadi usaha pokok, sedangkan usaha tani  lainnya seperti tanaman

pangan dan hortikultura hanya sebagai sambilan, tingkat pendapatan petani berkisar antara 70

– 100 %.

4. Peternakan sebagai usaha industri

Sebagai suatu industri dengan orientasi bisnis, usaha peternakan sudah menjadi suatu usaha

pemeliharaan ternak dengan komoditas ternak terpilih (spesialised farming) dan tingkat

pendapatan mencapai 100 %.

I. Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Potong

Berdasarkan tingkat laju perturnbuhan konsurnsi masyarakat terhadap daging dan hasil

ternak lainnya (telur dan susu), maka laju pertumbuhan produksi lebih larnbat dibanding laju

perturnbuhan konsumsi. Hal ini tercermin dari laju perturnbuban konsurnsi'daging nasional sebesar

3,68%, untuk Sulsel sebesar 3,79%, sedangkan laju pertumbuhan produksi nasional sebesar 3,34 % dan

produksi Sulsel. sebesar (-10,38%). Keadaan serupa juga tedadi pada produksi daging ayam, karnbing

dan produksi telur. Kondisi ini sesungguhnya disebabkan karena sistern peternakan yang masih

tradisional disamping krisis ekonorni.

Sejalan dengan sernakin meningkatnya tuntutan kualitas dan kuantitas produk peternakan

yang berkesinambungan maka sangat dibutuhkan pendekatan teknis dan terpadu. Oleh karena

selarna ini usaha peternakan pada umuranya masih merupakan usaha sampingan dan belum

terintroduksi paket teknologi sehingga usaha pengembangan produk peternakan dengan konsep

agribisnis sangat memungkinkan untuk dilaksanakan.

Beberapa faktor penunjang dan merupakan peluang pasar yang prospek dalam pengembangan

agribisnis peternakan ini antara lain :

a. Sulawesi Selatan memiliki lahan usaha pertanian yang cukup luas meliputi lahan kering/ladang,

padang rumput, tanah belum diolah tanah perkebunan dan tanah pertanian yang kesemuanya

dapat dirnanfaatkan sebagai potensi yang besar untuk usaha petemakan.
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b. Adanya desentralisasi prosesnya perizinan dari Ditjen Peternakan Pusat yang diserahkan kepada

Daerah/Kanwil Pertanian. yang dimulai pacla tahun 1999.

c. Adanya UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan daerah. Hal ini

akan mendorong kegiatan usaha agribisnis di daerah untuk memberdayakan usaha peternakan

dalarn meningkatkan pendapatan dankesejahteraan masyarakat.

Sedangkan dari segi prospek pasar produk peternakan saat ini dan dimasa yang akan datang

sangat memberi harapan besar. Hal ini dapat di lihat dari masih tingginya impor produk peternakan.

Impor sapi potong dari Australia pernah menyentuh angka 400.000 ekor per tahun. Data (1999)

terakhir menunjukkan bahwa konsurnsi daging nasional sebanyak 578.700 ton sedangkan produksi

daging hanya 381.900 ton,berarti masih ada kekurangan sebanyak 196.800 (Ditjen Peternakan, 2000).

Pangan yang berupa produk peternakan terutama adalah daging, susu dan telur, yang

merupakan komoditas pangan hewan yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas

konsumsi pangan. Sub sektor peternakan memiliki peran yang penting dalam penyediaan sumber

protein hewani, disamping juga sebagai penyedia lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan

pengembangan potensi wilayah. Permintaan akan produk peternakan meningkat dari tahun ke tahun

sejalan semakinmeningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin membaiknya kesadaran gizi

masyarakat.

Tingkat konsumsi protein hewani di Indonesia tahun 2003 (Ditjen Bina Produksi Peternakan,

2004) adalah 4.93 g/kapita/hari dengan rincian sumbangan daging 2.87 g/kapita/hari (58.22%), telur

1.42 g/kapita/had (28.80%) dan susu 0.64 g/kapita/had (12.98%). Dibandingkan dengan tingkat

konsumsi negara-negara lain di Asia Tenggara menunjukkan Indonesia masih lebih rendah, misalnya

Kamboja 9.4 g/kapita/hari, Laos 9.8 g/kapita/hari, Vietnam 17.5 g/kapita/hari dan Malaysia 52.7

g/kapita/hari (FAO, 2004).

Konsumsi pangan hewani di Indonesia tidak sepenuhnya disediakan dari produk dalam

negeri, karena pada tahun yang sama dari jumlah konsumsi daging 1 947 200 ton, disediakan dari

impor besamya 44 700 ton. Begitu pula untuk konsumsi susu sebesar 1 350 500 ton, sebanyak 1 328 600

ton juga disediakan oleh impor (Ditjen Bina Produksi Peternakan, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa

industri peternakan belum berorientasi ekspor, serta- upaya-upaya yang dilakukan selama ini masih

dalam kerangka pemenuhan permintaan akan produk peternakan di dalam negeri.

Masih rendahnya produk ternak di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan

produksi peternakan. Jumlah populasi sapi potong, kambing dan domba dalam kurun waktu 1999-

2003 mengalami peningkatan pertahun hanya sebesar 0.005%, 0.009%, dan 0.49%, dan tingkat

pemotongan ternak dalam kurun waktu yang sama mengalami pula peningkatan untuk sapi potong
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0.02%, kambing 0.09% dan domba 0. 11 % per tahun. Dilain pihak, populasi kerbau mengalami

penurunan 0.004% pertahun (Ditjen Bina Produksi Peternakan, 2004).

Dalam kurun waktu yang sama, produksi daging ternak ruminansia mengalami peningkatan

sebesar 0.05% per tahun dengan struktur produksi daging yang mengalami peningkatan adalah

daging kambing sebesar 0.09%, daging domba 0.24%, dan sapi 0.02% per tahun. Di lain pihak, daging

asal kerbau mengalami penurunan 0.02% pertahun.

Ketidak mampuan produksi peternakan dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan domestik

dipengaruhi oleh beberapa keterbatasan sebagai berikut. (a) Penguasaan teknologi, baik di bidang

produksi maupun penanganan pasca panen, (b) Kemampuan permodalan peternakan, (c) Kualitas

sumberdaya manusia, dan (d) Ketersediaan pakan (Suryana, 2000). Di lain pihak, Sutardi (1997)

mengemukakan bahwa faktor penentu keberhasilan usaha peternakan dapat digolongkan ke dalam

lima kelompok sebagai berikut. (a) Pemuliaan dan reproduksi, (b) Pengolahan usaha dan

pemeliharaan ternak, (c) Pencegahan penyakit dan pengobatan, (d) Peralatan dan bangunan, dan (d)

Penyediaan dan pemberian pakan. Pakan merupakan faktor penting dalam berhasilnya usaha

pengembangan peternakan.

Soehadji (1992) menyatakan bahwa usaha peternakan terbagi dalam dua kategori, yaitu usaha

peternakan rakyat yang berciri antara lain skala usaha kecil, merupakan usaha sambilan,

menggunakan teknologi sederhana sehingga produktivitas rendah dan mutu suatu produk kurang

terjamin.  Sedangkan perusahaan peternakan memiliki ciri antara lain skala usaha ekonomis

menggunakan teknologi maju dan padat modal serta efisien sehingga produktivitasnya tinggi dan

mutu produk dapat terjamin.

Sugeng (2006) menjelaskan bahwa pada umumnya para petani ternak sapi masih tradisional,

mereka banyak menyerahkan pada alam. Pengadaan bibit, pemberian pakan, pemeliharaan atau lain

sebagainya belum menggunakan teknologi modern. Pemeliharaan sapi yang mereka lakukan

hanyalah sebagai usaha sampingan saja dari usaha pertanian.

Peternak sapi atau potong hampir semuanya adalah peternak rakyat atau keluarga yang

merupakan usaha sambilan dan cabang usaha, masih belum bisa memenuhi permintaan daging yang

berkualitas.  Hal ini terjadi karena pengelolaannya masih tradisional dan kebanyakan usaha

peternakan rakyat juga memanfaatkan ternak sebagai sumber tenaga kerja.  Usaha ini belum

dilakukan sebagai mata pencaharian utama, sehingga tidak digarap untuk penghasil daging

(Wardoyo,  1993).

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha peternakan di Indonesia adalah

masih rendahnya peningkatan populasi tiap tahun yang berakibat rendahnya produktivitas ternak,
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baik sebagai ternak potong maupun sebagai ternak bibit. Secara umum penyebab masalah hal itu

adalah kurangnya modal dan teknologi peternakan yang dimiliki oleh petani peternak (Yasin dan

Dilaga, 1993).  Berbagai faktor kendala yang mempengaruhi usaha peternakan adalah ekologi,

biologis, dan sosial ekonomi. Faktor ekologis termasuk tanah dan iklim. Faktor biologis meliputi

genotipe ternak (produksi dan sifat-sifat adaptasi), pakan ternak, air dan kesehatan ternak (penyakit

dan parasit). Faktor sosial ekonomi termasuk ketersediaan tenaga kerja dan keterampilan pelaku-

pelaku peternakan, kesukaan konsumen dan pendapatannya, ketersediaan modal, infrastruktur

pasar, kebijaksanaan perdagangan, harga, dan penguasaan tanah (Yasin dan Dilaga, 1993).

J.  Prospek Dan Peluang Pasar Sapi Bali

Berdasarkan tingkat laju perturnbuhan konsurnsi masyarakat terhadap daging dan hasil

ternak lainnya (telur dan susu), maka laju pertumbuhan produksi lebih larnbat dibanding laju

perturnbuhan konsumsi. Hal ini tercermin dari laju perturnbuban konsurnsi'daging nasional sebesar

3,68%, untuk Sulsel sebesar 3,79%, sedangkan laju pertumbuhan produksi nasional sebesar 3,34 % dan

produksi Sulsel. sebesar (-10,38%). Keadaan serupa juga tedadi pada produksi daging ayam, karnbing

dan produksi telur. Kondisi ini sesungguhnya disebabkan karena sistern peternakan yang masih

tradisional disamping krisis ekonorni.

Sejalan dengan sernakin meningkatnya tuntutan kualitas dan kuantitas produk peternakan

yang berkesinambungan maka sangat dibutuhkan penclekatan teknis dan terpadu. Oleh karena

selarna ini usaha peternakan pada umuranya masih merupakan usaha sampingan dan belum

terintroduksi paket teknologi sehingga usaha pengembangan produk peternakan dengan konsep

agribisnis sangat memungkinkan untuk dilaksanakan.

Beberapa faktor penunjang dan merupakan peluang pasar yang prospek dalam pengembangan

agribisnis peternakan ini antara lain :

a.  Sulawesi Selatan memil'ki lahan usaha pertanian yang cukup luas meliputi lahan kering/ladang,

padang rumput, tanah belum diolah tanah perkebunan dan tanah pertanian yang kesemuanya

dapat dirnanfaatkan sebagai potensi yang besar untuk usaha petemakan.

b. Adanya desentralisasi prosesnya perizinan dari Ditjen Peternakan Pusat yang diserahkan kepada

Daerah/Kanwil Pertanian. yang dimulai pacla tahun 1999.

c. Adanya UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan daerah. Hal ini

akan mendorong kegiatan usaha agribisnis di daerah untuk memberdayakan usaha peternakan

dalarn meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
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Dalam usaha peternakan khususnya ternak ruminansia menghasilkan berupa daging dan susu

oleh karena itu ternak ini mengalami peningkatan sebesar 0.05% per tahun dengan struktur produksi

daging yang mengalami peningkatan adalah daging kambing sebesar 0.09%, daging domba 0.24%,

dan sapi 0.02% per tahun. Di lain pihak, daging asal kerbau mengalami penurunan 0.02% pertahun.

Ketidakmampuan produksi peternakan dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan domestik

dipengaruhi oleh beberapa keterbatasan sebagai berikut. (a) Penguasaan teknologi, baik di bidang

produksi maupun penanganan pasca panen, (b) Kemampuan permodalan peternakan, (c) Kualitas

sumberdaya manusia, dan (d) Ketersediaan pakan (Suryana, 2000).

Di lain pihak, Sutardi (1997) mengemukakan bahwa faktor penentu keberhasilan usaha

peternakan dapat digolongkan ke dalam lima kelompok sebagai berikut. (a) Pemuliaan dan

reproduksi, (b) Pengolahan usaha dan pemeliharaan ternak, (c) Pencegahan penyakit dan pengobatan,

(d) Peralatan dan bangunan, dan (d) Penyediaan dan pemberian pakan. Pakan merupakan faktor

penting dalam berhasilnya usaha pengembangan peternakan.

Tanpa memperhatikan faktor tersebut di atas, setiap usaha pengembangan peternakan tidak

akan memberikan hasil sebagaimana yang cliharapkan. Dalam usaha peternakan pakan merupakan

faktor yang sangat menentukan karena biaya pakan ternak pada umumnya mencapai 60 sampai 70%

dari seluruh beban

K. Lingkungan Usaha

Lingkungan adalah salah satu faktor terpenting untuk menunjang keberhasilan perusahaan

dalam persaingan. Berpuluh-puluh kegagalan dalam bisnis adalah disebabkan karena kegagalan

untuk memahami dan mengidentifikasi secara benar lingkungan dimana mereka berada.  Tujuan

utama analisa lingkungan (environment scanning) adalah melihat dengan jeli peluang pemasaran

baru. Peluang pemasaran baru adalah wilayah kebutuhan atau potensi minat pembeli di mana

perusahaan dapat menggarapnya secara menguntungkan.  Bentuk peluang itu bermacam-macam dan

pemasar harus bisa mengenalinya (Hardianawati, 2006).

Menurut Hardianawati (2006) ada 2 faktor yang membuat analisa lingkungan menjadi suatu

analisa penting dalam Manajemen Strategik dan harus selalu dilakukan oleh para manajer puncak

menurut sebagai berikut :1. Organisasi/Perusahaan tidak berdiri sendiri (terisolasi)

Suatu perusahaan tidak berdiri sendiri (terisolasi) tetapi berinteraksi dengan bagian-bagian

dari lingkungannya dan lingkungan itu sendiri selalu berubah setiap saat. Dalam banyak kasus,

beberapa perusaahan akan hancur karena ketidakmampuan menganalisa dan beradaptasi dengan
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kondisi lingkungan yang selalu berfluktuasi. 2. Pengaruh lingkungan yang sangat rumit dan

kompleks.

Pengaruh lingkungan yang sangat rumit dan kompleks dapat mempengaruhi kinerja banyak

bagian yang berbeda dari sebuah perusahaan Rumit serta tidak pastinya masa depan membuat para

penyusun strategi harus lebih berhati-hati dalam melakukan analisa lingkungan. Sejumlah asumsi-

asumsi yang relevan harus dikaji ulang setiap waktu agar penyesuaian-penyesuaian dapat segera

dilakukan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi akan mengakibatkan tidak berlakunya

suatu strategi, walaupun strategi tersebut sangat baik dan tepat. Kegagalan penerapan strategi-

strategi yang telah ibuat terkadang diidentikkan dengan kegagalan para penyusun strategi tanpa

dikaji terlebih dahulu mengenai asumsi yang mendasari strategi tersebut.

1. Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal adalah suatu kekuatan yang berada di luar perusahaan dimana

perusahaan tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya (uncontrolable) sehingga

perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan ini akan mempengaruhi kinerja semua

perusahaan dalam industri.  Arus globalisasi dari berbagai aspek (antara lain, informasi, komunikasi,

budaya, ekonomi dan perdagangan), perkembangan teknologi seta munculnya blok-blok

perdagangan dan iklim perdagangan bebas abad ke-21 akan menimbulkan persaingan yang  ketat

hampir di segala bidang usaha. Tingkat persaingan yang ketat dan komplek dimasa-masa mendatang

menuntut tersedianya sumber daya dan dana yang cukup memadai.

.  Perkembangan teknologi modern memasuki berbagai dunia usaha terutama dalam bidang

teknologi komunikasi dan informasi (Hardianawati, 2006).  Keadaan demikian akan menuntut

tersedianya SDM yang profesional dan andal.  Lingkungan Eksternal terdiri dari 3 (tiga) macam

lingkungan, yaitu  Lingkungan Umum (General Environment), Lingkungan Industri dan  Lingkungan

Internasional.

Salah satu tugas manager adalah mengalisis kekuatan persaingan di lingkungan indsutri

dimana perusahaanya beroperasi agar dapat diketahui peluang dan ancaman. Kerangka berpikir yang

digunakan adalah “The Five Forces Model”. Menurut model ini, persaingan dalam suatu industri

dibentuk oleh 5 kekuatan yaitu: Risiko masuknya pesaing potensial (risk of entry by potential

competitors), Tingkat persaingan yang berlangsung (degree of rivalry among established companies)

Kekuatan penawaran pembeli/pelanggan (bargaining power of buyers) Kekuatan penawaran

pemasok (bergaining power of suppliers) Ancaman oleh adanya produk-produk substitut (the threat

of substitute products) (Hardianawati, 2006).

2. Lingkungan Internal
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Lingkungan Internal adalah lebih pada analisa intern perusahaan rangka menilai atau

mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap divisi, antara lain pemasaran, produksi,

dan pabrikasi, riset dan pengembangan, keuangan dan akuntansi, sistem informasi, pengelolaan

sumber daya manusia, dan sebagainya). Setiap kegiatan yang dilakukan dengan baik oleh organisasi

tersebut atau setiap sumber daya unik yang dimilikinya disebut kekuatan. Sedangkan kelemahan

adalah kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan baik oleh organisasi tersebut atau sumber daya

yang dibutuhkan tetapi tidak dimiliknya (Hardianawati, 2006).

L. Analisa SWOT

Kata Strategi, berasal dari bahasa Yunani kuno, strategos atau strategy dalam bahasa Inggris, yang

mempunyai konotasi militer, yaitu : penerapan seni dan ilmu berperang dengan mengerahkan

kekuatan militer untuk mengalahkan musuh atau memperkecil efek dari kekalahan. Caranya antara

lain dengan melakukan analisa SWOT ( Strength, Weakness, Opportunity dan Threat) untuk menganalisa

kekuatan dan kelemahan lawan serta mencari peluang-peluang yang bisa diambil untuk meraih

tujuan.

Strategi  diperlukan oleh perusahaan untuk mengatasi persaingan, baik dari produk sejenis

maupun produk substitusi yang perkembangannya semakin pesat seiring perkembangan teknologi.

Bagaimana, misalnya, jasa kantor pos yang tergantikan oleh e-mail, SMS dan MMS atau telpon PSTN

yang tergantikan ponsel, telpon tanpa kabel serta i-phone dari internet.

Dalam kondisi pada saat ini, perang pemasaran tidak terbatas pada perang produk yang saling

menonjolkan keunggulan masing – masing. Perang pemasaran yang dimaksud adalah perang untuk

merebutkan posisi didalam persepsi konsumen sehingga pada saat konsumen memutuskan untuk

membeli suatu produk tertentu, merek merekalah yang ada dalam daftar pertama di benak

konsumen.

Menurut David Arnold, suatu strategi mengenai  konsep merek mempunyai sifat-sifat alami

berikut ini :

1. Strategi dimulai dari kepuasan konsumen. Ini dikarenakan kepuasan konsumen adalah hasil

yang harus dicapai oleh suatu organisasi perusahaan.

2. Strategi adalah sesuatu yang berjangka waktu panjang. Suatu perusahaan perlu memiliki

kepercayaan diri usaha melanjutkan usaha pemuasan konsumen, agar mereka dapat

merencanakan investasi  dan membangun preferensi yang berulang-ulang.
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3. Strategi adalah sesuatu yang kompetitif . Tujuan strategi adalah untuk membedakan sebuah

perusahaan dengan pesaingnya, agar pelanggan memperoleh pilihan yang jelas dan membangun

pola pembelian berulang        (repeat buying).

Tujuan strategi adalah keuntungan kompetitif yang dapat dipertahankan, yang dapat muncul dari

bagian manapun dari kegiatan organisasi. Pasar berperan dalam menilai keuntungan ini. Berkaitan

dengan merek, strategi merek merupakan proses dimana tawaran produk atau jasa perusahaan

diposisikan dalam benak pelanggan untuk menghasilkan persepsi keuntungan.

Menganalisa lingkungan internal dan eksternal merupakan bagian dari perencanaan strategis.

Salah satu tools yang digunakan adalah SWOT yang merupakan singkatan dari Strength (S),

Weakness (W), Opportunity (O) dan Threat (T). Analisa SWOT umumnya digunakan sebagai

kerangka dasar strategi perusahaan, produk atau pemasaran dengan cara membuat daftar kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan yang selanjutnya akan menentukan strategi perusahaan dalam

menanggapi persaingan, mengantisipasi situasi serta mencapai tujuan.

Dalam melakukan analisa tersebut, perusahaan menggali dan mengidentifikasikan semua

opportunity (peluang) yang berkembang dan menjadi trend pada saat itu serta Threat (ancaman) dari

para pesaing dan calon pesaing. Sedangkan analisa internal lebih memfokuskan pada identifikasi

Strength (kekuatan) dan Weakness (kelemahan) dari perusahaan.  Analisis SWOT membandingkan

antara faktor eksternal Peluang (Opportunity) dan Ancaman (threats) dengan faktor internal

Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknesess). Dengan melakukan kedua analisa tersebut maka

perusahaan dikenal dengan melakukan analisa SWOT (Hardianawati, 2006).

Menurut Muspitawati (2002), kata strategi berasal dari bahasa Yunani “Stategos” (Stratos =

militer dan ag = memimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para

jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.

Menurut Rangkuti (2006), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Esensi strategi

merupakan keterpaduan dinamis antara faktor internal dan faktor eksternal yang berisikan strategi

itu sendiri. Strategi merupakan respon yang secara terus-menerus atau adaptif terhadap kekuatan dan

kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal.

Menurut Wahyudi (1996), karena strategi adalah alat untuk mencapai tujuan, maka strategi

harus memiliki sifat antara lain menyatu (unified) yaitu menyatukan seluruh bagian, menyeluruh

(comprehensive) yaitu mencakup seluruh aspek, dan integral (integrated) yaitu seluruh strategi akan

cocok atau sesuai seluruh tingkatan.

Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan,

mengimplementasikan dan mengevaluasi suatu keputusan sehingga mampu mencapai tujuan
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objektifnya. Proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap yaitu perumusan strategi, implementasi

strategi dan evaluasi strategi. Perumusan strategi adalah mengenali peluang dan ancaman eksternal,

menetapkan kekuatan dan kelemahan internal dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan.

Implementasi strategi sering disebut tahap tindakan manajemen strategi dengan mengubah strategi

yang telah dirumuskan menjadi suatu tindakan. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dari manajemen

strategi dengan melakukan tiga macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi yaitu

meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi, mengukur prestasi dan

mengambil tindakan korektif (David, 2003).

Dalam melakukan perumusan strategi dapat digunakan alat formulasi yaitu analisis SWOT

(Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats). Analisis SWOT adalah analisis identifikasi berbagai

secara sistematis untuk merumuskan strategi yang didasarkan pada logika yang dapat

memaksimalkan kekuatan dan peluang, secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan

ancaman. Analisis SWOT secara sederhana dipahami sebagai pengujian terhadap kekuatan dan

kelemahan internal, serta kesempatan/peluang dan ancaman lingkungan eksternal. SWOT adalah

perangkat umum yang didesain dan digunakan sebagai langkah awal dalam proses pembuatan

keputusan dan sebagai perencanaan strategis dalam berbagai terapan (Syamsu, 2006).

Menurut Rangkuti (2006) SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal strenghts

(kekuatan) dan weaknesses (kelemahan) serta lingkungan eksternal opportunities (peluang) dan threats

(ancaman).  Analisis SWOT yaitu identifikasi berbagai faktor internal dan eksternal secara sistematis

untuk merumuskan strategi.  Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT.

Analisis SWOT merupakan suatu proses yang penting dan merupakan tahap yang harus dilakukan

dalam proses manajemen strategi.

Proses penggunaan analisis SWOT mengehendaki adanya suatu survey internal tentang

strenghts (kekuatan) dan weaknesses (kelemahan) serta lingkungan eksternal opportunities

(peluang/kesempatan) dan threats (ancaman) (Subroto, 2003).

Menurut Yusanto (2002), sebelum kita melakukan analisis lingkungan dengan analisis SWOT,

paling tidak ada lima hal yang harus diperhatikan, yang acap kali menjadi problem dalam

mengimplementasikan SWOT di lapangan, sebagai berikut :

1. Hati-hati, jangan sampai salah dalam menghubungkan faktor internal dan eksternal.

2. Jangan terpukau hanya pada faktor kekuatan saja, sedangkan kelemahan yang sangat sensitif

dilupakan.

3. Jangan meremehkan faktor ancaman, betapapun kecilnya dia.

4. Sebaliknya, juga jangan berlebihan atau terlalu memperhatikan kelemahan.
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5. Jangan meletakkan kereta di depan kuda, artinya jangan bersikap “kerjakan dulu, strategic

planning belakangan”.

Menurut Wahyudi (1996) tahap perumusan atau pembuatan strategi merupakan tahap yang

paling menantang dan menarik dalam proses manajemen strategi. Inti pokok dari tahapan ini adalah

menghubungkan suatu organisasi dengan lingkungannya dan menciptakan strategi-strategi yang

cocok untuk dilaksanakan. Teknik perumusan strategi yang dikembangkan oleh David (2001),

dilakukan dengan 3 tahap pelaksanaan dan menggunakan matriks sebagai model analisisnya. Tiga

tahapan kerangka kerja yang dimaksud adalah tahap input (the input stage), tahap pencocokan (the

matching stage) dan tahap keputusan (the decision stage).

Menurut Tunggal (1993) bahw analisis SWOT (Strength, Waekness, Opprtunity, Threats)

adalah suatu instrument yang berguna untuk menganalisis situasi suatu organisasi secara

keseluruhan. Keunggulan isntrumen initerletak pada kemampuan para penentu strategi suatu

organisasi untuk memaksimalkan peranan factor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga

berperan sekaligus sebagai alat untuk meminimalkan kelemahan yang ada dalam tubuh organisasi

dan menelkan dampak yang timbul dan harus dihadapi (Siagian,1995).

Selanjutnya Barton Cincingham dalam Lubis dan Husain (1987) mengemukakan bahwa

analisis SWOT adalah merupakan suatu bentuk “self-evaluation” dari organisasi untuk mengetahui

kemampuan dan kelemahan organisasi melakukan transaksi dengan lingkungan internal dan

eksternal untuk memperoleh sumberdaya dalam usaha mencapai tujuan.

Menurut Salusu (1996) bahwa lingkungan internal dimaksud mencakup kekuatan dan

kelemahan yang ada dalam organisasi, berupa pemilikan sumberdaya atau factor produksi.

Ketersedian sumberdaya (alam, manusia dan teknologi) dalam jumlah dan kualitas yang memadai

merupakan kekuatan bagi organisasi untukmemanfaatkan peluang yang ada, sekaligus mengatasi

tantangan yang muncul. Sebaliknya, keterbatasan sumberdaya yang dimiliki akan menjadi kelemahan

bagi organisasi untuk memnfaatkan peluang yang ada. Sedang lingkungan eksternal suatu organisasi

terdiri dari dua factor strategic yaitu peluang dan ancaman atau tantangan. Peluang diartikan sebagai

situasi dimana factor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan bias

melampaui pencapaian sasarannya. Ancaman adalah factor-faktor eksternalyang menyebabkan

orgnisasi tidak dapat mencapai sasarannya.

Pendekatan SWOT yang bersifat “self-evaluation” dan dikenal dengan istilah system resource

approach ini berfokus pada tiga hal yaitu: 1) kemampuan organisasi untuk memanfaatkan

lingkungan untuk memperoleh berbagai sumberdaya, 2) kemampuan para manager mengambil

keputusan dalam organisasi untuk menginterpretasi sifat-sifat ligkungan secara tepat, dan 3)
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kemampuan organisasi untuk menghasilkan output tertentu dalam menggunakan sumber-sumber

yang diperoleh.(Barto dalam Lubis dan Husain 1987).

Selain itu, secara teoritis dapat dikatakan bahwa analisis SWOT akan berhasil bila didukung

oleh karakter pimpinan yangberwawasan luas, berdaya kreasi, terbuka, dan bermental wirausaha.

M. Kerangka Pikir Penelitian

Tujuan pembangunan atau pengembangan usaha peternakan yang dirumuskan di dalam

panca Dharma Pembangunan Peternakan adalah:

1. Meningkatkan populasi dan produksi ternak untuk mecapai permintaan dalam negeri, ekspor

dan mengurangi impor menuju swasembada protein hewani.

2. Meningkatkan pendapatan, pemerataan kesempatan kerja dan berusaha.

3. Menyediakan ternak kerja dan pupuk kandang untuk menunjang ekstensifikasi dan

intensifikasi pertanian.

4. Peningkatan jumlah dan produtivitas ternak asli tanpa mengabaika kelestarian kemurniannya.

5. Pengembangan daya dukung wilayah secara terpadu dengan sub sector lainnya, khususnya

meningkatkan jumlah dan mutu hijauanmakanan ternak serta memperbaiki sumberdaya alam

dan lingkungan hidup.

Untuk mencapai tujuan pengembangan tersebut, diperlukan rumusan kebijaksanan

peternakan yang berintegrasi dengan pembangunan pertanian dan pembangunan nasional secara

keseluruhan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat luas dengan memperhatikan

permasalahan pengembangan peternakan.

Ternak sapi merupakan salah satu jenis ternak besar yang berprospek cerah untuk

dikembangkan, karena mempunyai manfaat luas dan bernilai ekonomis tinggi bagi petani peternak.

Dalam upaya pengembangan usaha ternak sapi ini, permasalahannya tidak lepas dari factor ekologis,

biologis, dan social ekonomi budaya serta khususnya masalah penelitian yang telah diuraikan dalam

perumusan masalah.

Keunggulan Sulawesi Selatan dapat ditinjau dari empat aspek yaitu: 1) aspek pengembangan

ternak sapi, 2) aspek populasi dan produksi, 3) aspek rantai pemasaran, 4) aspek kelembagaan dan

keterpaduan diantaranya. Metode analisi untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan

ternak sapi potong digunakan pembuktian dengan pendekatan analisis SWOT. Analisis Tren

pertumbuhan populasi ternak, digunakan untuk megetahui peningkatan populasi ternak sapi.
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Analisis pendapatan digunakan untuk mengetahui besarnya konstriusi usaha ternak sapi terhadap

pendapatan petani peternak, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan Break Eve Poin (BEP)

untuk menentukan skala usaha yang menguntungkan. Guna bagaimana mengetahui mekanisme

rantai pemasaran ternak sapi didaerah penelitian digunakan analisis margin pemasaran dan

dilanjutkan dengan analisis efisiensi pemasaran.

Dengan demikian berdasarkan hasil analisis dapat memberikan suatu gambaran tentang

strategi pengembangan ternak sapi potong yang berdampak pada peningkatan produksi ternak yang

pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pendapatan masyarakat petani peternak sebagaimana

dalam skema kerangka pikir yang tercantum dalam gambar 1.

N. Hipotesis
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Berdasarkan uraian  permasalah dan kerangka pikir maka hipotesis maka hipotesis

diajukan adalah:

1. Strategi pengembangan ternak sapi potong di Sulawesi Selatan sudah baik.

2. Dampak strategi pengembangan sapi potong terhadap populasi ternak sapi di Sulawesi

Selatan adalah berdampak positif (meningkat).

3. Kontribusi usaha ternak sapi potongh terhadap pendapatan petani peternak di Sulawesi

Selatan cukup besar (30 %)

4. Salura pemasaran ternak sapi potong di Sulawesi Selatan sudah efisien.

II. BATASAN OPERASIONAL

Dalam penelitian ini batasan operasional dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Sapi potong adalah sapi local dan sapi cross Breed yang tidak layak dibibit.

3. Pola UPP Peternakan adalah suatupola dimana pemerintah melakukan penanganan terhadap

seluruh proses produksi termasuk penyediaan sarana dan prasarana.

4. Pola swadana adalah suatu pola pengembangan ternak sapi dimana masyarakat petani

peternak mengembangkan ternaknya milik sendiri atau warisan dari orang tuanya.

5. Populasi ternak sapi adalah sekelompok ternak sapi yang berada pada suatu daerah tertentu.

6. Produksi ternak sapi adalah penambahan atau penurunan jumlah ternak yang dihasilkan

dalam kegiatan usaha ternak sapi oleh petani peternak selama satu tahun.

7. Lembaga pemasaran adalah orang atau badan atau perusahaan dimana mereka terlibat dalam

penyaluran produk dari produsen ke konsumen.

8. Efisiensi adalah penggunaan input dalam jumlah sekecil-kecilnya untuk menghasilkan output

dalam jumlah tetrtentu, atau pengguanaan input dalam jumlah tetrtentu manghasilkan output

dalam jumlah sebesar-besarnya.

9. Biaya pemasaran adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk hasil produksi mulai dari

petani peternak hingga ke tangan konsumen.

10. Pendapatan adalah hasil bersih ynag diperoleh setelah dikurang biaya-biaya yang

dipergunakan dalam usaha tani atau ternak sapi.

11. Break Even Point adalah jumlah penjualan sapi dalam rupiah sama dengan jumlah total biaya

produksi  yang dikeluarkan untuk menghasilkan produksi pada kurun waktu yang sama.

12. Komoditi unggulan adalah  komoditi yang memiliki kwalitas dan daya saing yang tinggi.

13. Rantai pemasaran adalah jalur yang dilalui oleh arus barang  dari produsen ke perantara dan

akhirnya sampai kepada konsumen.
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14. Margin Pemasaran adalah perbedaan antara harga yang dibayar oleh konsumen dengan nilai

yang diterima oleh petani atau penjual sapi, sedang margin antara lembaga pemasaran adalah

ternak sapi yang merupakan kekuatan dan kelemaahna dalam engembangan usahanya

meliputi ntara lain potensi sumberdaya, manajemen usaha, dan teknologi.

15. Faktor internal adalah suatu faktor yang berada di luar usaha ternak sapi yang merupakan

peluang dan tantangan dalam pengembangan usahanya, antara lain potensi agroinput, potensi

besar, pemerintah, kelembagaan, sarana dan prasarana perhubungan, pakan ternak sapi,

pesaing ternak lain dan ternak sapi dari daerah lain, serta sosial budaya masyarakat.
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BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Gambaran Singkat Daerah Penelitian

Provinsi Sulawesi Selatan  dengan ibukota  Makassar terletak antara 0 0 –12’ – 8’ lintang selatan

dan 116 0 48’ – 112 0 36’ dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.

Berdasarkan catatan Stasiun Klimatologi rata-rata temperatur di kota Makassar dan sekitarnya

sepanjang tahun 2006 sekitar 26 0 C, dan suhu minimun 21,9 0 C dan suhu maksimum 33 0 C.

Sedangkan dari segi topografis sebagian besar wilayah ini merupakan dataran rendah. Iklim di

daerah ini umumnya basah  kelembaban nisbi antara 68-90. Berdasarkan keadaan topografi dan

iklimnya maka jenis flora yang tumbuh dari rerumputan, kacang-kacangan, tanaman pangan,

palawija, jagung serta tanaman keras sepertidurian, mangga, langsat, rambutan dan lain sebagainya.

Sedang jenis fauna yang dipelihara teriri atas ternak besar (sapi, kerbau, kuda), ternak kecil dan

unggas (kambing, domba, ayam, itik dan sebagainya).

Selanjutnya luas wilayah Sulawesi Selatan adalah 62.361,71 Km2 , secara administratif

pemerintahan Sulawesi Selatan terbagi menjadi 26 daerah tingkat II dengan 23 wilayah berstatus

kabupaten dan 3 wilayah kota yakni kota Makassar, Parepare dan kota Palopo dan terdapat 290

kecamatan, 2.401 desa dan 656 kelurahan.

A. Keadaan Sosial Ekonomi

1 Penduduk.

Penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2007 berjumlah 7.707.654 jiwa dengan luas wilayah 62.482,54

Km, dan kepadatan penduduk rata-rata 124,1 jiwa, maka akan menjadi tenaga kerja yang memiliki

sumber daya yang berkualitas dan potenssial yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan di

Sulawesi Selatan. Penduduk Sulawesi Selatan terdiri dari beberapa suku antara lain : suku bugis, suku

Makassar, suku mandar, dan suku toraja. Sebaran penduduk di wilayah Sulawesi selatan cenderung

tidak merata. Pada tabel 3 dikemukakan sebaran penduduk yang dirinci  perkabupaten dengan luas

wilayah dan kepadatanya.
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Tabel 4. Penduduk di Sulawesi Selatan, 2007.

No. Kabupaten
Jumlah Penduduk

(Jiwa)

Luas Wilayah

(Km2)

Kepadatan

(Jiwa/Km)

1. Selayar 100.951 903,35 111,8

2. Bulukumba 342.518 1.154,67 296,6

3. Bantaeng 148.593 395,83 375,4

4. Jeneponto 308.592 737,64 418,4

5. Takalar 217.325 566,51 383,6

6. Gowa 417.525 1.883,32 250,4

7. Sinjai 199.046 819,96 242,8

8. Maros 250.289 1.619,12 154,6

9. Pangkep 258.647 1.112,29 232,5

10. Barru 150.359 1.174,71 128,0

11. Bone 623.560 4.559,00 136,8

12. Soppeng 231.617 1.359,44 170,4

13. Wajo 403.199 2.506,19 160,9

14. Sidrap 237.902 1.883,25 126,4

15. Pinrang 304.061 961,77 155,0

16. Enrekang 156.333 786,01 87,5

17. Luwu 770.844 17.695,23 43,6

18. Tana Toraja 379.437 3.205,77 118,4

19. Polmas 424.072 4.781,53 88,7

20. Majene 134.755 947.84 142,2

21. Mamuju 267.826 11.033,18 24,3

22. Ujung Pandang 1.253.772 175,77 7133,0

23. Pare-Pare 102.849 99,33 1035,4

Prov. Sul-Sel 7.738.114 62.361,71 124,1

Sumber : Sulawesi Selatan dalam angka 2007 sesudah diolah

Tingkat pertambahan penduduk di Sulawesi Selatan rata-rata mencapai 4,36% setiap tahun (Sulawesi

Selatan Dalam Angka, 2007). Pertambahan penduduk sangat erat hubungannya dengan beban

tanggung jawab bagi penduduk yang produktif. Penduduk yang produktif dikategorikan sebagai
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tenaga kerja yang berbasis 10 tahun keatas, sedang penduduk yang tidak termasuk dalam angkatan

kerja adalah yang berbasis 10 tahun kebawah, tabel 4 menggambarkan jumlah penduduk menurut

kelompok umur.

Tabel 5. Jumlah Penduduk di Sulawesi Selatan berdasarkan Kelompok Umur.

No. Kelompok Umur Jumlah

(orang)

Kepadatan

1. < 10 473.419 61,13

2. 10-19 421.834 5,45

3. 20-29 779.935 10,07

4. 30-39 705.832 9,12

5. 40-49 543.271 7,02

6. 50-59 347.734 4,49

7. 60 > 209.089 2,70

Jumlah

Penduduk

Sulawesi Selatan

7.738.114 100,00

Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan angkatan bukan kerja. Mereka yang

termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan.

Sedang bukan angkatan kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau

melakukan kegiatan lainnya. Penduduk usia kerja di Sulawesi Selatan tahun 2007 berjumlah 5.923.730

jiwa yang terdiri  3.102.417 perempuan dan laki-laki berjumlah 2.821.313 jiwa. Dilihat dari

lapangan usaha sebahagian besar penduduk Sulawesi Selatan bekerja disektor pertaian yang

berjumlah 1.487.779 orang aau 55% dari jumlah penduduk yang bekerja, sedang sektor lainnya yang

juga menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor perdagangan dan jasa.

2. Ekonomi

Keadaan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan yang diuraikan meliputi pendapatan perkapita

penduduk dan produk domistik bruto (PDRB). Pendapatan perkapita penduduk atas dasar harga

yang berlaku tahun 2007 sebesar Rp.1.273.342 masyarakat sebesar 2,58 % disbanding tahun 1996 yaitu

Rp.1.241,28.
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PDRB Sulawesi Selatan atau dasar harga yang berlaku adalah 1.3538,00 miliyar, jumlah ini

bersumber dari kontribusi sektor pertanian sebesar  39,10 %, sektor perdagangan,restoran dan hotel

sebesar 14,63 %, sector industri pengelolaan 11,89 %, sector pertambangan dan penggalian dengan

sector pabrik, gas dan air bersih masing-masing0,57 %, 7,85 %, dan 3,45 % dan sector transportasi dan

komunikasi 11,55 %.

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa sector pertanian merupakan sector utama dan

menunjang PDRB Sulawesi Selatan, ini berarti kemajuan pembangunan di sector pertanian sangat

mempengaruhi pada peningkatan penerimaan PDRB Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui rincian

kontribusi sector pertanian sebesar Rp.5.293.500,34 (39,10 %) besumber dari sector tanaman pangan

Rp.3.368.116,83 (63,63 %); tanaman perkebunan Rp.858.409,93 (16,22 %); peternakan Rp.171.612,77 –

(3,24 %); kehutanan Rp.35.679,76 (0,67 %); dan perikanan Rp.857.681,05 (16,40 %).

Dari uraian di atas menujukkan peranan sector pertanian dalam menunjang PDRB Sulawesi

Selatan dominant ditunjang oleh sekor pertanian tanaman pangn dn peternakan yang eduannya

memiliki kontribusi sebesar 66,87 %.

3. Sarana Pembangunan

Di daerah Sulawesi Selatan sarana baik langsung maupun tidak langsung yang

mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah ini diantaranya : sarana perekonomian, sarana

kesehatan, sarana pendidikan, sarana komunikasi, sarana kerohanian dan sarana transportasi.

a. Sarana Perokonomian

Sarana ini berfungsi untuk membentu perkembangan unit usaha yang dikelolah oleh

masyarakat, maka unit koperasi, bank, pasar umum, pasar ternak, perusahaan dan berbagai lembaga

pendukung lainnya.

Saat itu kegiatan lain yang menunjang bidang perekonomian adalah bidang ndustri,

perusahaan/badan usaha lainnya dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat ada tabel 5 yang memperlihatkan

berbagai industri kecil di Sulawesi Selatan.



70

Tabel 6. Kondisi Perindustrian di Sulawesi Selatan

No. Golongan Industri
Jumlah

(Buah)

Jumlah

Tenaga

Kerja

Nilai

Investasi

Niali

Produksi

1. Industri Hasil Pertaian

dan Kehutanan
34.480 126.054 266.290.381 691.556.255

2. Industri Logam, Mesin

dan Kimia
11.160 55.775 1.714.053.076 554.210.955

3. Industri Aneka 30.010 91.473 383.549.563 423.601.204

4. Industri Besar dan

Sedang
339 35.204 ---

1435,82

Milyar

Sumber : Sulawesi Selatan dalam rangka 2007

Berdasar tabel diatas maka industri hasi pertanian dan kehutanan yang menempati posisi

pertama dalam jumlahnya yaitu 34480 (45,37 %), tenaga kerja 126.054 (40,86 %), nilai investasi

26.629.381 dan nilai produksinya 691.506.255. industrilogam, mesin dan kimia jumlah sebanyak 11.160

(14,69 %), tenaga kerja 55.775 (18,08 %), nilai investasi 1.714.053.076 dan nilai produksinya 554.210.955,

dan industri logam aneka jumlahnya sebanyak 30.010 (39,49 %), dan tenaga kerja 91.473 (29,65 %),

nilai moritas 383.599.563, dan nilai produksinya 423.601.204, sedangkan industribesar/sedang

jumlahnya sebanyak 339 (0,45 %), tenaga kerja 35.204 (11,42 %), dan nilai produksinya (1435,82 %).

b.  Sarana pendidikan

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sarana pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak

sampai kepada perguruan tinggi dan perinciannya sebagai berikut: 8.055 buah sekola dasar, 1.385

buah sekolah lanjutan tingkat pertama, 740 buah sekolah lanjutan tingkat atas, 12 buah universitas, 4

buah institut, 29 buah sekolah tinggi dan 11 akademi (lihat tabel 6). Tentang jumlah sekolah,

guru/dosen dan serta siswa/mahasiswadi Sulawesi Selatan.
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Tabel 7 Sarana Pendidikan di Sulawesi Selatan

No.
Jenis-Jenis

Sekolah

Jumlah Sekolah

(Buah)

Jumlah Siswa

/Mahasiswa

Julah Guru/

Dosen (Jiwa)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

P dan K

- SD Negeri

- SD Inpres

- SD Swasta

Non P dan K

P dan K

- SMP Negeri

- SMP Swasta

Non P dan K

- SMP Negeri

- SMP Swasta

P dan K

- SLTA Negeri

- SLTA Swasta

Non P dan K

- SLTA Negeri

- SLTA Swasta

Akademi

Institut

Universitas

Sekolah Tinggi

7429

3170

4078

181

626

940

582

358

445

52

393

518

210

308

231

42

189

11

4

12

26

1.051.452

246.242

613.689

191.521

58.041

257.315

214.634

42.681

39.316

9.208

30.108

161.911

110.446

51.415

23.284

9.295

13.989

7.842

23.872

62.851

14.713

56.546

25.981

29.103

1.462

3.268

18.416

14.257

4.154

1.186

832

354

11.451

6.999

4.452

3.762

1.284

2.748

9.851

Sumber : Kantor Statistik Tingkat I Sulawesi Selatan.

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang ada di Sulawesi Selatan cukup

memadai dalam rangka mencerdaskan masyarakat pada umumnya. Dan disamping sarana

pendidikan juga sara kesehatan yang cukup banak berpengaruh dalam peningkatan sumberdaya

manusia. Data diperoleh dari Dinas Kesehatanan tingkat I Sulawesi Selatan dalam Sulawesi Selatan

dalam angka (1997), bahwa jumlah kesehatan terdiri dari 33 buah sakit pemerintah, 20 buah rumah

sakit swasta, 6 buah rumah sakit ABRI, dan 1 buah rumah sakit umum pusat serta 347 buah
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puskesmas, 1.108 buah puskesmas pembantu, 313 buah puskesmas keliling, 603 buah klinik dan 8.354

posyandu.Sedangkan jumlah tenaga kesehatan 15.727 orang yang terdiri dari 719 dokter umum, 221

dokter gigi, 118 dokter ahli, paramedic kesehatan yang cukup banyak dalam peningkatan

sumberdaya perawatan dan non perawatan 6.031 orang dan 2.038 orang, bidang 2.201 orang, tenaga

kesehatan diluar depkes 1.272 orang dan Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan dati I Sulawesi

tenaga kesehatan lainnya 2.794 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 8. Sarana Kesehatan Sulawesi Selatan.

No.
Sarana dan Prasana Kesehatan

Jumlah
Rumah sakit Jumlah No. Tenaga Kesehatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

R.S.U. Pusat

R.S.U.

- Pemerintah

- Swasta

- ABRI

R.S. Spesial

- Pemerintah

- Swasta

Puskesmas

Pusk. Keliling

Pusk. Pembantu

Klinik

Posyandu

1

26

13

6

7

7

347

313

1108

603

8.354

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dokter Umum

Dokter Gigi

Dokter Ahli

Apoteker

Paramedis Perawatan

Param. NonPerawatan

Bidang

Tenaga Kesehatan Luar

Dep. Kesehatan

Tenaga Kesehatan

Lainnya

919

221

118

131

6013

2038

2201

1272

2794

Sumber : Kantor Statistik 2007

Sarana peribadatan yang ada di Sulawesi Selatan menurut agama masing-masing diantaranya: 1)

Agama Islam terdiri dari 8.907 buah mesjid, 1.598 buah langgar, dan 1.421 buah musallah; 2) Agama

Kristen terdiri dari 384 buah gereja katolik, 2.569 buah gerja protestan; 3) Agama Hindu terdiri dari 82

buah pura hindu dan 4) Agama Buddha terdiri dari 22 buah wihara Buddha. Dengan adanya sarana

peribadatan macam ini secara langsung dapat menunjang pembinaan spiritual masyarakat, agar

mereka menjadi sehat baik rohani maupun jasmanai. Dengan demikian merupakan modal utama

dalam melaksanakan suatu pembangunan.
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Dari berbagai sarana tersebut diatas belum bias dijabarkan dengan baik ilamana belum ditunjang

oleh sarana komunikasi dan tranportasi yang berfungsi yang memperlancar aktivitas sehari-hari

masyarakat.

Sarana komunikasi masyarakat Sulawesi Selatan terdiri dari telepon umum, warung

telekomunikasi, kantor pos, telegram, lembaga pers, pesawat radio, televise baik negeri maupun

swasta. Selanjutnya sarana transportasi ini adalah merupakan suatu sarana yang tidak kalah

entingnya dalam upaya memperlancar hubungan langsung dari suatu daerah ke daerah tujuan,

mengenai perhubungan darat dimana panjang jalan darat terdiri dari 2723,4 kilo meter jalan aspal,

375,86 kilo meter kerikil, dan 141,25 kilo meter jalan berupa tanah. Sedangkan pelabuhna laut yang

utama adalah pelabuhan Makassar dan Bandara udara yang utama adalah Bandara Hasanuddin.

Kesemuanya ini berfungsi sebagai penunjang perekonomian daerah ini.

B. Keadaan Umum Usahatani.

Umumnya di Sulawesi Selatan usaha pertanian dilaksanakan oleh petani dengan usaha

pokoknya adalah padi dan jagung, sedang tanaman tambahan lainnya seperti umbi-umbian, kacang-

kacangan, sayur-mayur, buah-buahan, dan sebagainya. Dari data yang diperoleh menunjukkan

bahwa luas panen dan produksi usahatani di Sulawesi Selatandapat dilihat dari tabel 8. Dimana

tanaman padi merupakan jenis tanaman yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat hal ini

disebabkan karena selain makanan pokok juga kondisi alam/lingkungan yang subur sangat cocok

dengan tanaman padi-padian dan tanaman pangan lainnya.

Tabel 9. Luas Panen, Rata-rata Hasil dan Produksi
Tanaman Pertanian di Sulawesi Selatan.

No. Jenis Tanaman Rata – Rata
Luas Panen Produksi (Ton)

1. Padi 860.058 4.052.228
2. Jagung 340.969 836.270
3. Ubi Jalar 11.268 97.982
4. Ubi Kayu 63.251 955.507
5. Kacang Tanah 63.148 80.491
6. Kacang Kedelai 39.125 58.578
7. Kacang Hijau 34.703 36.091
8. Sayur-Sayuran

- Kentang
- Kol/Kubis

3.133        *
2.653        *

27.791
78.427

9. Buah-Buahan
- Alpokat
- Jeruk

159.523    *
2.626.853 *

6.043
331.954

10. Kelapa
- Kelapa Dalam
- Kelapa Hibrida

144.592    *
27.044      *

133.875
24.616
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Sumber :   Sulawesi Selatan dalam angka, 1997.

Ket        : * Luas Tanam

Selanjutnya dilihat dari lapangan usaha, sebagian besar penduduk Sulawesi Selatan berkerja

disektor pertanian yang berjumlah 1.825.445 orang atau 59,76 persen dari jumlah penduduk yang

bekerja disektor lainnya

Sedangkan Potensi pengembangan usaha sektor pertanian khususnya sub sektor peternakan di

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan jumlah populasi ternak tiga tahun terakhir dapat dilihat

pada tabel dibawa ini :

Tabel 10. Populasi Ternak Tiga Tahun Terakhir di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

JENIS
TERNAK

TAHUN PERKEMBANGAN/
PENURUNAN

2004 2005 2006 ( % )
1. Sapi 723.944 738.140 745.038 1,45

2. Kerbau 186.564 133.467 173.790 0,87

3. Kuda 124.047 118.101 130.319 2,78

4. Kambing 524.972 555.727 567.749 4,01

5. Domba 1.377 1.393 1.468 3,27

6. Babi 505.815 448.869 570.913 7,97

7. Ayam 25.344.550 22.245.089 16.644.571 -18,95

8. Itik 4.113.486 4.118.276 3.534.286 -14,06

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

Dari data diatas , terlihat bahwa prospek pengembangan ternak  di Sulawesi Selatan  sangat

memungkinkan karena  jumlah populasi ternak cukup besar yaitu untuk ternak sapi dari tahun 2004 –

2006 berturut-turut 723.944 ekor, 738.140 ekor dan 745.038 ekor dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,45

%, dan ternak kambing tiga tahun terakhir populasinya sebesar 524.972 ekor, 555727 ekor, dan 567.749

ekor   mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4,01 %. Sedangkan ternak lainnya mengalami kenaikan

populusai sebesar ; kerbau (0,87 %), Kuda ( 2,78 %), Domba ( 3,27 %, ), Babi (7,97 %) kecuali ternak

unggas yang mengalami penurunan populasi yaitu ternak ayam (-18,95 %), ternak itik (14,06 %) ini

disebabkan karena terjangkitnya wabah flu burung di beberapa daerah kabupaten di Sulawesi Selatan

dan Sulawesi Barat. Namun kenaikan populasi pada ternak besar dan kecil  merupakan potensi yang

dapat dijadikan dasar pemikiran untuk pengembangan peternakan khususnyan ternak sapi dan

kambing di daerah ini. Untuk mengetahui bagaimana kondindisi umum ke tiga daerah tersebut akan

diuraikan lebih lanjut mengenai letak geografi dan topografi, keadaan iklim serta keadaan demografi.
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Wilayah penelitian ini telah mengalami pemekaran sehingga satu lokasi penelitian yakni Kabupaten

Polewali Mandar secara administratif masuk ke Provinsi Sulawesi Barat.

3.1.1. KABUPATEN BULUKUMBA

Kabupaten Bulukumba secara georafis terletak antara 5o20’00” sampai dengan 05o40’00”

Lintang Selatan  dan 119o58’ sampai dengan 120o28’ Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Sinjai

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores

d. Sebelah Barat berbatasan dengan  Kab. Bantaeng

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba terbagi menjadi sepuluh Kecamatan

Definitif  dengan jumlah desa /kelurahan  sebanyak 125 ( BPS 2007)

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,67 Km2 atau 1,85  persen dari luas Prov.

Sulawesi Selatan . Jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan data BPS tahun 2003 adalah

370.728 jiwa terdiri atas laki-laki 195.652 jiwa dan perempuan sebanyak 173.076 jiwa dengan rasio

jenis kelamin 89 ini berarti jika terdapat 100 penduduk perempuan terdapat 89 orang pemduduk laki-

laki ( Badan Pusat Statistik 2007).  Sedangkan kepadatan penduduk Kab. Bulukumba 321 orang per

Km2 dengan ketiangian hampir rata-rata 95,39 persen berada pada ketinggian 0 – 1000 diatas

permukaan laut, dan ketingkat kemiringan tanah umumnya 0 – 40 0 .

Potensi pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Bulukumba dengan faktor pendukung

seperti  luas padang penggembalaan sebanyak 15 ha sedangkan jumlah populasi ternak tahun 2007

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Populasi Ternak Tiga Tahun Terakhir di Kabupaten Bulukumba

No. JENIS TERNAK
TAHUN

PERKEMBANGAN/

PENURUNAN

2004 2005 2006 ( % )

1. Sapi 63.833 65.835 66.479 0,49

2. Kerbau 5.505 5.493 5.496 -0,09

3. Kuda 25.043 25.063 25.207 0,33

4. Kambing 27.941 28.006 28.128 0,33

5. Ayam Ras 57.252 59.497 60.750 3,015

6. Ayam Buras 713.064 714.852 727.917 1,035

Sumber : BPS Bulukumba 2007
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Dari data diatas , terlihat bahwa prospek pengembangan ternak melalui kelompok di Kabupaten

Bulukumba sangat memungkinkan karena adanya kenaikan populasi ternak besar yaitu ternak sapi

kenaikan rata-rata sebesar 0,49 %, ternak kuda dan ternak kambing rata-rata kenaikan sebesar 0,33 %,

kecuali ternak kerbau mengalami penurunan rata-rata sebesar –0,09 %, sedangkan ternak unggas

yaitu ayam ras dan ayam buras kenaikan popolasinya berturut-turut rata-rata sebesar 3,015 % dan

1,035 %.Dan juga memiliki luas lahan penggembalaan.

3.1.2. KABUPATEN BARRU

Kabupaten Barru terletak sekitar 100 Km Sebelah Utara Kota Makassar (Ibu Kota Provinsi

Sulawesi Selatan) yang mempunyai batas-batas wilayah, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Soppeng Riaja

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng

- Sebeleh Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanete Rilau

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Secara administrasi luas wilayah Kabupaten Barru sekitar 1.174,72 Km2. yang terdiri dari 7 (Tujuh)

kecamatan dan terbagi dalam 54 desa/kelurahan yang membentang sepanjang 78 Km pada pesisir

pantai dari Selatan ke Utara yang meliputi 18 desa/kelurahan pesisir dengan jumlah penduduk yang

ada keadaan Tahun 2002 adalah sebanyak 153.697 jiwa, dengan letak geografis 4 5 49 – 4 47 35 Lintang

selatan dan 119 35 00 49 16 Bujur Timur Jumlah penduduk Kabupaten

Potensi pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Barru dengan faktor pendukung seperti

luas padang penggembalaan sebanyak 3.212 ha sedangkan jumlah populasi ternak  tiga tahun

terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 12. Populasi Ternak Tiga Tahun Terakhir di Kabupaten Barru

JENIS

TERNAK

TAHUN PERKEMBANGAN/

PENURUNAN

2004 2005 2006 ( % )

1. Sapi 10.762 11.215 12.275 6,83

2. Kerbau 5.662 5.556 5.195 -4,18

3. Kuda 688 584 589 -14,25

4. Kambing 8.072 7.390 9.008 6,72

5. B a b i 12.250 20.483 27.086 49,72

6. Unggas 1.628.076 1.386.456 1.338.947 -9,135

Sumber : BPS Barru 2007.
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Dari data diatas , terlihat bahwa prospek pengembangan ternak melalui kelompok di Kabupaten

Barru sangat memungkinkan karena populasi ternak meningkat yaitu ternak sapi sebesar (6,83 %),

ternak kambing ( 6,72 %) dan ternak babi sebesar (49,72 %). Sedangkan populasi ternak lainnya

mengalamim penurunan berturut-turut dari ternak kerbau sebesar (-4,18 %), kuda ( -14,25 %), dan

ternak unggas ( -9,135 %), namun demikian daerah ini masih memiliki  luas lahan penggembalaan

yang cukup luas yaitu  3.212 ha, sebagai salah satu faktor pendukung dalam pengembangan usaha

peternakan yang tangguh dan mandiri di daerah ini.

3.2. Gambaran Singkat Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat  dengan ibukota  Mamuju terletak antara 0 0 –12’ – 3’38” lintang selatan

dan 118 0 43’15’ – 119 0 54’3” dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah

b. Sebelah Timur berbatasan Provinsi Sulawesi Selatan

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan catatan Stasiun Klimatologi rata-rata temperatur di kota Mamuju dan sekitarnya

sepanjang tahun 2004 sekitar 26 0 C, dan suhu minimun 21,9 0 C dan suhu maksimum 33 0 C.

Luas wilayah Sulawesi Selatan adalah 16.990,77 Km2 , secara administratif pemerintahan

Sulawesi Barat terbagi menjadi 5 daerah tingkat II yang terdiri 66 kecamatan. Dan 602 desa dan

kelurahan Kabupaten Mamuju merupakan kabupaten terluas yaitu 47,32 persen dari seluruh wilayah

Sulawesi Barat

Jumlah penduduk Sulawesi Barat berdasarkan Survei Sosial dan Ekonomi Nasional

(SUSENAS) tahun 2004 berjumlah 1.032.250 jiwa yang tersebar di 5 kabupaten. Sedangkan penduduk

usia kerja pada tahun  2004 berjumlah 737.661 jiwa dari seluruh penduduk uasia kerja yang masuk

menjadi angkatan kerja berjumlah 494.442 jiwa atau lebih dari 50 persen dari seluruh penduduk usia

kerja.

Dilihat dari lapangan usaha, sebagian besar penduduk Sulawesi Barat berkerja disektor

pertanian, perkebunan dan peternakan serta  disektor lainnya

Sedangkan Potensi pengembangan usaha sektor pertanian khususnya sub sektor peternakan di

Sulawesi Barat, khususnya  populasi ternak sapi mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai 2006

berturut-turut sebagai berikut : 90.773 ekor, 99.405 ekor, dan 99.529 ekor dan rata-rata kenaikannya

2,30%.
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3.2.1 KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kabupaten Polewali Mandar secara georafis terletak antara 2o40’00” sampai dengan 3o32’00”

Lintang Selatan  dan 118o40’27” sampai dengan 119o32’27” Bujur Timur dengan batas-batas sebagai

berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kab.tana Toraja dan Kab.Pinrang

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar

d. Sebelah Barat berbatasan dengan  Kab. Majene

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terbagi menjadi sembilan Kecamatan

Definitif dan lima Kecamatan perwakilan dengan jumlah desa /kelurahan  sebanyak 201 ( Bdan Pusat

Statisti 2007)

Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar sekitar 4.781,53 Km2 atau 7,63 persen dari luas Prov.

Sulawesi Selatan serta 2,53 persen dari luas Pulau Sulawesi. Jumlah penduduk Kabupaten Polewali

Mandar berdasarkan data statistik tahun 2004 adalah 443.384 jiwa terdiri atas laki-laki 215.549  jiwa

dan perempuan sebanyak 227.835  jiwa   ( BPS 2007).

Potensi pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Polewali Mandar dengan faktor

pendukung seperti  luas padang penggembalaan sebanyak 44.022 ha  dengan produksi rumput segar

sebanyak 330.165 ton  dan 59.429,7 ton produksi bahan kering (BK) yang tersebar di Kecamatan

Tinambung, Tutallu, Campalagian, Wonomulyo, Polewali, Sumarorong, Pana, Mamasa, dan Mambi.

Selain itu produksi bahan kering  limbah pertanian untuk pakan ternak sebanyak 52.667,4 ton masing-

masing terdiri dari jerami padi 33.777,75 ton, jerami jagung 9.093,75 ton, Jerami ubi jalar 6.690,0 ton,

jerami kacang tanah 772,8 ton , jerami kedelai 138,6 ton dan jerami kacang hijau sebanyak 2.194,5 ton

( Badan Pusat Statistik 2007 ) sedangkan jumlah populasi ternak sapi dari tahun 2004 - 2006 dapat

dilihat pada tabel dibawa ini,

Tabel 13. Populasi Ternak Tiga Tahun Terakhir di Kabupaten Polewali Mandar

JENIS

TERNAK

TAHUN PERKEMBANGAN/

PENURUNAN

2004 2005 2006 ( % )

1. Sapi 20.936 21.922 22.185 2,96

2. Kerbau 1.639 2.239 2.521 24,6

3. Kuda 4.927 5.327 5.403 4,76
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4. Kambing 62.332 63.324 64.471 1,70

5. Ayam Ras 151.250 152.400 151.355 0,04

6. Ayam Buras 1.546.886 1.557.925 1.627.425 2,58

Sumber : BPS Polewali Mandar 2007 dalam Angka

Dari data diatas , terlihat bahwa prospek pengembangan ternak melalui kelompok di

Kabupaten Polewali Mandar sangat memungkinkan karena populasi ternak mengalami peningkatan

baik ternak besar ( ternak sapi sebesar 2,96 %, kerbau 24,6 %, ternak kuda 4,76 %) , ternak kecil (

ternak kambing kenaikan rata-rata sebesar 1,70 %). Sedangkan ternak unggas ( ayam ras sebesar 0,04

%, ternak ayam buras 2,58 %), selain itu juga Kab. Polmas memiliki luas lahan, produksi rumput segar

dan limbah pertanian yang cukup besar. Untuk itu pengembangan ternak sapi dan kambing sangat

berpeluang untuk dikembangkan mengingat luas lahan dan konsumsi pakannya lebih sedikit bila

dibandingkan ketersediaan konsumsi pakan di daerah tersebut.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakterisitik Responden

1. Responden Ternak Sapi Potong

a. Tingkat Umur

Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata umur responden 42 tahun. Rinciannya

adalah 25,0 % bagi yang berumur < 35 tahun, 62,17 % bagi yang berumur 35-50 tahun dan 12,80 %

bagi yang berumur > 50 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 14 .

Tabel 14. Komposisi Umur Responden di Wilayah Penelitian

Tingkat

Umur

Kab. Bulukumba

(Kec. Bonto Tiro)

Kab. Barru (Kec.

Tanete Rilau)

Kab Polmas (Kec.

Wonomulyo) Total %

(Orang)BT.

Marannu

Bt.

Bulaeng
Kading Mattirowali

Kebun

Sari

Bumi

Mulyo

<35 tahun

35-50 tahun

> 50 tahun

% Orang

33       5

47       7

20       3

% Orang

40    6

53    8

7     1

%

Orang

12     5

80    32

8      3

% Orang

10       4

78       31

12      5

% Orang

30    6

60     12

10    2

% Orang

25    5

55    11

20    4

25,0    31

62,2   101

12,8    18

Jumlah 100    15 100   15 100   40 100     20 100    20 100   20 100   120

Dengan demikian petani peternak responden adalah termasuk angkatan kerja yang sangat

produktif untuk mengusahakan ternak sapi potong didaerah ini namun masif bersifat tradisional .

Dan ini sejalan yang dikemukakan oleh Wardoyo,  1993 bahwa Peternak sapi potong hampir

semuanya adalah peternak rakyat atau peternak dari keluarga yang produktif yang menjalankan

usaha sambilan dan cabang usaha, akan tetapi masih belum bisa memenuhi permintaan daging

yang berkualitas.  Hal ini terjadi karena pengelolaannya masih tradisional dan kebanyakan usaha

peternakan rakyat juga memanfaatkan ternak sebagai sumber tenaga kerja.  Usaha ini belum

dilakukan sebagai mata pencaharian utama, sehingga tidak digarap untuk penghasil daging.

Lebih lanjut Yasin dan Dilaga, 1993 mengemukakan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam

pengembangan usaha peternakan di Indonesia adalah masih rendahnya peningkatan populasi tiap

tahun yang berakibat rendahnya produktivitas ternak, baik sebagai ternak potong maupun

sebagai ternak bibit. Secara umum penyebab masalah hal itu adalah kurangnya modal dan

teknologi peternakan yang dimiliki oleh petani peternak
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b. Pendidikan

data menunjukkan bahwa distribusi tingkat pendidikan responden ditinjau dari sudut formal

adalah SD sebanyak 46,33%, SMPT 12,50%, SMTA 26,67% dan yang putus sekolah atau sama

sekali tidak pernah sekolah adalah sebanyak 14,50% sedangkan pendidikan non formalny baru

75,82% petani peternak yang pernah ikut penyuluhan atau kursus dibidang pertanian peternakan,

hal ini dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Komposisi Pendidikan Responden di Wilayah Penelitian.

Untuk meningkatkan produksi dan pendapatan peternak, maka faktor pendidikan yang

perlu mendapat perhatian khusus utamanya pendidikan non formal (kursus, penyuluhan dan

semacamnya), karena pendidikan adalah pencerminan produktivitas dan produktivitas

pencerminan pendapatan. Hal ini sejalan yang dikemukkan Sarwono dan Dwipa., 1993 bahwa

pemeliharaan ternak dalam system pertanian rakyat lebih banyak bersifat sambilan karena

masalah pengetahuan petani, dan tidak dijumpai pemeliharaan  ternak yang merupakan usaha

utama. Lebih lanjut Sastro Amidjojo (1994) berpendapat bahwa peternakan adalah usaha manusia

memelihara, merawat, mengatur kehidupan, perkwinan, kelahiran, menjaga kesehatan, serta

penggunaan ternak yang diusahakan (Animal Husbandry). Dengan demikian peternak berarti

Tingkat Pendidikan

Kab. Bulukumba

(Kec. Bonto Tiro)

Kab. Barru (Kec.

Tanete Riaja)

Kab Polmas (Kec.

Wonomulyo) Total %

(Orang)BT.

Marannu

Bt.

Bulaeng
Kading Mattirowali

Kebun

Sari

Bumi

Mulyo

a. formal

- tidak sekolah

- SD

-SMTP

-SMTA

% Orang

13     2

40     6

7       1

40     6

% Orang

40    6

40    6

0      0

21    3

% Orang

17     7

55     22

8      3

20    8

% Orang

7        3

33       13

20      8

40      16

% Orang

0       0

65 13

15     3

20     4

% Orang

10    2

45    9

25    4

20    4

14,5   20

46,3   69

12,5   20

26,7   41

Jumlah 100    15 100   15 100   40 100     40 100    20 100   20 100   150

b. non formal

Kursus/

penyuluhan

- Pernah

- Tidak Pernah

67     10

33 5

87    13

13   2

63     25

37     15

78     31

22    9

75    15

22    5

85    17

15   3

75,8   111

24,2     39

Jumlah 100    15 100   15 100    40 100    40 100   20 100   20 100   150
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mengusahakan berbagai ternak untuk memperoleh manfaat dari padanya, lebih lanjut Soekartawi

(1993) bahwa dari berbagai pengalaman menunjukkan factor produksi lahan, modal untuk

membeli bibit atau obat-obatan, tenaga kerja dan aspek manajemen adalah factor produksi yang

terpenting diantara factor produksi lainnya. Sebab walaupun factor-faktor produksi mendukung

akan tetapi bila tidak dikelolah secara baik dengan menggunakan ilmu, maka produksi yang

tinggi tidak akan tercapai dengan demikian manajemen produksi sangat diperlukan dalam arti

kata efisiensi penerapan pasca usaha peternakan yaitu pemilihan bibit unggul, perbaikan pakan

ternak, kesehatan pemeliharaan, dan reproduksi.

c. Jumlah Anggota Keluarga

Petani peternak dilokasi penelitian merupakan keluarga dengan jumlah anggotanya

bervariasi. Keluarga yang dimaksud terdiri dari petani itu sendiri sebagai kepala keluarga, istri,

anak dan tanggungan lainnya yang tinggal satu rumah. Anggota ini merupakan asset kerja dalam

usaha ternak sapi. Data lapangan menunjukkan bahwa 58,5% petani ternak responden

mempunyai anggota keluarga lebih  dari 4 orang yang sisanya 41,5% mempunyai anggota

keluarga antara 1- 4 orang.

Tabel 16. Komposisi Jumlah Anggota Keluarga, Pengalaman Beternak di Wilayah

Penelitian.
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Sumber : Hasil Survey Lapangan 2007

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir semua petani memiliki anggota

keluarga diatas 4 orang yang merupakan asset dalam pengembangan peternakan, hal ini sejalan

yang dikemukakan oleh Yasin dan Dilaga, 1993 bahwa berbagai faktor kendala yang

mempengaruhi usaha peternakan adalah ekologi, biologis, dan sosial ekonomi. Faktor ekologis

termasuk tanah dan iklim. Faktor biologis meliputi genotipe ternak (produksi dan sifat-sifat

adaptasi), pakan ternak, air dan kesehatan ternak (penyakit dan parasit). Faktor sosial ekonomi

termasuk ketersediaan tenaga kerja atau jumlah anggota keluarga dan keterampilan pelaku-

pelaku peternakan, kesukaan konsumen dan pendapatannya, ketersediaan modal, infrastruktur

pasar, kebijaksanaan perdagangan, harga, dan penguasaan tanah

2. Responden Pedagang Ternak Sapi

Responden pedagang Ternak Sapi yang dipilih secara purposive sebanyak 15 orang yang

berdomisili di tiga kabupaten (Kab.Bulukumba, Kab.Barru, Kab Polmas ).

Usia kelima belas responden tersebut berkisar antara 35 – 52 tahun dengan tingkat umur

rata-rata 41 tahun serta sudah berpuluh tahun berkecimpung dalam bidang perdagangan ternak

sapi. Usaha utama pedagang pengumpul adalah membeli sapi milik petani peternak di wilayah

Uraian

Kab. Bulukumba

(Kec. Bonto Tiro)

Kab. Barru (Kec.

Tanete Riaja)

Kab Polmas (Kec.

Wonomulyo) Total %

(Orang)BT.

Marannu

Bt.

Bulaeng
Kading Mattirowali

Kebun

Sari

Bumi

Mulyo

a. Jumlah Keluarga

1- 4

> 4

% Orang

40     6

60     9

% Orang

67     10

33    5

% Orang

40    16

60     24

% Orang

27 11

73       29

% Orang

40    8

60      12

% Orang

35   7

65     13

41,5     58

58,5     92

Jumlah 100    15 100   15 100   40 100     40 100    20 100   20 100   150

b. Pengalaman

Beternak

<10 Tahun

10 – 20 Tahun

>20 Tahun

13    2

27    4

60 9

0     0

33    5

67    10

17    7

55    22

28    11

12    5

18    7

70    28

30    6

25    5

45   9

15    3

35    7

50    10

14,5    23

32,2    50

53,3    77

Jumlah 100    15 100   15 100    40 100    40 100   20 100   20 100   150
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sampel lalu disalurkan kepedagang antar pulau yang tinggal di Kota Makassar, kecuali pedagang

pengumpul yang ada di Kab. Polmas yang langsung menyalurkan atau megantar pulaukan ke

daerah Kalimantan Timur, dan bahkan di daerah Sulawesi Selatan terjadi pembelian atau

pengiriman sapi antar daerah tingkat II dalam lingkup Sulawesi Selatan. Demikian pula halnya

dengan pedagang yang ada di Makassar yang lagsung memotong ternak sapi untuk kebutuhan

masyarakat, dan ada pula yang langsung mengantar pulaukan ke pedagang besar yang ada di

Jakarta.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir semua pedagang pengumpul yang ada

di daerah pengeluh masalah birokrasi dan tingginya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh

para penentu kebijakan. Dan saat ini baru ada perubahan dari istilah pajak atau pungutan menjadi

sumbangan. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah masalah modal kerja dan tingginya

suku bangsa perbankan yang menyebabkan para pedagang perantara sangat tergantung kepada

pedagang antar pulau, pada saat yang bersamaan pedagang antar pulau sangat tergantung

kepada pedagang besar/pembeli yang ada di Kalimantan Timur dan Jakarta dan tempat lain yang

dijadikan basis pemasaran. Hal ini berimplikasi kepada tidak stabilnya kapasitas pembelian dari

pedagang perantara (pedagang pengumpul dan pedagang antar pulau) kurang lancar, sehingga

kegiatan pembelian akan berdampak pada ketidak mampuan para pedagang lokal untuk

melakukan kegiatan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perputaran perekonomian di

daerah tersebut.

Salah satu upaya untuk memperbaiki/menumbuhkan tentang eksistensi para pedagang

perantara adalah selain memberikan tambahan modal kerja lewat paket-paket anak angkat dan

juga dapat menurunkan suku bunga perbankan yang dirasakan cukup tinggi. Hal ini sejalan yang

dikemukakan oleh Yasin dan Dilaga, 1993 bahwa faktor sosial ekonomi termasuk ketersediaan

tenaga kerja dan keterampilan pelaku-pelaku peternakan, kesukaan konsumen dan

pendapatannya, ketersediaan modal, infrastruktur pasar, kebijaksanaan perdagangan, harga, dan

penguasaan tanah.

B. Potensi Daya Dukung Pengembangan Peternakan

1. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam yang akan dibahas disini adalah kondisi iklim dan ketersediaan lahan

yang dapat memberikan peluang bahwa lokasi penelitian berpotensi bagi pengembangan usaha

peternakan selain dari usaha tani persawahan.

Lokasi penelitian memiliki iklim yang basah yang ditandai dengan tingginya curah hujan

dengan rata-rata temperature 26,6°C, maksimal rata-rata 32,5°C, dan minimum 22,3°C, sedangkan

kelembaban nisbi rata-rata sekitar 76% dan rata-rata lama penyinaran 73,8 %. Kondisi iklim yang
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demikian dapat memberikan gambaran bahwa daerah ini memiliki kesuburan tanah cukup tinggi

yang sangat cocok untuk daerah pertanian dalam arti luas.

Wilayah sample yakni (Kec.Bontotiro, Kec.Tanetero Riaja, dan Kec.Wonomulyo

mempunyai luas masing-masing 7834 Km2,488,55 Km2 dan 4781,53 Km2, hal ini menunjukkan

bahwa wilayah ini berpotensi untuk pengembangan usaha ternak sapi.

Berdasarkan lahan yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bahwa luas lahan

potensial sebagai basisi ekologi pendukung pakan dan lingkungan budidaya ternak sapi, bila

lahan tersebut diupayakan secara intensif dengan penanaman hijauan pakan ternak (HPT)

menurut Sistim Tiga Strata (STS) yang dikemukakan oleh Soehadji (1994) bahwa lahan seluas

3877,5 Kg untuk makanan ternak sapi per ekor  pertahun.

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Pada tahun 1998 jumlah penduduk yang berada pada lokasi penelitian dapat dilihat pada

tabel 7. besaran angka yang ada pada tabel tersebut bila dikaikan dengan kegiatan usaha ternak

sapi menunjukkan bahwa banyaknya penduduk disamping berpotensi sebagai tenaga kerja juga

berpotensi sebagai konsumen dari produk yang dihasilkan oleh ternak.

Dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat dalam hal ini

peternak perlu meningkatkan kemampuan dan keternampilannya baik dalam perencanaan,

maupun sistim pengelolaannya sehingga menjadi lebih produktif. Hal ini sejalan yang

dikemukakan oleh Soekartawi (1993) bahwa dari berbagai pengalaman menunjukkan factor

produksi lahan, modal untuk membeli bibit atau obat-obatan, tenaga kerja dan aspek

manajemen adalah factor produksi yang terpenting diantara factor produksi lainnya. Sebab

walaupun factor-faktor produksi mendukung akan tetapi bila tidak dikelolah dengan baik,

maka produksi yang tinggi tidak akan tercapai dengan demikian manajemen produksi sangat

diperlukan dalam arti kata efisiensi penerapan pasca usaha peternakan yaitu pemilihan bibit

unggul, perbaikan pakan ternak, kesehatan pemeliharaan, dan reproduksi. Selanjutnya

Produksi dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang mengubah input menjadi

output. Kegiatan tersebut dalam ekonomi biasaanya dinyatakan dalam fungsi produksi.

Fungsi produksi menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari

pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu (Sugiarto, dkk. 2005).

Lebih lanjut Leftwich, 1984 mengakatakan  bahwa jumlah output yang dihasilkan suatu

perusahaan tergantung pada jumlah input yang digunakan. Perusahaan dapat menaikkan

atau mengurangi output dengan menambah atau mengurangi input yang digunakan. Output

yang dihasilkan oleh perusahaan tergantung pada teknik produksi yang digunakan. Dengan
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jumlah input yang tetap dan menggunakan teknik produksi yang lebih efisien, maka akan

lebih besar output yang dihasilkan .

3. Potensi Sumberdaya Peternak

Sulawesi Selatan memiliki potensi sumberdaya ternak, hal ini dapat dilihat dari jumlah dan

jenis ternak yang ada yaitu ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Potensi ternak yang

dimiliki ini merupakan komponen asset yang cukup menentukan bagi kelanjutan pembangunan

didaerah ini, baik sebagai sumber pangan dan gizi khususnya untuk pemenuhan protein hewani

(daging, telur dan susu) sekaligus sebagai sumber pendapatan bagi keluarga peternak maupun

pemasukan penambahan devisa daerah.

Jumlah persentasi populasi ternak besar khususnya ternak sapi di Sulawesi Selatan dapat

dilihat pada tabel 2. melihat besaran angka tersebut diatas, maka dapat diasumsikan/disimpulkan

bahwa sumberdaya ternak yang ada di daerah ini masih bisa ditingkatkan lagi dimasa yang

mendatang sehingga cukup potensil untuk pengembangannya. Hal ini sejalan yang

dikemukakan oleh Tanari, 2003 bahwa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam

melaksanakan pengembangan sapi potong adalah sumber daya yang tersedia seperti sumberdaya

alam, sumber daya manusia dan sumber daya pakan ternak yang berkesinambungan, selanjutnya

proses budidaya perlu mendapat perhatian meliputi bibit, ekologi dan teknologi serta lingkungan

yang strategis yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan

pengembangannya

4. Potensi Agroinput

Yang dimakud dengan Agroinput adalah menyangkut ketersediaan sarana produksi

ternak (sapronak) dan sarana penunjang usaha pengembangan usaha ternak sapi. Menurut

Teken (1968) input adalah unsur-unsur produksi yang ecara spesifik telah digunakan untuk

memadu (membuat) barang-barang baru. Jadi input peternakan adalah unsur-unsur peternakan

adalah  yang secara khusus telah dipergunakan untuk menghasilkan produk peternakan

utamanya input atau sarana produksi usaha ternak sapi di lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Ketersediaan Bibit

Pengadaan sapi bibit umumnya dengan memanfaatkan potensi ternak sapi yang ada di lokasi

penelitian dengan cara memasyarakatkan pelaksanaan Insiminasi Buatan (IB). karena IB

merupakan cara yang paling baik dalam upaya peningkatan timbunan dan populasi ternak sapi

baik kuantitatif maupun secara kualitatif (Yasin, S dan Indarsih, B.1988). Lebih lanjut  Setiadi,
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B.1982 mengatakan bahwa ada 2 macam sistim perkawinan yang sering dilakukan yaitu :

perkawinan secara alami (sapi betina yang berahi kawin langsung dengan sapi jantan), dan

perkawinan buatan yang lebih dikenal dngan insiminasi buatan (IB) atau kawin suntik dengan

mani sapi jantan yang unggul. cara ini lebih bak karena mani yang disuntikkan dipilih dari jantan

yang unggul. Dalam melaksanakan insiminasi buatan yang paling penting adalah ketepan dan

keterampilan inseminator beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :  a) Jika sapi berahi dipagi

hari sampai pukul 10.00, maka saat yang tepat untuk dikawinkan siang sampai soe hari itu juga,

dan jika dilakukan besknya dianggap terlambat.  b) Jika sapi berahi disiang hari sampai pukul

13.00, maka saat yag tepat untuk dikawinkan yaitu pada sore hari sampai besok paginya, dan

diangap terlambat jika dilakukan pukul 08.00 lewat besok harinya. c) Jika sapi berahi sore atau

mlam hari, maka saat yag tepat untuk dikawinkan yaitu malam hari itu juga atau keesokan hrinya

sampai pukul 10.00, dan dianggap terlambat besok pagi lebih dari pukul 10.00.

Selain itu penggunaan insiminasi buatan adalah cara yang tepat untuk pengembangannya,

karena keuntungannya lebih besar apabila dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya,

dan juga IB merupakan cara yang paling baik dalam upaya pebningkatan timbunan da populasi

ternak sapi baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Yasin, S dan Indarsih, B .1988). lebih lanjut

Setiadi, B . (1982) mengatakan bahwa memilih bibit ternak sapi sebaiknya didasarkan pada ; 1)

sifat indiidu yang baik (bentuk tubuh, pertumbuhan, efisiensi dalam penggunaan makanan); 2)

pemenang dalam suatu konteks/pameran; 3) kemampuan produksinya (berat waktu lahir, berat

waktu dasapih, pertambahan bobot badan tiap bula, kualitas daging). Selanjutnya pemilihn sapi

yang sehat dicirikan dari sorotan mataya yang cerah dantajm, tubuhnya berbentuk persegi empat

dan tampak berisi, kulit tubuhnya lemas dan mudah dilipat , dan apabila dilepas lipatan kjulit

tersebut cepat merata kembali (Suharno, B dan Nazaruddin 1994).

Pada wilayah sampel pengadaan sapi bibit diperoleh dengan cara membeli dari tetangga

atau pedagang pengumpul, bagi hasil dari peternak lainnya, bantuan dari berbagai paket

program/proyek pemerintah, serta pemberian dari orang tuanya. Kondisi ini mencerminkan

bahwa sapi bibit di wilayah sample cukup tersedia.

Tabel 17. Persentase Pendapat Peternak Responden Harga Sapi Bibit di Sulawesi Selatan.

Pendapatan

Petani

Peternak

Kab. Bulukumba

(Kec. Bonto Tiro)

Kab. Barru (Kec.

Tanete Riaja)

Kab Polmas (Kec.

Wonomulyo) Total %

(Orang)BT.

Marannu

Bt.

Bulaeng
Kading Mattirowali

Kebun

Sari

Bumi

Mulyo
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Mahal

Sedang

% Orang

60    9

40    6

% Orang

53    8

47   7

%Orang

58     23

42     17

% Orang

78      31

22    9

% Orang

85     17

15       3

% Orang

70    14

35    6

25,0    31

62,2   101

12,8    18

Jumlah 100    15 100   15 100   40 100 40 100    20 100   20 100   150

Sumber: Hasil Survey Lapangan 2007

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa harga sapi bibit yaitu, 67% petani peternak

responden berpendapat mahal dan selebihnya 33% menyatakan sedang. Rendahya kemampuan

petani peternak membeli sapi bibit merupakan kendala utama dalam pengembangan usaha ternak

sapi di Suawesi Selatan, akan tetapi jika dilihat dari sisi minat petani ternak untuk membeli ternak

sapi cukup besar, maka pemerintah telah menyiapkan paket kredit sapi bibit walaupun dengan

jumlah yang sangat terbatas (Anonimos 1998).

Dengan demikian gambaran diatas ketersediaan sapi bibit di Suawesi Selatan memenuhi

kriteria tepat lokasi, sedang kriteria tepat jumlah dan tepat waktu, dan tepat harga belum

terpenuhi.

b. Ketersediaan Vaksin dan Obat-obatan

Dalam pemeliharaan ternak sapi potong (sapi Bali dan sapi Cross Breed) maka factor

kesehatan dan dengan tindakan pencegahan penyakit melalui vaksinasi. Cara ini merupakan salah

satu usaha pengendalian penyakit menular dengan menciptakan kekebalan dalam tubuh hewan

tersebut. Hal tersebut jelan yang dikemukakan oleh enyakit ini sering menimbulkan kematian

pada sapi adalah kembung perut.

Secara umum penanganan kesehatan ternak dapat dibedakan atas tindakan pencegaha dan

perawatan (Pengobatan), pencegahan penyakit dini akan memungkinkan kesehatan ternak

terjamin. Cara-cara pencegahan penyakit ternak menurut Setiadi.B. (1982) adalah sanitasi kandang

yang baik, sapi yang sakit atau diperkirakan sakit segera diisolasi untuk mencegah penularan

pada hewan yang sehat, serta diberikan obat-obatan dan makanan yang teratur. Hal ini sejalan

yang dikemukakan Bandini.Y.(1993) bahwa penyakit ternak sapi sebaiknya dilakukan vaksinasi

secara teratur, disamping ebersihan kandang dan pemberian makanan yang tepat dan dilakukan

isolasi hewan-hewan yang dianggap sakit sehingga tidak tertularkan pada hewan-hewan yang

sehat. Lebih lanjut Darmono (1993) secara umum bahwa tindakan pencegahan penyakit pada sapi

dapat dilakukan beberapa cara yakni: 1) Pemilihan sapi bakalan yang betul-betul sehat sehingga

daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit lebih tinggi, 2) Pemilihan lokasi dan kandangnya

itu sendiri harus betul-betul memenuhi syarat, baik dalam segi kesehatan lingkungan maupun

kenyamanan sapi bila ditempatkan pada kandang tersebut, 3) Pemberian pakan yang baik, 4)

Setelah semua itu telah terpenuhi maka segi pencegahan penyakit dapa dilakukan dengan
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vaksinasi secara teratur dan pengobatan, dan 5) Beberapa jenis agen penyakit yang biasanya

menyerang dengan tidak melihat kondisi ternak sapi seperti penyakit yang disebabkan oleh virus,

bakteri maupun parasit perlu dicegah sedini mungkin. Perawatan dan pengobatan ternak sangat

memerlukan kebijaksanaan, baik dari segi penyakit ringan, tidak menular atau menular maupun

dari segi ekonomis. Penyakit yang sulit ditanggulangiatau disembuhkan serta sangat berbahaya

bagi ternak lainyang sehat harus dijauhkan.

Di daerah Sulawesi Selatan pengadaan vaksinasi dan obat-obatan bersumber dari

pemerintah melalui Dinas Peternakan Tingkat I yang disosialisasikan ke masing-masing Dinas

Peternakan Tingkat II khususnya di lokasi penelitian pengadaan vaksinasi dan obat-obatan

tersebut. Sedang vaksin yang dimaksud seperti vaksin Antrax dan Septicahemia Epizootica (SE)

dalam jumlah yang terbatas.

Dari uraian ini dapat dikatakan bahwa ketersediaan vaksinasi dan obat-obatan dilokasi

penelitian belum tersedia secara tepat baik waktu, maupun jumlahnya. Sedang mengenai harga

sebahagia petani peternak responden belum mengetahui tentang harga obat-obatan dan vaksinasi

karena tidak adanya informasi mengenai harga tersebut, jadi belum jelas apakah petani mampu

atau tidak membeli obat-obatan atau vaksinasi.

c. Ketersediaan Pakan Ternak

Yang dimaskud pakan ternak adalah suatu hal yang sangat esensial untuk menunjang

kesehatan, pertumbuhan dan reproduksi ternak.

Sedang menurut Sugeng 1992 bahwa pakan yang memenuhi syarat yaitu mengandung

beberapa unsure diantaranya Protein, Karbohidrat, Lemak, Vitamin, Mineral dan Air yang

kesemuanya ini disediakan dalam bentuk hijauan dan konsentrat. Lebih lanjut Darmono 1993

menguraikan bahwa bahan baku makanan yang diberikan untuk ternak sapi terdiri dari dua

Selatan.jenis yaitu pakan hijauan dan pakan konsentrat.

Pengadaan hijauan pakan ternak (HPT) umumnya bersumber pada potensi makanan

ternak yang ada dilokasi penelitian. Dari Dinas Peternkan Tingkat I Sulawesi Selatan memiliki

beberapak keunggulan dalam pengadaan pakan ternak diantaranya adalah:

1. Hijauan pakan ternak (HPT) yang terdiri atas rumput alam yang tumbuh di padang

pengembalaan, perladangan rakyat, di lahan perkebunan maupun yang ada di semak-

semak.

2. Hijaan pakan tenak yang khususnya dikembangkan seperti rumput yang unggul (rumput

gajah, rumput raja dan leguminosa pohon seperti lamtoro, turi dan gamal)

3. Pohon pisang (daun dan batangnya), daun kapuk dan sebagainya.
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4. potensi limbah pertanian yang setiap tahunnya berlimpah dengan kemampuan daya

tampung sebesar 1,5 juta lebih satuan ternak.

Tabel 18. Persentase Penggunaan Lahan Pangan Oleh Petani Peternak Responden Di Sulawesi

Selatan

Penggunaan

Lahan Pangan

Kab. Bulukumba

(Kec. Bonto Tiro)

Kab. Barru (Kec.

Tanete Riaja)

Kab Polmas (Kec.

Wonomulyo) Total %

(Orang)BT.

Marannu

Bt.

Bulaeng
Kading Mattirowali

Kebun

Sari

Bumi

Mulyo

- Tanaman

Pangan dan

Perkebunan

- Tanaman

Tumpang Sari

% Orang

73     11

27      4

% Orang

60     9

40     6

%

Orang

80     23

20     8

% Orang

60 24

40     16

% Orang

20      4

80     16

% Orang

70    14

60     12

55,5   88

44,5   62

Jumlah 100    15 100   15 100   40 100 40 100    20 100   20 100   150

Pada lokasi penelitian petani peternak responden belum menyediakanlahan khusus untuk

tanaman pakan ternak. Data lapangan menunjukkan 44,5% responden pemilik lahan tanaman

pangan/perkebunan telah menanam tanaman paka ternak secara tumpang sari dan atau sebagai

tanaman pagar. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 14.

Jenis tanaman pangan/perkebunan yang banyak ditanam oleh responden adalah jangung

ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan, kelapa nangka, durian, pisang, rambutan dan lain-lain.

Pakan penguat atau konsentrat adalah pakan yang memiliki nilai gizi yang tinggi dengan

kadar serat kasar yang relative rendah dan mudah dicerna. Dan pakan yang dimaksud terdiri dari

bahan makanan yang erasal ari biji-bijian seperti jagung giling, menir dan hasil ikutan pertanian

lainnya atau pabrik seperti dedak, bungkil kelapa, bungkil kedelai, tetes dan berbagai umbi-

umbian (Sugeng 1992).

Pemberian pakan penguat pada sapi dimaksudkan untuk membentuk daging dan lemak

badan, sehingga dihasilkan daging yang berkualitas tinggi. Di wilayah sample pakan konsentrat

cukup tersedia karena lahan pertanian untuk tanaman padi sangat luas demikian pula industri

pengolahan pertanian yang menghasilkan dedak dan bungkil juga  sudah banyak, sehingga

limbah yang dihasilkan juga cukup tersedia. Namun pemanfaatannya belum merata pada setiap

daerah, hal ini mungkin disebabkan karena disamping pengetahuan petani peternak tentang
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pentingnya nilai gizi pakan, juga masalah informasi dan sistim pengadaannya misalnya pada

wlayah sample pengadaan penguat atau konsentrat belum memenuhi syarat yang dimaksud. Hal

ini mungkin masalah jumlah bisa terpenuhi pada waktu tertentu akan tetapi masalah ketepatan

baik waktu maupun lokasi belum terpenuhi (lihat tabel 19).

Tabel 19. Persentase Pendapat Peternak Responden Tentang Ketersediaan Hijauan Pakan
Ternak Sapi Di Sulawesi Selatan.

Pendapat

Peternak

Responden

Kab. Bulukumba

(Kec. Bonto Tiro)

Kab. Barru (Kec.

Tanete Riaja)

Kab Polmas (Kec.

Wonomulyo) Total %

(Orang)BT.

Marannu

Bt.

Bulaeng
Kading Mattirowali

Kebun

Sari

Bumi

Mulyo

- Cukup

Tersedia

- Kurang

Tersedia

% Orang

87     13

13      2

% Orang

80     12

20       3

%

Orang

93    37

7       3

% Orang

90     36

10       4

% Orang

95    19

5       1

% Orang

85      17

15        3

88,3  134

11,6    16

Jumlah 100    15 100   15 100   40 100 40 100    20 100   20 100   150

Sumber: Hasil Survey Lapangan 2007

Melihat kondisi pakan ternak tersebut diatas, maka 88,3% atau 134 orang petani peternak

responden menyatakan bahwa hijauan pakan ternak yang ada sampai saat ini xukup tersedia. Dari

gambaran diatas bahwa Sulawesi Selatantelah memenuhi empat kriteria yaitu tepat waktu (HPT

tersedia), tepat lokasi (tersedia di lokasi penelitian), tepat jumlah dan tersedia sesua dengan

jumlah yang dibutuhkan, dan tepat harga (harga dianggap terjangkau karena pakan tersebut tidak

dibeli). Sedangkan untuk pakan tambahan (Konsentrat) belum memenuhi empat tepat tersebut

diatas.

d. Ketersedian Bahan Kandang dan Peralatannya

Kandang merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memelihara ternak sapi

secara intensif karena kandang dapat berfungsi sebagai tempat bernaung dimalam hari, tempat

perlindungan dari terik matahari, hujan maupun angina, sebagai pelindung dari ancaman dari

luar, sebagai tempat perkawinan dengan cara aman dan tentram serta mudah diawasi atau

dikontrol.
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Kandang yang sehat harus terkena sinar matahari di waktu pagi dan pergantian udara

dalam kandang harus baik dan benar-benar mendapat perhatian, mudah berganti udara namun

kuat menahan angina (Darmono,1997).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kandang umumnya tidak permanen

dan dibuat dari bahan lokal seperti kayu bahan lokal  papan, bambu, daun rumbia dan sebagian

kecil memakai seng. Yang perollehannya tidak memerlukan banyak biaya. Sedangkan perlatan

kandang lainnya seperti ember, parang dan sekop diperoleh petani peternak dengan cara

membeli. Dengan kata lain bahwa bahan untuk membuat kandang dan peralatannya cukup

tersedia dilkoasi penelitian dan diperoleh pada saat dibutuhkan dengan harga terjangkau. Hal ini

sejalan yang dikemukakan  Bandini.Y. (1997) mengatakan bahwa kandang diharapkan dapat

memenuhi fungsi sebagai tempat istirahat yang nyaman. Kandang suatu hal yang sangat pnting

dalam pemeliharaan ternak sapi secara intensif, karena dipandang berfungsi: 1) sebagai tempat

bernaung di waktu malam hari, 2) sebagai tempat perlindungan dari terik matahari, hujan atau

angina yang sangat kencang, 3) sebagai pelindung dari ancaman dari luar, 4) sebagai tempat

perkawinan dengan ara aman dan tentram, 5) dengan adanya kandang maka mudah untuk

mengawasiatau mengontrol sapi-sapi yang sehat maupun yang sakit (Darmono,1997). Lebih lanjut

dikatakan bahwa kandang yang sehat harus kena sinar matahari yang dapat menerobos masuk

kandang di waktu pagi. Lebih lanjut Suharno, B dan Nazaruddin (1994) bahwa ukuran kandang

disesuaikan dengan umur sapi, untuk anak sapi sekitar 1 m2/ekor, sedang sapi yang berukuran

sedang ukuran kandangnya sekitar 3,5 m2/ekor. Sapi jantan dewasa membutuhkan luas kndang

7,5 m2/ekor. Hal ini sejalan yang dikemukakan Setiadi B (1992) bahwa ukuran kandang sapi

betina dewasa 1,5 × 2 m, sapi jantan dewasa 1,8 × 2 m, sapi muda 1,0 × 2 m, dan anak sapi 1,5 × 2

m. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk mempermudah pemeliharaan sapi , maka kandang harus

dilengkapi tempat makanan dan tempat minum, keranjang rumput, sapu, sikat, sabit dan alat

pengangkutan kotoran. Kandang yang baik tidak harus dibuat dari bahan yang mahal tetapi dapat

dibuat dari bahan bangunan yang sederhana dan murah seperti tiang-tiang kayu dan atap bahan

atap dari anyaman alang-alang, daun nipah dan sebagainya (Bamdini.Y.1997).

e. Ketersediaan Tenaga Kerja

Pada lokasi penelitian tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan usaha peternakan

berasal dari keluarga peternak sendiri, dan tenaga kerja ini tidak diupah. Hal ini sejalan yang

dikemukakan oleh Mubyarto (1994) bahwa tenaga kerja keluarga yang digunakan dalam

kegiatanusaha tani hanya merupakan sumbangan pada usaha tersebut dan tidak dinilai dengan

uang. Sedangkan jumlah tenaga kerjadalam keluarga responden cukup tersedia yaitu 65%

responden memiliki jumlah keluarga diatas empat orang (lihat tabel 15)
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Sedangkan rata-rata tenaga kerja baik pria maupun wanita yang terlihat dalmpengusahaan

ternak sapi masing-masing dua orang. Pekerjaan mencari makan, memindahkan

maupunmengembala serta mengandangkan sapi yang dilepas dilakukan oleh tenaga kerja pria.

Sedangkan pekerjaan mencari pakan memberi maka/minum dan membersihkan kandang

dilakukan bersama ataupun bergantian oleh tenaga kerja pria dan wanita. Hal ini dangat

tergantung pada keluangan waktu dan tenaga.

f. Ketersediaan Tenaga Penunjang

keberadaan sarana penunjang berupa took milik swasta atau perorangan maupun

distributor pada waktu daerah berfungsi untuk menjamin kelangsungan ketersediaan obat-obatan,

konsentrat, pupuk dan kebutuhan usaha peternakan dan pertanian lainnya.

Pada lokasi penelitian terdapat 14 toko penjual atau penyedia sapronak unggas dan usaha

lain-lainnya, sehingga sapronak untuk ternak sapi saat ini masih ditangani oleh pemerintah

melalui Dinas Peternakan Dati II (Dinas Peternakan Kab. Bulukumba, Kab. Barru dan Kab.

Polmas).

Bagi masyarakat pedesaan usaha ternak sapi bukanlah usaha yang baru, namun umumnya

masih dilaksanakan secara ekstensif tradisional dan semi intensif oleh sebagian peternak. Oleh

sebab itu upaya mengembangkan serta membina masyarakat petani peternak untuk

mengusahakan suatu peternakan sapi potong dengan menggunakan teknologi tepatguna,

menuntut pendekatak komprehensif dari pemerintah khususnya dalam usaha pengadaan dan

penyaluran sapronak. Dengan kata lain walaupun pengadaan sapronak sapi ditangani oleh Dinas

Peternakan Dati II namun masih dalam jumlah dan jenis yang terbatas sehingga belum dapat

memenuhi kriteria tepat waktu, tepat lokasi dan tepat jumlah.

C. Pelaksanaan Program Pengembangan Ternak Sapi Potong Di Sulawesi Selatan

Strategi pengembangan yang dimaksud adalah 1) Pola Pelayanan Proyek (UPP); 2) Pola

Kerja Sama atau Kemitraan yang dikenal dengan Pola PIR; 3) Pola Swadana.

Hasil survei menunjukkan bahwa ketiga pola pengembangan diatas hanya dua yang

terlaksana di lapangan yaitu :

1) Pola UPP (Unit Pelayanan Proyek)

Pada pola ini pemerintah (Dinas Peternakan) melaksanakan penanganan terhadap seluruh

proses proses produksi termasuk penyediaan sarana dan prasarana, dan petani hanya budidaya

saja dan hasilnya digulirkan kembali pada masyarakat pada peternakan lainnya.

2) Pola Swadana

Usaha peternakan yang ada di Sulawesi Selatan adalah sebagian besar peternakan rakyat,

yang dilaksanakan secara turun-temurun dari sistim yang masih ekstensif tradisional sampai pada
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sistim semi intensif. Pemeliharaan secara semi intensif terbatas pada usaha penggemukan dan

dalam jumlah yang terbatas.

Kedua, pola pengembangan ini diterapkan dalam bentuk usaha pengembangan ternak sapi

potong dengan pemberian pakan tambahan berupa dedak dan konsentrat. Sedangkan sistim

pendekatannya adalah pola binaan dimana aspek tehnis dan ditangani oleh pemerintah melalui

Dinas Peternakan Tingkat I dan disosialisasikan ke Dinas Peternakan Tingkat II yang telah

disiapkan.

Aspek tehnis pembinaan dan penyuluhan pada usaha ternak sapi potong dilakukan

dengan penekanan pada budidaya ternak sapi yang meliputi: system pemeliharaan dan kesehatan

ternak, pemberian pakan ternak, dan pengembangbiakkan (reproduksi).

1. Sistem Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak

Umumnya usaha ternak sapi dilakukan dengan pola pemeliharaan ekstensif, semiintensif

dan intensif melalui cara pembibitan, penggemukan ataupun kombinasi. Cara pembibitan dfan

penggemukan dikasudkan untuk mendukung usaha penyebaran ternak dan peningkatan

populasi, sedang cara penggemukkan dilakukan dengan tujuan khusus untuk menghsailkan

pendapatan petani peternak atau dengan kata lain pemeliharaan ternak sapi yang lebih komersial

disbanding cara pembibitan sebab lebih cepat memberikan penghasilan tunai. Sedang kombinasi

cara pembibitan dan penggemukan mengandung makna mendukung usaha penyebaran dan

peningkatan populasi ternak sapid an sekaligus lebih cepat memberikan penghasilan tunai bagi

peternak. Dengan demikian cara kombinasi merupakan cara produksi yang tepat untuk

mengembangkan usaha ternak sapi Sulawesi Selatan.

Petani peternak responden dalam system pemeliharaan ternak sapinya sangat terkait

dengan jumlah pemilikan ternak sapi. Dari 150 responden penelitian rata-rata pemilihan sapi yang

mereka miliki berkisar antara 1-6 ekor. Dari jumlah ini akan menimbulkan perbedaan dalam

penggunaan input dan tenaga kerja sekaligus dapat mempengaruhibesarnya biaya dan

pendapatan yang diterima petani peternak. Sedang mengenai keterlibatan anggota keluarga

dalam pemeliharaan ternak ini adalah bahwa 78,5 % atau 122 orang dari 150 responden

memelihara ternak sapinya sendiri dan selebihnya atau 21, 5 % dipelihara oleh anggota

keluarganya. Hal ini jelaslah bahwa animo masyarakat dalam memelihara ternaknya cukup besar,

sedang penggunaan tenaga kerja upahan sebagai pemelihara ternak sapi tidak ada.

Selanjutnya mengenai bentuk kandang yang ada dilokasi penelitian bervariasi dan sangat

sederhana dimana bahan-bahan kandang terbuat dari batang-batng pohon bamboo dan kayu

untuk tiang dan rangka bagian atas dan rumbia untuk bagian atasnya, lantainya terbuat dari tanah

yang dipadatkan atau disemen dan dikelilingi oleh pagar atau diding yang yang terbuat dari kayu
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atau bambu. Sedang kelengkapan lainnya yang ada dalam kandang seperti tempat makan dan

tempat minum. Rata-rata luas kandang 2,5 m2 perekor.

Jika system perkandngan ini dikaitkan dengan kesehatan ternak maka jelaslah bahwa

kondisi kandang yang umumnya kurang memadai begitu pula sanitasinya merupakan hal yang

sangat diperhatikan dalam managemen usaha penggemukan dan pembibitan dimasa mendatang.

Demikian pula pemerikasaan kesehatan ternak yang kurang diperhatikan yaitu 55,3% responden

yang melakukan vaksinasi enam bulan sekali dan 33,8% responden tidak pernah melakukan

vaksinasi dan sisanya 10,3 % yang melakukan vaksinasi sekali dalam setahun. Hal ini disebabkan

karena disamping kurangnya pengetahuan petani peternak juga informasinya sehingga pada saat

dilakukan vaksinasi petani peternak tidak memperhatikannya.

Dari hasil survei menunjukkan  bahwa selama pemeliharaan ada ternak sapi yang terkena

penyakit seperti penyakit mata, mencret dan ingusan serta penyakit brucellosis. Rendahnya

produktifitas ternak sapi potong, adalah salah satu penyebab terjangkitnya penyakit brucellosis.

Hasil pengamatan Dinas Peternakan Tingkat I Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa tingkat

prevalensi penyakit Brucellosis sudah mencapai 1,73 % dan penyakit semacam ini dapat

berbahaya menyerang ternak sapi dan kerbau yang dapat berakibat keguguran atau kemandulan

serta kekerdilan anak yang lahir.

Untuk mengantisipasi hal yang demikian petani peternak melakukan upaya

pemberantasan atau pengobatan terhadap penyakit yang ada pada sapinya,dari data lapangan

menunjukkan bahwa 74% responden melaporkan kepada petugas, 15,8% melakukan pengobatan

sendiri (penggunaan obat-obatan tradisional), dan sisanya 10,1 % responden membiarkan begitu

saja dan bila penyakitnya tidak bisa disembuhkan dilakukan pemotongan.

2. Pemberian Pakan

Pada lokasi penelitian pmberian pakan ternak sapi potong (sapi Bali dan sapi Cross Breed)

dapat dilihat pada lampiran 7, dimana para petani pternak memberikan pakan terhadap ternak

sapinya dapat dikelompokkan menjdi digembalakan, kombinasi diikat dan diberikan makanan di

kandang/dipotong dengan persentase masing-masing 63% da 37%.

Disetiap wilayah sample telah tumbuh kesadaran responden tentang pentingnya pakan

ternak sapi bagi pemeliharaan ternak sapi (lihat table 14), menunjukkan bahwa 44,5 % telah

memiliki kebun pakan meskipu masih terbatas pada pengertian penanaman pakan secara

tumpang sari dengan tanaman pangan dan atau sebagian tanaman pagar. Umumnya responden

telah mampu membedakan jumlah kebutuhan pakan berdasarkan golongan umur ternak, bahkan

telah menanam berbagai pakan unggulan seperti rumput gajah, rumput raja yang bibitnya

diperoleh dari Dinas Peternakan Tingat II masing-masing.
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Dari hasil wawancara responden dilokasi penelitian menunjukkan bahwa jenis pakan yang

diberikan pada ternaknya adalah hijaunan daun berupa daun-daunan dari tanaman pertanian

seperti daun jagung campuran rumput-rumputan, lamtoro, turi, gamal, daun ubi, daun nangka,

daun dan batang pisang dan lain sebagainya, serta limbah dapur seperti kulit pisang dan sisa-sisa

sayuran. Sedangkan frekuensi pemberian hijauan pakan ternak di lokasi penelitian umumnya

sebanyak dua kali sehari (33,5 %), sedang yang memberikan tiga kali sehari (18,1 %) dan yang satu

kali sehari (15,5 %), dan bahkan cara pemberiannya sebanyak (32,8 %).

Selain pemberian pakan tersebut maka yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian air

minum, karena air minum adalah kebutuhan fital bagi ternak sapi. Umumnya responden

menyediakan air minum kepada ternaknya sebanyak dua kali sehari (50,4 %), sedangkan yang

menyediakan terus menerus sebanyak (34 %), dan sisanya (15,6 %) pemberiannya tidak teratur.

Dengan kondisi seperti ini perlu mendapat perhatian yang serius, sebab ketersediaan air minum

dapat beakibat lemahnya fisik ternak yang pada akhirnay dapat berakibat fatal bagi ternak.

Frekuensi cara pemberian pakan tersebut di atas yang masih bervariasi, menunjukan

bahwa baik tingkat kesadaran maupun sumber daya yang dimiliki oleh para petani peternak

masih sangat rendah.

3. Pengembangbiakkan Ternak Sapi (Reproduksi)

Dari hasil survey menunjukkan bahwa kondisi pengembangbiakkan (reproduksi) ternak

sapi potong di lokasi peelitiandapat dilihat pada lampiran 7, dianan 46,2 % petani peternak

responden mengawinkan sapinya dengan sistim alamiah yaitu dengan cara mendekatkan kejantan

pada sapi betina yang sedang diberahi, sedang 53,8 % menggunakan insiminasi buatan.

Di wilayah sample sistim perkawinan alamiah perlu dipertimbangkan karena peluang

terjadinnya inbreeding (perkawinan sendiri) cukup tinggi yang dapat menyebabkan penurunan

kualitas. Dari data menunjukkan 58,4 % responden melaporkan bahwa obot badan sapi potong

cenderung menurun jika dibandingkan 5 – 10 tahun sebelumnya (mencapai 300 kg) dan hanya

25,8 % melaporkan sebaliknya, dan sisanya melaporkan tetap.

Dari sisi pejantan yang digunakan 85,0 % responden menggunakan pejantan milik sendiri,

15 % dipinjam atau menggunakan pejantan Bantuan Presiden. Sedang sistem perkawinan buatan

(IB), sudah banyak responden yang melakukan atau melaksanakan, hal ini sangat erat

hubungannya dengan tujuan pmeliharaan yang lebih dominan untuk breeding, sehingga

pertimbangan betina lebih banyak dibandingkan dengan pejantan. Dari data lapangan

menunjukkan bahwa rasio rata-tara adalah 2,2 atau terdapat 2,2 ekor betina setiap 1 ekor pejantan,

selain itu juga beberapa sumber yang diwawancarai mengemukakan bahwa adanya beberapa

hambatan dalam mengadopsi teknologi IB diantaranya adalah : 1) Masih dipergunakan hormone

penggertak berahi pada awal pelayanannya, 2) Kurangnya jumlah maupun kualitas keterampilan
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yang dimiliki tenaga insiminator, 3) Pelayanan IB tidak disesuaikan dengan kondisi persediaan

pakan, yang dapat berakibat pada sapi-sapi yang lahir saat dimana suplai pakan dalam jumlah

dan kualitas yang rendah.

Dari hasil pengamatan para insiminator dan instruktur Dinas Peternakan Tingkat I

Sulawesi Selatan (1998) menunjukkan bahwa sapi yang berahi alamiah (tidak diberi hormone

penggertak berahi) bila dibandingkan dengan IB, maka tingkatkebuntingannya (conception rate)

lebih tinggi dengan dukungan ketersediaan pakan dan perawatan kesehatan yang memadai.

Sedangkan sapi induk Bali yang di IB bila tidak didukung pemberian pakan dan perawatan

kesehatan yang memadai dapat menyebabkan kematian baik induk maupun anaknya. Hal ini

disebabkan karena bobot bdan anak sapi cukup besar dan harus diimbangi dengan kesehatan dan

kekuatan fisik induk.

Dengan demikian tingkat kelahiran dan bobot badan sapi potong hasil IB yang besar

merupakan salah satu media penyuluhan yang baik dan efektif, sedangkan kesulitan kelahiran

dan kematian induk maupun anak merupakan tantangan dalam pengadopsian teknologi IB.

Selanjutnya mengenai usia sapi betina rata-rata 30 bulan sudah cukup dewasa kelamin,

sehingga bisa dikawinkan dan pada usia 3,3 tahun sapi betina sudah beranak untuk pertama

kalinya. (Murtidjo, 1990).

Pada wilayah sample 52 % responden sapi betinanya melahirkan pertama kali pada

kelompok usia 2,6 – 3 tahun, dan 36,5 % pada kelompok usia 2 – 2,5 tahun dan sisanya 11,5 % pada

usia 3 tahun. Jumlah perkawinan sampai terjadi kebuntingan dilaporkan 40,5 % atau 59 orang dari

150 responden dan 2-3 kali perkawinan dan lebih dari 3 kali perkawinan sebanyak 59,5 %

responden. Dan adapun jarak kelahiran anak sapi kebanyakan dibawah 12 bulan (95,5 %) dan

sisanya 4,5 % melaporkan diatas 12 bulan. Kecendrungan sapi-sapi di wilayah sample melahirkan

dalam jarak yang terlalu pendek, sehingga dapat mengganggu atau merusak kesehatannya. Hal

ini sejalan yang dikemukakan oleh Murtidjo (1990) bahwa sapi yang baru selesai melahirkan

memerlukan waktu berbulan-bulan untuk meperbaiki jaringan-jaringan alat reproduksi, sehingga

bila dikawinkan lagi memerlukan tenggang waktu 3-4 bulan meskipun setelah 6-8 minggu

melahirkan, sapi tersebut menunjukkan gejala-gejala berahi. Jika hal tersebut dikaitkan dengan

kesehatan sapi maka perawatan yang diberikan sewaktu bunting dan sesudah melahirkan

termasuk anak sapinya adalah dengan memberikan makanan tambahan (35,5% responden),

dikandangkan dan diberi makanan tambahan (51,0 % responden) dan selebihnya 13,5 % dibiarkan

begitu saja. Namun demikian masih terjadi kematian sapi khususnya anak-anak sapi pada musim

kemarau, hal ini dimungkinkan karena baik kuantitas maupun kualitas pakan pada saat itu sangat

rendah, sejalan yang dikemukakan Bamualim dan Sarawoni (1995) bahwa kematian anak sapi

sampai umur 1 tahun sekitar 20 %-50%.
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D. Analaisis Usaha Ternak Sapi

1. Strategi Pengembangan Ternak Sapi Potong di SulselBar

Strategi Pengembangan Ternak Sapi Potong di SulselBar cukup baik. Hal ini dapat

dibuktikan dengan menggunakan analisis SWOT. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman berdasarkan uraian terdahulu maka usaha ternak sapi potong di Sulawesi

Selatan dan Sulawesi Barat tidak terlepas dari berbagai tantangan dan masalah. Hal ini

dimungkinkan karena dalam suatu sistem berperang berbagai kepentingan yang sering tidak

sejalan dan bias diselaraskan, oleh karena itu sesuai  dengan kajian/pembahasan sebelumnya,

maka strategi pengembangan ternak sapi potong di Sulawesi Selatan dan sulawesi Barat untuk

menjadi komoditi unggulan yang dilaksanakan dengan menggunakan dua pola yaitu pola UPP

dan pola swadana yang pelaksanaannya menitikberatkan pada insiminasi buatan (IB). Selain itu

juga memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk di identifikasi mulai potensi sumber daya

alamnya (Pertanian) sampai pada sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya pakan yang

melimpah dan lokasi perkebunan yang luas merupakan keunggulan yang bersar untuk

dikembangkan.

Untuk mencapai strategi yang tepat sesuai dengan keadaan wilayaah dan keunggulan

daerah yang dimiliki perlu adanya identifikasi yang dikelompokkan kedalam dua jenis yaitu

identifikasi Internal (kekuatan dan kelemahan) dan Eksternal (Peluang dan Tantangan). Untuk

mencapai strategi yang sesuai dengan tujuan perencanaan program maka paradigma baru yang

dianut adalah terlebih dahulu dilakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and

Threats). Dari analisis tersebut diperoleh beberapa kriteria antara lain:

1. Identifikasi Internal (Kekuatan dan Kelemahan) Pengembangan Sapi Potong di Sulawesi Selatan

dan Sulawesi Barat

a. Strength (kekuatan atau keunggulan): (1) plasma nutfah ternak potong, seperti sapi Bali, Sumba

Ongole dan kerbau, ,(2) Perkebunan sawit yang cukup luas. (3) Sumber pakan dari pertanian

dan perkebunan yang melimpah (4) masih tersedia lahan yang dapat dikembangkan sebagai

padang penggembalaan dan sumber pakan, (5) pelaksanaan IB yang akan berkembang, dan

(6) semua pelaku otonomi (swasta, koperasi, BUMN/BUMD) dan pemerintah ingin

mengembangkan dan melestarikan ternak di Sulsel-Bar, (7) sapi Bali dikenal merupakan salah

satu sapi asli Indonesia yang mempunyai ciri-ciri kebaikan, terutama dalam hal produktivitas.

Yang menjadi kekuatan dalam pola UPP  adalah adanya pelaksanaan IB yang pada prinsipnya

dapat mempercepat kebuntingan induk sapi, dan juga dapat menekan biaya pemeliharaan

sapi karena peternak tidak perlu lagi memelihara pejantan. Sedangkan pola swadana selain
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dilakukan IB juga masih diperlukan pejantan, karena pada pola ini penyebarannya cukup luas

sehingga jangkauan petugas IB kadang kala tidak sampai. Jadi jelaslah bahwa strategi di atas

sudah bagus, namun taktik yang digunakan oleh Dinas Peternakan masih perlu dibenahi,

karena tangga operasional (insiminator) belum professional sehingga output yang dihasilkan

atau angka kelahiran anak sapi hasil IB sdangat rendah bila dibandingkan dengan jumlah

dosis semen yang digunakan yang cukup besar. 8) Pada pola UPP adanya bantuan berupa

ternak sapi sebanyak dua ekor dan dana pembuatan kandang dari pemerintah melalui Dinas

Peternakan TK. I Sulawesi Selatan kapada peternak, sehingga peternak tidak perlu lagi

mengeluarkan biaya dalam pengadaan sapi bakalan (Sistim di gulirkan setap dua tahun dan

sudah melahirkan). Namun pemberian bantuan tersebut masih perlu dikaji ulang, sebab

pemberian bantuan sebanyak itu bila dihitung dengan BEP peternak masih rugi, maka

seharusnya pemerintah memberikan bantuan sapi > 6 ekor sehingga petani peternak dapat

menikmati keuntungan dari usaha ternaknya. Sedangkan pola swadana pengadaan ternak

merupakan ternak warisan dari orang tuanya sehingga tidak perlu juga mengeluarkan biaya

dalam pengadaannya, dan kandangnya sebagian besar dibawah kolom rumahnya. Di lokasi

penelitian baik pola UPP maupun pola swadana dimana umur peternak rata-rata 42 tahun.

Usia ini tergolong usia yang produktif apabila ditinjau dari kemampuan fisik serta pola piker

yang masih terbuka luas untuk berusaha lebih baik maka usaha ternak sapi memungkinkan

untuk ditingkatkan menjadi usaha pokok atau suatu industri peternakan rakyat. 9) Baik pola

UPP maupun pola swadana, di lokasi penelitian jumlah anggota keluarga yang terlibat dalam

usaha ternak sapi potong menggunakan tenaga kerja dari keuraganya. Jumlah anggota

keluarga yang dimiliki diatas empat orang, besarnya jumlah anggota ini sangat menentukan

dan memegang perana penting dalam pengembangan usaha ternak sapi. 10). Di lokasi

penelitian dilakukan penyuluhan dan kursus-kursus secara rutin hal ini diharapkan peternak

dapat memahami sistim budidaya ternak sapi yang baik, selain itu sebaiknya juga dilakukan

kunjungan dan sekaligus permagangan bagi peternak ke peternak yang sudah maju, sehingga

dapat lebih menguasai teknik-yeknik budidaya sapi potong. 11) Di lokasi penelitian baik pola

UPP maupun pola swadana memiliki kelompok peternak yang dibentuk oleh Dinas

Peternakan Tingkat II ini dimaksudkan untuk memudahkan baik penyuluhan, penanganan

ternak, dan mudah dikontrol hal ini cukup baik. Namun kelompoktersebut kurang partisipatif

sehingga banyak masalah-masalah yang dihadapi antara anggota kelompok yang tidak

mampu diselesaikan dengan baik, oleh karena itudalam pembentukan kelompok sebaiknya

muncul dari petani peternak itu sendiri. Jadi masalah yang ada dalam kelompok dapat

diselesaikan dengan adanya partisipasi anggota kelompok itu sendiri. Dan Dinas Peternakan

Tingkat II hanya bersifat fasilitator saja. 12) Di wilayah penelitian ini kedua pola ini dalam
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pelaksanaannya didukung oleh potensi sumberdaya alam dimana kondisi iklim yang basah

ditandai dengan tingginya curah hujan yang menyebabkan kesuburan tanah cukup

memadaiuntuk daerah pertanian dalam arti luas. Sedang luas lahan yang ada sangat potensial

sebagai basisi ekologi pendukung pakan dan lingkungan budidaya ternak sapi. Selanjutnya

potensi lain yang dimiliki oleh daerah ini adalah luas pakan rumput yaitu 252,448 Ha dan

produksi rumput sebanyak 340834,80 ton dan limbah pertanian yang dihasilkan jumlahnya

cukup besar setiap tahunnya dapat menampung sebanyak 1.268.320 satuan ternak.

Ketersediaan sumberdaya alam (padang rumput dan limbah pertanian ini) merupakan

kekuatan dalam usaha ternak sapi.

b. Weaknes (kelemahan): (1) belum adanya program pelestarian plasma nutfah yang mantap, (2)

belum adanya kelompok peternak yang berdasar hukum dan menjalankan fungsi manajemen

secara agribisnis, (3) produktivitas ternak yang masih relatif rendah, (4) adanya tendensi

negatif di beberapa tempat, (5) system peternakan yang sebagian besar masih tradisional dan

sambilan, dan (6) belum adanya ranch yang memadai, (7) sapi Bali mempunyai beberapa

keterbatasan, yaitu dalam hal kecepatan pertumbuhan dan ukuran tubuh. Disamping itu

disinyalir adanya seleksi negatif dan inbreeding (karena penggunaan pejantan yang lama)

baik pada sapi Bali dan (8) Jarak kebuntuntingan yang masih panjang 15- 18 bulan (9) Sapi

Bali peka terhadap penyakit Jembrana dan penyakit virus lainnya. Sapi Bali disilangkan

dengan sapi bangsa lain, maka keturunan yang jantan akan majir, (10) Limbah pertanian dan

perkebunan  yang belum dimanfaatkan sebagai pakan ternak utama. 11) Di wilayah

penelitian pakan tambahan baik berupa konsentrat maupun pakan tambahan lainnya belum

ada dijual secara bebas kecuali garam. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi para peternak

sapi. Karena dengan adanya makanan tambahan atau konsentrat maka kualitas daging dapat

ditngkatkan dan bahkan dapat bersaing dengan dagng sapi import oleh karena itu baik pihak

swasta maupun pemerintah dari berbagai instansi terkait perlu menggalakkan penyuluhan

tentang pentingnya pakan tambahan berupa konsentrat bagi kelangsungan perkembangan

ternak sapi potong yang berkualitas. 12) Baik pola UPP maupun pola swadana dilokasi

penelitian dimana petani peternak memiliki skala usaha berkisar antara 1-6 ekor, Managemen

usahatani atau pengelolaan.  13) Baik pola UPP maupun pola swadana dilokasi penelitian

rata-rata petani peternak sudah berpengalaman dalam usaha ternaknya, namun karena dasar

pendidikan formalnya yang lebih dominan adalah SD maka system pengelolaan usahanya

seadanya saja (belum menerapkan system managemen yang memadai). Hal ini merupakan

suatu kelemahan, jika kondisi demikian dikaitkan dengan skala usaha dan terbatasnya modal

yang dimiliki oleh petani peternak, maka sangat perlu dilakukan re-evaluasi oleh pihak luar

dalam rangka kemajuan pengembangan-pengembangan usaha ternak sapi potong. Pada
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lokasi penelitian baik pola UPP maupun pola swadana memiliki tingkat pendidikan formal

petani peternak yang sangat dominan pada tingkat SD (46,3 %), dan pendidikan non formal

lain mencapai (75,8 %) responden yang telah mengikuti kursus-kursus/ penyuluhan

pertanian/peternakan. Dengan kondisi yang demikian merupakan suatu kelemahan karena

dapat berpengaruh pada pengadiopsian teknologi terutama inovasi baru. Factor pendidikan

non formal perlu ditingkatkan dalam usaha pengembangannnya, karena akan lebih mudah

menyerap informasi teknologi yang disampaikan baik oleh pemerintah (Dinas Peternakan

Dati I dan II) maupun organisasi lembaga/ kelompok tani ternak yang ada di pedesaan.  14).

Baik pola UPP maupun pola swadana dilokasi penelitian dimana petani peternak memiliki

skala usaha berkisar antara 1-6 ekor, jumlah ini masih tergolong skala usaha kecil. Hal ini

merupakan kelemahan karena modal kerja yang dimiliki juga sangta terbatas sehingga

produksi yang dihasilkan juga sangat rendah. 15).Tidak adanya system pengendalian

produksi ternak, 15) Pada pola UPP tidak memiliki system pengendalian sehingga bantuan

ternak yang disebarkan pada anggota kelompok tersebut kadangkala terjadi kecurangan

petani peternak, misalnya setiap petani diberi bantuan sapi sebanyak 2 ekor untuk dipelihara

selama 2 tahun kemudian digulirkan pada masyarakat yang lain, akan tetapi sering terjadi

masalah yaitu petani peternak sering melaporkan kepetugas penyuluhan atau dinas

peternakan bahwa bantuan ternak tersebut mati padahal mungkin mati karena dipotong atau

dijual. Oleh karena itu, untuk menjaga hal-hal yang demikian sebaiknya dinas peternakan

memperketat system pengendalian ternak tersebut termasuk memberikan sanksi kepada

peternak yang berlaku curang.

2.  Identipikasi Eksternal (Peluang dan Ancaman) Pengembangan Sapi Potong di SulselBar

a. Oportunity (peluang): (1) permintaan pasar akan daging dan produk ternak lainnya yang terus

meningkat, (2) adanya keinginan peternak untuk mendapatkan sapi yang cepat besar dan

cepat jual, yang berakibat meningkatnya permintaan akan bibit ternak dan sapi bakalan untuk

digemukkan. Jumlah pemotongan sapi di Indonesia ± 1,5 juta ekor dan produksi dalam negeri

sebesar ± 1,2 juta ekor per tahun. Jadi kekurangan sebesar 0,3 juta per tahun dan dicukupi dari

impor. Disamping itu semakin meningkatnya permintaan akan ternak dan produk ternak

yang berkualitas, (3) Banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit, 4). Potensi Agroinput.

Di wilayah penelitian potensi agroinput yang meliputi ketersediaan saprodi dan sapronak

yang ditangani oleh pihak swasta, di pihak pemerintah melalui Dinas Peternakan Dati II

masing-masing. Ketersediaan saprodi dan sapronak yang cukup memadai ini adalah

merupakan suatu peluang yang positif bagi terwujudnya pembangunan pengembangan

usaha ternak sapi yang tangguh. 5). Bahan dan Peralatan Kandang. Di wilayah penelitian

bahan dan peralatan kandang cukup tersedia, sehingga para petani peteran dalam
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pemanfaatannya tidak banyak mengeluarkan banyak biaya. Hal ini merupakan suatu peluang

bagi usaha pengembangan peternak sapi potong. 6)  Pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah

daerah yang memprioritaskan produk unggulan termasuk pengembangan agribisnis komodti

unggulan sapi potongmelalui program pola UPP dan pola swadana. Hal ini merupakan

peluang bagi usaha pengembangan usaha ternak sapi, karena selain dapat menggairahkan

para peternak dalam mengelolah usahanya juga dapat meningkatkan produksi dan

pendapatannya dan arti efisiensi dan efektifitas usahanya.  7). Potensi Pasar. Di wilayah

penelitian potensi pasar bagi produk ternak sapi baik untuk konsumen lainnya di Indonesia

tetap terbuka luas. Hal tersebut dapat dilihat pada jumlah pengeluaran dan pemotongan

ternak yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan saluran pemasaran yang

memiliki rantai yang sangat sederhana sehingga setiap lembaga yang terlibat di dalamnya

mendapatka margin pemasaran. Dengan kata lain peluang pasar ini adalah merupakan

potensi yang sangat positif dalam usaha pengembangan ternak sapi potong. 8). Kelembagaan.

Di Sulsilbar ada 13 kabupaten yang dijadikan sentra pengembangan sapi potong, dari 13

kabupaten tersebut umumnya memiliki usaha ternak sapi potong. Dengan adanya kelompok

semacam ini yang telah diorganisir dan dibina oleh instansi teknis seperti dinas peternakan

setempat, merupakan suatu peluang bagi usaha pengembangan sapi potong,  9) Lembaga

Keuangan. Lembaga Keuangan berupa bank yaitu BRI dan BNI dan bank-bank lainnya di

Sulselbar cukup tersedia, meskipun belum ada peternak yang memanfaatkan lembaga

tersebut untuk pengembangan usaha ternak sapi, akan tetapi dari pihak lembaga keuangan

ini tetap menyediakan kredit untuk usaha pengembangan yang layak. Hal ini merupakan

peluang yang sangat positif dalam pengembangan usaha peternakan. 10). Sarana dan

Prasarana Perhubungan. Provensi Sulselbar memiliki sarana dan prasarana perhubungan baik

darat maupun uara yang cukup memadai bagi pengembangan usaha ternak sapi potong.

Dengan adanya sarana yang dimaksud selain dapat memperlancar pengangkutan sapronak

dan kebutuhan lainnya, juga memperlancar pemasaran hasil-hasilproduksi dan usaha tani

lainnya.

b. Threat (tantangan): (1) era globalisasi, akan ada persaingan bebas dengan Negara penghasil sapi

potong dan daging, (2) otonomi daerah yang diartikan adanya desentralisasi secara mutlak,

(3) Peternak yang masih apatis terhadap inovasi teknologi, Pada lokasi penelitian baik pola

UPP maupun pola swadana memiliki tingkat pendidikan formal petani peternak yang sangat

dominan pada tingkat SD (46,3 %), dan pendidikan non formal lain mencapai (75,8 %)

responden yang telah mengikuti kursus-kursus/ penyuluhan pertanian/peternakan. Dengan

kondisi yang demikian merupakan suatu kelemahan karena dapat berpengaruh pada

pengadiopsian teknologi terutama inovasi baru. Factor pendidikan non formal perlu
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ditingkatkan dalam usaha pengembangannnya, karena akan lebih mudah menyerap

informasi teknologi yang disampaikan baik oleh pemerintah (Dinas Peternakan Dati I dan II)

maupun organisasi lembaga/ kelompok tani ternak yang ada di pedesaan. 4). Pesaing Ternak

lain. Tantangan bagi pengembangan ternak sapi adalah adanya persaingan dengan ternaklain,

sehingga dapat mempersempit lahan pengembalaan sebagai sumber pakan, juga dapat

berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Demikian pula bila permintaan ternak sapi

menurun , sedang ternak pesaingnya meningkat, maka dapat berpengaruh negatif terhadap

usaha ternak sapi potong  sehingga produksi dan produktifitasnya cenderung menurun pula.

5). Produksi Sapi dari provinsi lain. Selain tantangan yang telah dikemukakan diatas, maka

seiring munculnya berbagai provinsi di Indonesia sebagai pemasok kebutuhan nasional

(NNT, NTB, Lampung dan lain sebagainya), serta meningkatnya import daging dari berbagai

negara di dunia. Hal semacam ini merupakan tantangan dalam pengembangan ternak sapi

potong. Disamping itu mengenai kualitas daging sapi local juga sangat rendah jika

dibandingkan dengan daging sapi impor, kesemua ini merupakan manifestasi terhadap

penerapan teknologi dalam pemeliharaan yang kurang memadai, sehingga terjadi seleksi

yang negatif (inbreeding). Untuk meningkatkan kualitas daging sapi local, maka system

pemeliharaan dalam pengembangannya dilakukan dalam berbagai hal antara lain  :1)

perbaikan produksi melalui bibit dengan cara IB atau kawin silang, 2) perbaikan produksi

melalui sistem pemeliharan dan kesehatan ternak, 3) perbaikan produksi melalui pemberian

pakan yang berkulitas (managemen usaha ternak). 6). Pada pola UPP tidak memiliki system

pengendalian sehingga bantuan ternak yang disebarkan pada anggota kelompok tersebut

kadangkala terjadi kecurangan petani peternak, misalnya setiap petani diberi bantuan sapi

sebanyak 2 ekor untuk dipelihara selama 2 tahun kemudian digulirkan pada masyarakat yang

lain, akan tetapi sering terjadi masalah yaitu petani peternak sering melaporkan kepetugas

penyuluhan atau dinas peternakan bahwa bantuan ternak tersebut mati padahal mungkin

mati karena dipotong atau dijual. Oleh karena itu, untuk menjaga hal-hal yang demikian

sebaiknya dinas peternakan memperketat system pengendalian ternak tersebut termasuk

memberikan sanksi kepada peternak yang berlaku curang.

Hasil analisis SWOT tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif strategi

pengembangan peternakan diperlukan peningkatan produktivitas ternak untuk memenuhi

permintaan pasar. Peningkatan produktivitas ternak baik dari segi kuantitas dan kualitas,

sekaligus diikuti peningkatan efisiensi usaha sehingga produk yang dijual sangat kompetitif.
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1. Pola Unit Pelayanan Proyek (UPP) untuk lebih jelasnya pengembangan strateginya dapat terlihat pada tabel 18 berikut ini:

Tabel 20. Strategi Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong di SulSelBar.
KEKUATAN KELEMAHAN

IN
TE

R
N

A
L

Strength (S)

1. Plasma nutfah ternak potong, seperti sapi Bali, Sumbawa Ongole dan kerbau.
2. Perkebunan sawit yang cukup luas.
3. Sumber pakan dari pertanian dan perkebunan yang melimpah
4. Masih tersedia lahan yang dapat dikembangkan sebagai padang penggembalaan dan

sumber pakan,
5. Pengalaman, umur dan jumlah keluarga peterak
6. Sumberdaya Alam
7. Kelompok Ternak.
8. Pelaksanaan IB dan Penyuluhan dan Kursus

Weakness (W)

1. belum adanya program pelestarian plasma nutfah yang mantap,
2. Belum adanya kelompok peternak yang berdasar hukum dan menjalankan fungsi manajemen secara

agribisnis,
3.   Produktivitas ternak yang masih relatif rendah,
4.  Bali disilangkan dengan sapi bangsa lain, maka keturunan yang

jantan akan majir
5. Rendah Tingkat Pendidikan,  Skala usaha dan permodalan
6. Pengelolaan (managemen usaha tani)
7.  Tidak adanya sistim Pengendalian

PELUANG KENDALA

EK
ST

ER
N

A
L

Opportunities

1. Pelaksanaan IB yang akan berkembang.
2. Semua pelaku otonomi (swasta, koperasi, BUMN/BUMD) dan pemerintah ingin

mengembangkan dan melestarikan ternak di Sul-Bar.
3. Sapi Bali dikenal merupakan salah satu sapi asli Indonesia yang mempunyai ciri-ciri

kebaikan, terutama dalam hal produktivitas. Permintaan pasar akan daging dan produk
ternak lainnya yang terus meningkat.

4. Adanya keinginan peternak untuk mendapatkan sapi yang cepat besar dan cepat jual.
5. Banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit
6. Pot. Agroinput
7. Bahan dan Peralatan Kandang
8. Pemerintah
9. Potensi Pasar
10. Kelembagaan dan Lemb. Keuangan

Threats

1. System peternakan yang sebagian besar masih tradisional dan sambilan
belum adanya ranch yang memadai,

2. Limbah pertanian dan perkebunan  yang belum dimanfaatkan sebagai pakan ternak utama.
3. Sapi Bali mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu dalam hal kecepatan pertumbuhan dan ukuran tubuh.

Disamping itu disinyalir adanya seleksi negatif dan inbreeding (karena penggunaan pejantan yang lama)
baik pada sapi Bali

4. Jarak kebuntuntingan yang masih panjang 15- 18 bulan
5. Sapi Bali peka terhadap penyakit Jembrana dan penyakit virus lainnya. Sapi
6. Era globalisasi, akan ada persaingan bebas dengan Negara

penghasil sapi potong dan daging
7.   Otonomi daerah yang diartikan adanya desentralisasi secara mutlak
8. Peternak yang masih apatis terhadap inovasi teknologi,
9. Pakan Tambahan (Konsentrat)
10. Pesaing Ternak Lain
11. Produksi Sapi Provinsi Lain
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Matriks Strategi SWOT

OPPORTUNITIEAS (Peluang) THREATS (Tantangan)
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1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
STRENGTH (Kekuatan) STRATEGI SO

1. Pemamfatan Biomas local, limbah pertanian dan agro industri sebagai pakan ternak (S3-O3)
2. Mengembangkan peternakan yang efisien, terintegrasi dengan perkebunan berskala besar dan memberi kemudahan

bagi investor swasta, serta melibatkan rakyat dengan pola inti-plasma (S3,S2-O3)
3. Mengembangkan feedlotter terintegrasi dengan perkebunan dan ketersediaan sumber pakan lokal, sehingga biaya

pakan murah dan sumber bakalan lebih terjamin ketersediaannya. Keadaan ini akan terwujud apabila model integrasi
ternakperkebunan telah berkembang (S3,S6-O2,O3)

4. Pengembangan industri kompos dan meningkatkan mutu pengolahan limbah dan kotoran lainnya sehingga
mempunyai nilai tambah lebih (melibatkan rakyat dan swasta) (S6,S7-O4)

5. Pengembangan pembuatan biogas sebagai sumber energi  lokal yang berkelanjutan bagi keperluan bahan bakar
keluarga (S7-O4)

6. Mengembangkan agribisnis sapi pola integrasi tanamanternakberskala besar dengan pendekatan LEISA dan zero waste,
terutama di perkebunan(S2,S73-O4,, O3)

7. Mengevaluasi kelayakan penerapan persilangan, teknologi IB, pengembangan BIB daerah, teknologi emrio transfer
secara selektif.

STARTEGI ST
1. Membangun pabrik pakan skala kecil dan menengah dengan memanfaatkan bahan baku lokal dan inovasi teknologi

(S3,S2-T1).
2. Memfasilitasi tersedianya RPH skala kecil dan menengah yang memiliki fasilitas pendingin (cold storage) memadai untuk

penyimpanan daging segar/beku yang tidak terserap pasar (S6-T4)
3. Memberi kemudahan bagi swasta untuk penyediaan sapi betina komersial (impor) dalam upaya meningkatkan populasi

induk produktif (S6-T4)
4. Mempercepat penyediaan sapi pejantan lokal untuk  menjamin kebutuhan pejantan pada sistem perkawinan alami

maupun IB (S5-T5)
5. Meningkatkan efisiensi, higienis dan daya saing dalam pengolahan daging, jerohan dan kulit disesuaikan dengan

permintaan/ keinginan konsumen. (S6-T1)
6. Mengembangkan diversifikasi produk olahan daging oleh pihak swasta (S6-T1)
7. Fasilitas transportasi untuk mendukung pemasaran ternak antar daerah atau antar pulau perlu dikembangkan/

ditingkatkan (S6-T4)
8. Mengembangkan pola usaha peternakan yang mendekati pasar dengan sistem/pola inti-plasma yang dimodifikasi agar

lebih berpihak kepada peternak rakyat (S6-T3)
9. Promosi dan positioning product bahwa daging sapi local merupakan produk organic farming(S6 S7-T1)
10. Mencegah terjadinya pemotongan hewan betina produktif dan ternak muda dengan ukuran kecil yang jumlahnya masih

sangat tinggi. (S6 –T5,T4)
11. Melarang ekspor sapi betina produktif, terutama sapi local yang sudah terbukti keunggulannya (terutama sapi Bali) (S6 –

T5,T4)

Plasma nutfah ternak potong, seperti sapi Bali, Sumba Ongole dan kerbau. 1

Perkebunan sawit yang cukup luas. 2

Sumber pakan dari pertanian dan perkebunan yang melimpah 3

Masih tersedia lahan yang dapat dikembangkan sebagai padang penggembalaan
dan sumber pakan,

4

Pelaksanaan IB yang akan berkembang 5

Semua pelaku otonomi (swasta, koperasi, BUMN/BUMD) dan pemerintah ingin
mengembangkan dan melestarikan ternak di Sul-Bar.

6

Sapi Bali dikenal merupakan salah satu sapi asli Indonesia yang mempunyai ciri-
ciri kebaikan, terutama dalam hal produktivitas

7

WEAKNESS (Kelemahan) STRATEGI WO
1. Membangun sarana dan prasarana seperti laboratorium keswan, pasar hewan, sumber air untuk ternak, dll (W11-O1)
2. Memberdayakan peternakan rakyat dengan membentuk kelompok besar dan pemberian kredit dengan bunga rendah

6 persen per tahun (W10-O1)
3. Meningkatkan produktivitas ternak melalui; (i) perbaikan manajemen,(ii) memperpendek jarak beranak dari 24-36

bulan menjadi 12-18 bulan melalui perbaikan pakan dan ketersediaan pejantan unggul baik dengan kawin alam
maupun inseminasi buatan, (iii) menekan angka kematian sebesar 50 persen melalui perbaikan manajemen dan
penggunaan obat-obatan tradisional dan vaksin lokal yang sesuai.(W10-O3)

4. Mempercepat pertambahan bobot badan ternak dan  meningkatkan kualitas sapi potong dengan memanfaatkan
sumberdaya lokal, terutama yang berasal dari limbah pertanian, perkebunan dan agroindustri (W7, W6-O2,O1)

5. Memanfaatkan teknologi veteriner untuk menekan angka kematian sapi (W9-O1)
6. Mengembangkan dan memanfaatkan produksi biogas dan kompos secara masal untuk memperoleh nilai tambah

ekonomis bagi peternak. (W10,W65-O3,O4)

STRATEGI WT
1. Mengembangkan bibit sapi lokal (PO, Bali, dll), terutama pejantan unggul hasil seleksi dan konservasi di daerah sumber

bibit (W3,W4-T2)
2. Perbaikan teknologi reproduksi dan bibit sapi untuk peningkatan mutu genetik (genetic improvement) melalui seleksi,

pembentukan ternak komposit maupun up grading yang dapat dilakukan dengan perkawinan alam maupun inseminasi
buatan (W7,W4-T3)

3. Sistem perbibitan yang murah dan efisien, terintegrasi dengan perkebunan, tanaman pangan dan memanfaatkan sumber
pakan local (W3 –T3)

4. Memantapkan kelembagaan sistem perbibitan sapi (W5-T3)
5. Mengembangkan obat tradisional dan vaksin local (W9-T5)
6. Peningkatan efisiensi pemasaran ternak sapi dan hasil ikutannya melalui usaha pemasaran bersama dan melakukan

pemendekan rantai pemasaran. (W5-T3,T4)
7. Mengembangkan dan memanfaatan sapi lokal unggul sebagai bibit melalui pelestarian, seleksi dan persilangan dengan

sapi introduksi. (W1-T4)
8. Mengevaluasi kelayakan penerapan persilangan, teknologi IB, pengembangan BIB Daerah, teknologi embrio transfer

secara selektif. (W9-T5)
9. Mencegah dan melarang masuknya daging dari negara yang belum bebas penyakit berbahaya, terutama PMK, BSE dan

penyakit lainnya sesuai anjuran OIE, serta memberantas masuknya daging illegal yang tidak ASUH. (W9-T2,T4)
10. Pemberian insentif berupa kredit berbunga rendah melalui kredit usaha mikro, kecil maupun  usaha menengah yang

mengembangkan sapi perbibitan. (W10- T4)

Belum adanya program pelestarian plasma nutfah yang mantap, 1

Belum adanya kelompok peternak yang berdasar hukum dan menjalankan fungsi
manajemen secara agribisnis, 2

Produktivitas ternak yang masih relatif rendah, 3

Bali disilangkan dengan sapi bangsa lain, maka keturunan yang jantan akan majir
4

System peternakan yang sebagian besar masih tradisional dan sambilan belum
adanya ranch yang memadai, 5

Limbah pertanian dan perkebunan  yang belum dimanfaatkan sebagai pakan
ternak utama. 6

Sapi Bali mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu dalam hal kecepatan
pertumbuhan dan ukuran tubuh. Disamping itu disinyalir adanya seleksi negatif
dan inbreeding (karena penggunaan pejantan yang lama) baik pada sapi Bali

7

Jarak kebuntuntingan yang masih panjang 18- 24 bulan 8

Sapi Bali peka terhadap penyakit Jembrana dan penyakit virus lainnya. Sapi
9

Kepemilikikan ternak yang kecil (1-5 Ekor)
10
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1 2 3 4
STRENGTH (Kekuatan) STRATEGI SO

1. Pemamfatan Biomas local, limbah pertanian dan agro industri sebagai pakan ternak (S3-O3)

2. Mengembangkan peternakan yang efisien, terintegrasi dengan perkebunan berskala besar dan memberi kemudahan

bagi investor swasta, serta melibatkan rakyat dengan pola inti-plasma (S3,S2-O3)

3. Mengembangkan feedlotter terintegrasi dengan perkebunan dan ketersediaan sumber pakan lokal, sehingga biaya

pakan murah dan sumber bakalan lebih terjamin ketersediaannya. Keadaan ini akan terwujud apabila model

integrasi ternakperkebunan telah berkembang (S3,S6-O2,O3)

4. Pengembangan industri kompos dan meningkatkan mutu pengolahan limbah dan kotoran lainnya sehingga

mempunyai nilai tambah lebih (melibatkan rakyat dan swasta) (S6,S7-O4)

5. Pengembangan pembuatan biogas sebagai sumber energi  lokal yang berkelanjutan bagi keperluan bahan bakar

keluarga (S7-O4)

6. Mengembangkan agribisnis sapi pola integrasi tanamanternakberskala besar dengan pendekatan LEISA dan zero

waste, terutama di perkebunan(S2,S73-O4,, O3)

7. Mengevaluasi kelayakan penerapan persilangan, teknologi IB, pengembangan BIB daerah, teknologi emrio transfer

secara selektif.(S5-O2)

Plasma nutfah ternak potong, seperti

sapi Bali, Sumba Ongole dan kerbau. 1

Perkebunan sawit yang cukup luas. 2
Sumber pakan dari pertanian dan

perkebunan yang melimpah 3

Masih tersedia lahan yang dapat

dikembangkan sebagai padang

penggembalaan dan sumber pakan,
4

Pelaksanaan IB yang akan berkembang 5
Semua pelaku otonomi (swasta, koperasi,
BUMN/BUMD) dan pemerintah ingin
mengembangkan dan melestarikan ternak di Sul-Bar.

6

Sapi Bali dikenal merupakan salah satu sapi asli
Indonesia yang mempunyai ciri-ciri kebaikan,
terutama dalam hal produktivitas

7
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OPPORTUNITIEAS (Peluang)
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1 2 3 4

WEAKNESS (Kelemahan) STRATEGI WO
1. Membangun sarana dan prasarana seperti laboratorium keswan, pasar hewan, sumber air untuk ternak,

dll (W11-O1)

2. Memberdayakan peternakan rakyat dengan membentuk kelompok besar dan pemberian kredit dengan

bunga rendah 6 persen per tahun (W10-O1)

3. Meningkatkan produktivitas ternak melalui; (i) perbaikan manajemen,(ii) memperpendek jarak beranak

dari 24-36 bulan menjadi 12-18 bulan melalui perbaikan pakan dan ketersediaan pejantan unggul baik

dengan kawin alam maupun inseminasi buatan, (iii) menekan angka kematian sebesar 50 persen melalui

perbaikan manajemen dan penggunaan obat-obatan tradisional dan vaksin lokal yang sesuai.(W10-O3)

4. Mempercepat pertambahan bobot badan ternak dan  meningkatkan kualitas sapi potong dengan

memanfaatkan sumberdaya lokal, terutama yang berasal dari limbah pertanian, perkebunan dan

agroindustri (W7, W6-O2,O1)

5. Memanfaatkan teknologi veteriner untuk menekan angka kematian sapi (W9-O1)

6. Mengembangkan dan memanfaatkan produksi biogas dan kompos secara masal untuk memperoleh nilai

tambah ekonomis bagi peternak. (W10,W65-O3,O4)

Belum adanya program pelestarian plasma nutfah yang mantap, 1

Belum adanya kelompok peternak yang berdasar hukum dan menjalankan fungsi
manajemen secara agribisnis, 2

Produktivitas ternak yang masih relatif rendah, 3

Bali disilangkan dengan sapi bangsa lain, maka keturunan yang jantan akan majir 4

System peternakan yang sebagian besar masih tradisional dan sambilan belum adanya
ranch yang memadai, 5

Limbah pertanian dan perkebunan  yang belum dimanfaatkan sebagai pakan ternak
utama. 6

Sapi Bali mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu dalam hal kecepatan pertumbuhan
dan ukuran tubuh. Disamping itu disinyalir adanya seleksi negatif dan inbreeding
(karena penggunaan pejantan yang lama) baik pada sapi Bali

7

Jarak kebuntuntingan yang masih panjang 15- 18 bulan 8

Sapi Bali peka terhadap penyakit Jembrana dan penyakit virus lainnya. Sapi 9

Kepemilikikan ternak yang kecil (1-5 Ekor) 10

Sarana dan prasarana yang belum memadai (RPH, dan Keswan)
11
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OPPORTUNITIEAS (Peluang)
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STRENGTH (Kekuatan) STARTEGI ST
1. Membangun pabrik pakan skala kecil dan menengah dengan memanfaatkan bahan baku lokal dan inovasi teknologi (S3,S2-T1).
2. Memfasilitasi tersedianya RPH skala kecil dan menengah yang memiliki fasilitas pendingin (cold storage) memadai untuk

penyimpanan daging segar/beku yang tidak terserap pasar (S6-T4)
3. Memberi kemudahan bagi swasta untuk penyediaan sapi betina komersial (impor) dalam upaya meningkatkan populasi induk

produktif (S6-T4)
4. Mempercepat penyediaan sapi pejantan lokal untuk  menjamin kebutuhan pejantan pada sistem perkawinan alami maupun IB (S5-

T5)
5. Meningkatkan efisiensi, higienis dan daya saing dalam pengolahan daging, jerohan dan kulit disesuaikan dengan permintaan/

keinginan konsumen. (S6-T1)
6. Mengembangkan diversifikasi produk olahan daging oleh pihak swasta (S6-T1)
7. Fasilitas transportasi untuk mendukung pemasaran ternak antar daerah atau antar pulau perlu dikembangkan/ ditingkatkan (S6-

T4)
8. Mengembangkan pola usaha peternakan yang mendekati pasar dengan sistem/pola inti-plasma yang dimodifikasi agar lebih

berpihak kepada peternak rakyat (S6-T3)
9. Promosi dan positioning product bahwa daging sapi local merupakan produk organic farming(S6 S7-T1)
10. Mencegah terjadinya pemotongan hewan betina produktif dan ternak muda dengan ukuran kecil yang jumlahnya masih sangat

tinggi. (S6 –T5,T4)
11. Melarang ekspor sapi betina produktif, terutama sapi local yang sudah terbukti keunggulannya (terutama sapi Bali) (S6 –T5,T4)

Plasma nutfah ternak potong, seperti sapi Bali, Sumba Ongole
dan kerbau. 1

Perkebunan sawit yang cukup luas. 2

Sumber pakan dari pertanian dan perkebunan yang melimpah 3

Masih tersedia lahan yang dapat dikembangkan sebagai
padang penggembalaan dan sumber pakan, 4

Pelaksanaan IB yang akan berkembang 5

Semua pelaku otonomi (swasta, koperasi, BUMN/BUMD) dan
pemerintah ingin mengembangkan dan melestarikan ternak di
Sul-Bar.

6

Sapi Bali dikenal merupakan salah satu sapi asli Indonesia yang
mempunyai ciri-ciri kebaikan, terutama dalam hal
produktivitas

7
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OPPORTUNITIEAS (Peluang)
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WEAKNESS (Kelemahan) STRATEGI WT
1. Mengembangkan bibit sapi lokal (PO, Bali, dll), terutama pejantan unggul hasil seleksi dan

konservasi di daerah sumber bibit (W3,W4-T2)
2. Perbaikan teknologi reproduksi dan bibit sapi untuk peningkatan mutu genetik (genetic

improvement) melalui seleksi, pembentukan ternak komposit maupun up grading yang dapat
dilakukan dengan perkawinan alam maupun inseminasi buatan (W7,W4-T3)

3. Sistem perbibitan yang murah dan efisien, terintegrasi dengan perkebunan, tanaman pangan
dan memanfaatkan sumber pakan local (W3 –T3)

4. Memantapkan kelembagaan sistem perbibitan sapi (W5-T3)
5. Mengembangkan obat tradisional dan vaksin local (W9-T5)
6. Peningkatan efisiensi pemasaran ternak sapi dan hasil ikutannya melalui usaha pemasaran

bersama dan melakukan pemendekan rantai pemasaran. (W5-T3,T4)
7. Mengembangkan dan memanfaatan sapi lokal unggul sebagai bibit melalui pelestarian, seleksi

dan persilangan dengan sapi introduksi. (W1-T4)
8. Mengevaluasi kelayakan penerapan persilangan, teknologi IB, pengembangan BIB Daerah,

teknologi embrio transfer secara selektif. (W9-T5)
9. Mencegah dan melarang masuknya daging dari negara yang belum bebas penyakit berbahaya,

terutama PMK, BSE dan penyakit lainnya sesuai anjuran OIE, serta memberantas masuknya
daging illegal yang tidak ASUH. (W9-T2,T4)

10. Pemberian insentif berupa kredit berbunga rendah melalui kredit usaha mikro, kecil maupun
usaha menengah yang mengembangkan sapi perbibitan. (W10- T4)

Belum adanya program pelestarian plasma nutfah yang mantap, 1
Belum adanya kelompok peternak yang berdasar hukum dan
menjalankan fungsi manajemen secara agribisnis, 2

Produktivitas ternak yang masih relatif rendah, 3
Bali disilangkan dengan sapi bangsa lain, maka keturunan yang
jantan akan majir 4

System peternakan yang sebagian besar masih tradisional dan
sambilan belum adanya ranch yang memadai, 5

Limbah pertanian dan perkebunan  yang belum dimanfaatkan
sebagai pakan ternak utama. 6

Sapi Bali mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu dalam hal
kecepatan pertumbuhan dan ukuran tubuh. Disamping itu
disinyalir adanya seleksi negatif dan inbreeding (karena
penggunaan pejantan yang lama) baik pada sapi Bali

7

Jarak kebuntuntingan yang masih panjang 15- 18 bulan 8
Sapi Bali peka terhadap penyakit Jembrana dan penyakit virus
lainnya. Sapi 9

Kepemilikikan ternak yang kecil (1-5 Ekor) 10
Sarana dan prasarana yang belum memadai (RPH, dan Keswan) 11
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Dari hasil analisis potensi dan dilanjutkan dengan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi

pengembangan sapi potong yang dapat meningkatkan populasi ternak sapi potong di Sulawesi

Selatan dan Sulawesi Barat dengan pemanfaatan sumberdaya lokal untuk memberikan nilai tambah

dengan manajemen penggunaan input yang efisien dalam peningkatan pendapatan petani dan

peternak. Stategi tersebut dikelompokkan kedalam 5 sumsistem strategi yaitu : (1) Strategi pada

subsistem hulu, (2) Startegi pada subsistem usahatani (On Farm), (3) Startegi pada sumsiste hilir, (4)

Strategi pada sumsistem perdagangan dan pemasaran dan, (5) Strategi pada subsistem penunjang dan

kebijakan. Uraian strategi sebagai berikut :

1. Strategi pada Subsistem Hulu

a.Mengembangkan bibit sapi lokal (PO, Bali, dll), terutama pejantan unggul hasil seleksi dan

konservasi di daerah sumber bibit.

b.Perbaikan teknologi reproduksi dan bibit sapi untuk peningkatan mutu genetik (genetic

improvement) melalui seleksi, pembentukan ternak komposit maupun up grading yang dapat

dilakukan dengan perkawinan alam maupun inseminasi buatan.

c. Sistem perbibitan yang murah dan efisien, terintegrasi dengan perkebunan, tanaman pangan

dan memanfaatkan sumber pakan local.

d. Memantapkan kelembagaan sistem perbibitan sapi nasional.

e.Pemanfaatan biomas lokal, limbah pertanian dan agroindustri sebagai sumber pakan.

f. Membangun pabrik pakan skala kecil dan menengah dengan memanfaatkan bahan baku lokal

dan inovasi teknologi.

g.Mengembangkan obat tradisional dan vaksin local.

h.Membangun sarana dan prasarana seperti laboratorium keswan, pasar hewan, sumber air untuk

ternak, dll.

2. Strategi pada Subsistem Usahatani (on Farm)

1. Memberdayakan peternakan rakyat dengan membentuk kelompok besar dan pemberian

kredit dengan bunga rendah 6 persen per tahun.

2. Mengembangkan peternakan yang efisien, terintegrasi dengan perkebunan berskala besar dan

memberi kemudahan bagi investor swasta, serta melibatkan rakyat dengan pola inti-plasma.

3. Mengembangkan feedlotter terintegrasi dengan perkebunan dan ketersediaan sumber pakan

lokal, sehingga biaya pakan murah dan sumber bakalan lebih terjamin ketersediaannya.

Keadaan ini akan terwujud apabila model integrasi ternakperkebunan telah berkembang
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4. Meningkatkan produktivitas ternak melalui; (i) perbaikan manajemen, (ii) mempercepat umur

(waktu) beranak pertama dari 42-50 bulan menjadi 26-36 bulan melalui perbaikan dan jaminan

ketersediaan pakan sepanjang tahun, (iii) memperpendek jarak beranak dari 24-36 bulan

menjadi 12-18 bulan melalui perbaikan pakan dan ketersediaan pejantan unggul baik dengan

kawin alam maupun inseminasi buatan, (iv) menekan angka kematian sebesar 50 persen

melalui perbaikan manajemen dan penggunaan obat-obatan tradisional dan vaksin lokal yang

sesuai.

5. Mempercepat pertambahan bobot badan ternak dan meningkatkan kualitas sapi potong

dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, terutama yang berasal dari limbah pertanian,

perkebunan dan agroindustri.

6. Memberi kemudahan bagi swasta untuk penyediaan sapi betina komersial (impor) dalam

upaya meningkatkan populasi induk produktif.

7. Mempercepat penyediaan sapi pejantan lokal untuk menjamin kebutuhan pejantan pada

sistem perkawinan alami maupun IB.

3. Strategi pada Subsistem Hilir

1. Memfasilitasi tersedianya RPH skala kecil dan menengah yang memiliki fasilitas pendingin

(cold storage) memadai untuk penyimpanan daging segar/beku yang tidak terserap pasar.

2. Meningkatkan efisiensi, higienis dan daya saing dalam pengolahan daging, jerohan dan kulit

disesuaikan dengan permintaan/ keinginan konsumen.

3. Mengembangkan diversifikasi produk olahan daging oleh pihak swasta

4. Pengembangan industri kompos dan meningkatkan mutu pengolahan limbah dan kotoran

lainnya sehingga mempunyai nilai tambah lebih (melibatkan rakyat dan swasta)

5. Pengembangan pembuatan biogas sebagai sumber energi lokal yang berkelanjutan bagi

keperluan bahan bakar keluarga.

4. Strategi pada Subsistem Perdagangan Dan Pemasaran

1. Peningkatan efisiensi pemasaran ternak sapi dan hasil ikutannya melalui usaha pemasaran

bersama dan melakukan pemendekan rantai pemasaran. Oleh karena itu kelembagaan

kelompok petani-ternak dan sistem pemeliharaan kelompok perlu diperkuat/dikembangkan.

2. Fasilitas transportasi untuk mendukung pemasaran ternak antar daerah atau antar pulau perlu

dikembangkan/ ditingkatkan.
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3. Mengembangkan pola usaha peternakan yang mendekati pasar dengan sistem/pola inti-

plasma yang dimodifikasi agar lebih berpihak kepada peternak rakyat

4. Promosi dan positioning product bahwa daging sapi local merupakan produk organic farming

(2006 - 2010).

5. Strategi pada Subsistem Penunjang dan Kebijakan

a. Kebijakan teknis :

a. Mengembangkan agribisnis sapi pola integrasi tanaman ternak berskala besar dengan

pendekatan LEISA dan zero waste, terutama di perkebunan.

b. Mengembangkan dan memanfaatan sapi lokal unggul sebagai bibit melalui pelestarian, seleksi

dan persilangan dengan sapi introduksi.

c. Mengevaluasi kelayakan penerapan persilangan, teknologi IB, pengembangan BIB Daerah,

teknologi embrio transfer secara selektif.

d. Memanfaatkan teknologi veteriner untuk menekan angka kematian sapi

e. Mengembangkan dan memanfaatkan produksi biogas dan kompos secara masal untuk

memperoleh nilai tambah ekonomis bagi peternak.

f. Pengembangan SNI produk kompos.

b. Kebijakan regulasi :

1. Mencegah terjadinya pemotongan hewan betina produktif dan ternak muda dengan ukuran

kecil yang jumlahnya masih sangat tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan

peraturan yang berlaku melalui pendekatan sosial-budaya masyarakat setempat.

2. Melarang ekspor sapi betina produktif, terutama sapi local yang sudah terbukti

keunggulannya (terutama sapi Bali), karena selain memicu terjadinya pengurasan sapi di

dalam negeri juga ekspor bibit sapi tersebut akan memberi kesempatan negara pengimpor

untuk mengembangkan plasma nutfah Indonesia dan menjadi kompetitor produsen sapi di

kemudian hari.

3. Mencegah dan melarang masuknya daging dari negara yang belum bebas penyakit

berbahaya, terutama PMK, BSE dan penyakit lainnya sesuai anjuran OIE, serta memberantas

masuknya daging illegal yang tidak ASUH.

4. Meninjau kembali aturan impor daging dan jerohan yang tidak berkualitas, serta sapi potong

dengan ukuran besar, baik melalui pendekatan sanitary and phytosanitary (SPS) maupun tarif

progresif yang layak, berturut-turut untuk sapi potong, daging dan jerohan yang semakin

tinggi.
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5.    Mendorong swasta untuk mengembangkan ternak komersial ex-impor yang produktif untuk

dikawinkan dengan sapi local yang lebih adaptif.

6. Pemberian insentif berupa kredit berbunga rendah melalui kredit usaha mikro, kecil maupun

usaha menengah yang mengembangkan sapi perbibitan.

7. Kebijakan pengembangan diversifikasi produk daging olahan.

8. Meningkatkan sarana dan prasarana usaha agribisnis sapi.

Dari semua strategi yang ada diharapkan keterlibatan seluruh pelaku agribisnis sapi ptong di

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat  dalam memikirkan peningkatan produksi bahan pangan hewani

terutama dari sapi potong. Strategi yang ada ini memiliki tujuan umum meningkatkan produksi

sapi potong baik kualitas maupun kuantitas dengan penggunaan input yang efisien dengan

mengoptimalkan sumberdaya lokal yang ada dengan pola pengembangan integrated farming antara

sapi potong dengan tanaman pertanian (padi dan jagung), dan tanaman perkebunan (Sawit), yang

dipadukan lagi dengan biogas dengan pemanfaatan fesec sapi potong pada saat proses pembuatan

pupuk kandang/pupuk cair.

Model agribisnis yang diharapkan berkembang di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat adalah

adanya suatu keterlibatan seluruh stakeholder sapi potong yang ada didaerah tersebut. Hubungan

yang diharapkan adalah hubungan kemitraan yang saling menguntungkan bukan hubungan yang

terjadi hanya karena tujuan keuntunngan saja tetapi hal tersebut terbangun karena adanya keinginan

bersama untuk membangun peternakan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, model yang

diharapkan berkembang dapat dilihat pada gambar

Dari hasil analisis potensi dan dilanjutkan dengan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi

pengembangan sapi potong yang dapat meningkatkan populasi ternak sapi potong di Sul-Bar dengan

pemanfaatan sumberdaya lokal untuk memberikan nilai tambah dengan manajemen penggunaan

input yang efisien dalam peningkatan pendapatan petani dan peternak. Stategi tersebut

dikelompokkan kedalam 5 sumsistem strategi yaitu : (1) Strategi pada subsistem hulu, (2) Startegi

pada subsistem usahatani (On Farm), (3) Startegi pada sumsiste hilir, (4) Strategi pada sumsistem

perdagangan dan pemasaran dan, (5) Strategi pada subsistem penunjang dan kebijakan. Uraian

strategi sebagai berikut :
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6. Strategi pada Subsistem Hulu

i. Mengembangkan bibit sapi lokal (PO, Bali, dll), terutama pejantan unggul hasil seleksi dan

konservasi di daerah sumber bibit.

j. Perbaikan teknologi reproduksi dan bibit sapi untuk peningkatan mutu genetik (genetic

improvement) melalui seleksi, pembentukan ternak komposit maupun up grading yang dapat

dilakukan dengan perkawinan alam maupun inseminasi buatan.

k.Sistem perbibitan yang murah dan efisien, terintegrasi dengan perkebunan, tanaman pangan dan

memanfaatkan sumber pakan local.

l. Memantapkan kelembagaan sistem perbibitan sapi nasional.

m. Pemanfaatan biomas lokal, limbah pertanian dan agroindustri sebagai sumber pakan.

n.Membangun pabrik pakan skala kecil dan menengah dengan memanfaatkan bahan baku lokal

dan inovasi teknologi.

o.Mengembangkan obat tradisional dan vaksin local.

p.Membangun sarana dan prasarana seperti laboratorium keswan, pasar hewan, sumber air untuk

ternak, dll.

7. Strategi pada Subsistem Usahatani (on Farm)

8. Memberdayakan peternakan rakyat dengan membentuk kelompok besar dan pemberian

kredit dengan bunga rendah 6 persen per tahun.

9. Mengembangkan peternakan yang efisien, terintegrasi dengan perkebunan berskala besar dan

memberi kemudahan bagi investor swasta, serta melibatkan rakyat dengan pola inti-plasma.

10. Mengembangkan feedlotter terintegrasi dengan perkebunan dan ketersediaan sumber pakan

lokal, sehingga biaya pakan murah dan sumber bakalan lebih terjamin ketersediaannya.

Keadaan ini akan terwujud apabila model integrasi ternakperkebunan telah berkembang

11. Meningkatkan produktivitas ternak melalui; (i) perbaikan manajemen, (ii) mempercepat umur

(waktu) beranak pertama dari 42-50 bulan menjadi 26-36 bulan melalui perbaikan dan jaminan

ketersediaan pakan sepanjang tahun, (iii) memperpendek jarak beranak dari 24-36 bulan

menjadi 12-18 bulan melalui perbaikan pakan dan ketersediaan pejantan unggul baik dengan

kawin alam maupun inseminasi buatan, (iv) menekan angka kematian sebesar 50 persen

melalui perbaikan manajemen dan penggunaan obat-obatan tradisional dan vaksin lokal yang

sesuai.
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12. Mempercepat pertambahan bobot badan ternak dan meningkatkan kualitas sapi potong

dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, terutama yang berasal dari limbah pertanian,

perkebunan dan agroindustri.

13. Memberi kemudahan bagi swasta untuk penyediaan sapi betina komersial (impor) dalam

upaya meningkatkan populasi induk produktif.

14. Mempercepat penyediaan sapi pejantan lokal untuk menjamin kebutuhan pejantan pada

sistem perkawinan alami maupun IB.

8. Strategi pada Subsistem Hilir

6. Memfasilitasi tersedianya RPH skala kecil dan menengah yang memiliki fasilitas pendingin

(cold storage) memadai untuk penyimpanan daging segar/beku yang tidak terserap pasar.

7. Meningkatkan efisiensi, higienis dan daya saing dalam pengolahan daging, jerohan dan kulit

disesuaikan dengan permintaan/ keinginan konsumen.

8. Mengembangkan diversifikasi produk olahan daging oleh pihak swasta

9. Pengembangan industri kompos dan meningkatkan mutu pengolahan limbah dan kotoran

lainnya sehingga mempunyai nilai tambah lebih (melibatkan rakyat dan swasta)

10. Pengembangan pembuatan biogas sebagai sumber energi lokal yang berkelanjutan bagi

keperluan bahan bakar keluarga.

9. Strategi pada Subsistem Perdagangan Dan Pemasaran

5. Peningkatan efisiensi pemasaran ternak sapi dan hasil ikutannya melalui usaha pemasaran

bersama dan melakukan pemendekan rantai pemasaran. Oleh karena itu kelembagaan

kelompok petani-ternak dan sistem pemeliharaan kelompok perlu diperkuat/dikembangkan.

6. Fasilitas transportasi untuk mendukung pemasaran ternak antar daerah atau antar pulau perlu

dikembangkan/ ditingkatkan.

7. Mengembangkan pola usaha peternakan yang mendekati pasar dengan sistem/pola inti-

plasma yang dimodifikasi agar lebih berpihak kepada peternak rakyat

8. Promosi dan positioning product bahwa daging sapi local merupakan produk organic farming

(2006 - 2010).
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10. Strategi pada Subsistem Penunjang dan Kebijakan

c. Kebijakan teknis :

a.  Mengembangkan agribisnis sapi pola integrasi tanaman ternak berskala besar dengan

pendekatan LEISA dan zero waste, terutama di perkebunan.

b. Mengembangkan dan memanfaatan sapi lokal unggul sebagai bibit melalui pelestarian, seleksi

dan persilangan dengan sapi introduksi.

c. Mengevaluasi kelayakan penerapan persilangan, teknologi IB, pengembangan BIB Daerah,

teknologi embrio transfer secara selektif.

d. Memanfaatkan teknologi veteriner untuk menekan angka kematian sapi

e. Mengembangkan dan memanfaatkan produksi biogas dan kompos secara masal untuk

memperoleh nilai tambah ekonomis bagi peternak.

f. Pengembangan SNI produk kompos.

d. Kebijakan regulasi :

a. Mencegah terjadinya pemotongan hewan betina produktif dan ternak muda dengan ukuran

kecil yang jumlahnya masih sangat tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan

peraturan yang berlaku melalui pendekatan sosial-budaya masyarakat setempat.

b. Melarang ekspor sapi betina produktif, terutama sapi local yang sudah terbukti

keunggulannya (terutama sapi Bali), karena selain memicu terjadinya pengurasan sapi di

dalam negeri juga ekspor bibit sapi tersebut akan memberi kesempatan negara pengimpor

untuk mengembangkan plasma nutfah Indonesia dan menjadi kompetitor produsen sapi di

kemudian hari.

c. Mencegah dan melarang masuknya daging dari negara yang belum bebas penyakit berbahaya,

terutama PMK, BSE dan penyakit lainnya sesuai anjuran OIE, serta memberantas masuknya

daging illegal yang tidak ASUH.

d. Meninjau kembali aturan impor daging dan jerohan yang tidak berkualitas, serta sapi potong

dengan ukuran besar, baik melalui pendekatan sanitary and phytosanitary (SPS) maupun tarif

progresif yang layak, berturut-turut untuk sapi potong, daging dan jerohan yang semakin

tinggi.

e. Mendorong swasta untuk mengembangkan ternak komersial ex-impor yang produktif untuk

dikawinkan dengan sapi local yang lebih adaptif.

f. Pemberian insentif berupa kredit berbunga rendah melalui kredit usaha mikro, kecil maupun

usaha menengah yang mengembangkan sapi perbibitan.
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g. Kebijakan pengembangan diversifikasi produk daging olahan.

h. Meningkatkan sarana dan prasarana usaha agribisnis sapi.

Dari semua strategi yang ada diharapkan keterlibatan seluruh pelaku agribisnis sapi ptong di

SulSelBar dalam memikirkan peningkatan produksi bahan pangan hewani terutama dari sapi potong.

Strategi yang ada ada ini memiliki tujuan umum meningkatkan produksi sapi potong baik kualitas

maupun kuantitas dengan penggunaan input yang efisien dengan mengoptimalkan sumberdaya local

yang ada dengan pola pengembangan integrated farming antara sapi potong dengan tanaman

pertanian (padi dan jagung), dan tanaman perkebunan (Sawit), yang dipadukan lagi dengan biogas

dengan pemanfaatan fesec sapi potong pada saat proses pembuatan pupuk kandang/pupuk cair.

Model agribisnis yang diharapkan berkembang di SulSelBar adalah adanya suatu keterlibatan

seluruh stakeholder sapi potong yang ada didaerah tersebut. Hubungan yang diharapkan adalah

hubungan kemitraan yang saling menguntungkan bukan hubungan yang terjadi hanya karena tujuan

keuntunngan saja tetapi hal tersebut terbangun karena adanya keinginan bersama untuk membangun

peternakan di Sulawesi Barat, model yang diharapkan berkembang dapat dilihat pada gambar. 2
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Gambar 2. Model Agribisnis Sapi Potong
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Model agribisnis yang terlihat pada gambar bahwa dalam pengadaan input seperti pengadaan

betina produktif, pengadaan pakan dan pembibitan diharapkan adanya kerja sama antara

pemerintah, stakeholder dan pemerintah,serta peneliti (Akademisi) misalnya peran pemerintah dalam

membantu pengadaan betina produktif dan petani yang terlibat dalam hal pemeliharaan (breading)

sedangkan pihak akademisi bertugas dalam hal inseminasi buatan dan emrio transfer untuk

memperpendek masa kebuntingan dan bertanggung jawab terhadap mutu bibit.  Sedangkan dalam

hal pengadaan pakan diharapkan petani/peternak bekerja sama dengan swasta dalam hal teknologi

pakan dan pengadaan pabrik pakan mini dalam suatu wilayah kelompok peternak untuk mengolah

limbah pertanian.

Budidaya perbesara dan penggemukan dilakukan oleh petani/peternak dengan pola

kemitraan dengan swasta sebagai penyedia sapi bakalan dengan sistim bagi hasil. Model budidaya

yang harus dikembangkan adalah model integrated farming dengan memanfaatkan limbah pertanian

dan limbah perkebunan yang dipadukan dengan biogas.  Hal ini dimaksudkan untuk mengefisienkan

biaya pakan yang merupakan komponen utama (80%) dalam usaha budidaya sapi potong.

Dalam pemanfaatan limbah pertanian tentu memiliki juga kekuranngan yaitu rendah protein

dan serat yang tinggi dan sifatnya musiman sehingga memerlukan penganekaragaman jenis pakan

dan membutuhkan makanan tambahan.  Hal inilah maka peran swasta sangat diperlukan dalam

pembuatan pabrik pakan tambahan seperti konsentrat dan diharapkan pula pembawa teknologi

pengawetan pakan yang berasal dari limbah pertanian.

Pola integrasi ini diharapkan pula dapat memperbaiki struktur lahan pertanian dengan

pemananfaatan feces sapi yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai bahan biogas, yang dapat

dimanfaatkan petani sebagai sumber energi alternative penggati bahan bakar yang persediaannya

mulai berkuran.

Sistem pertanian berkelanjutan berisi suatu ajakan moral untuk berbuat kebajikan pada

lingkungan dan sumber daya alam dengan mempertimbangkan tiga matra atau aspek sebagai berikut

(1) Kesadaran lingkungan (Ecologically Sound). Sistem budidaya pertanian tidak boleh menyimpang

dari sistem ekologi. Keseimbangan adalah indikator adanya harmonisasi dari sistern ekologis yang

mekanismenya dikandalikan oleh hukum alam. (2) Bernilai ekonomis (Ekonomis Valueable). Sistem

budi daya pertaman harus mengacu pada pertimbangan untung rugi, baik bagi dari diri sendiri dan

orang lain, untuk jangka pendek dan Jangka panjang, serta bagi organisme dalam sistem ekologi

maupun diluar sistem. ekologi. (3) Berwatak sosial atau kernasyarakatan (socially just). Sistem

pertanian harus selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yang dianut dan dijunjung tinggi

oleh masyarakat di sekitamya (Salikin, 2003).
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Penanganan hasil produksi harus memiliki daya saing yang tinggi agar dapat memenuhi

permintaan pasar domestic maupun pasar internasional, baik dari segi kuantirtas dan kualitasnya.

Untuk mewujudkan hal ini maka peran serta pemerintah dan swasta dalam penyediaan sarana dan

prasarana seperti rumah potong hewan (RPH) modern dan pelabuhan berkelas internasional. Limbah

ikutan dari RPH seperti tulang, kulit, jeroang dan darah harus dimanfaatkan dengan demikian

diperlukan teknologi pedukung sebagai ikutan dari RPH.

Pemasaran harus menjadi pemikiran besar pula, walaupun pasar domestic masih mampu

menyerap produksi sapi potong di propinsi Sulawesi Barat namun kedepan seiring dengan

peningkatan populasi dengan perbaikan manajemen maka suatu saat pemasaran akan meluas

kepulau lain di Indonesia bahkan ke pasar internasional maka mulai saat ini pemerintah harus

memikirkan hal tersebut dengan memperbaiki jalur pemasaran yang ada.  Pembangunan pasar

hewan dan menyediakan sarana untuk mengantar pulaukan sapi potong bahkan untuk pasar

internasional. Model agribisnis seperti ini diharapkan mampu menjadikan sulawesi Barat sebagai

lumbung sapi potong di Indonesia.

C. Pola Integrasi Sapi Potong

Pola integrasi dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh berbagai aspek mulai dari

kesiapan ekologi, aspek ekonomi, aspek social budaya masayarakat dan diterima secara ilmu

pengetahuaan dan keEmpat aspek ini sudah dimiliki oleh SuSelBar sehingga dianggap layak untuk

diterapkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Zamora (1995) bahwa Lima kriteria untuk mengelola

suatu system pertanian menjadi berkelanjutan; (1) Kelayakan ekonornis (economic viability). Sistem

pertanian harus secara rasional mampu menjamin kehidupan ekonomi yang lebih baik bagi petani

dan keluarganya, paling tidak usaha pertanian harus mampu menyediakan bahan pangan dan

kebutuhan dasar lainnya. Kelayakan secara ekonomi juga berarti aktivitas pertanian harus mampu

menekan biaya ekstemalitas sehingga tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. (2) Bernuansa

dan bersahabat dengan ekologi (ecologically sound and friendly). Sistem pertanian yang bernuansa

ekologis, sebaiknya mengintegrasikan sistem ekologi secara luas dan memusatkan perhatian pada

upaya perawatan dan perbaikan sumber daya pertanian. Dalam prakteknya, penyimpangan terhadap

kaidah-kaidah ekologi hanya akan memberikan dampak buruk bagi keseimbangan lingkungan. (3)

Diterima secara sosial (socially just). Sistem pertanian yang diterima secara sosial sangat menjunjung

tinggi hak-hak individu petani, baik sebagal pelaku utama maupun sebagai bagian dari anggota

sistem masyarakat secara keseluruhan. Sistem masyarakat pertanian mampu mengakses sumber-

sumber informasi, pasar, ataupun kelembagaan pertanian. Pelaku pelayanan pemerintah tidak dapat
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dibedakan atas. dasar jenis kelamin, status, agama, atau etnis tertentu. Sistem sosial juga harus

menjamin keberlanjutan antar generasi, dengan keyakinan bahwa generasi sekarang menitipkan dan

mewariskan bumi ini kepada generasi yang akan datang. (4) Kepantasan secara budaya (culturally

apropriate). Sistem pertanian yang memiliki kepantasan budaya, mampu memberikan pertimbangan

dengan nilai-nilai budaya, termasuk keyakinan agama dan tradisi, dalam perencanaan dan

pelaksanaan program pembangunan pertanian. Pengenalan sitem pengetahuan dan visi petani harus

diperhatikan sebagai mitra sejaJar dalam proses pembangunan pertanian. (5) Pendekatan sistem dan

holistik (systems and holistic aproach). Sistem pertanian harus berbasis pandangan keilmuan yang

holistik pendekatan multi disiplin dengan memasukkan semua gatra biofisik, sosial, ekonomi,

budaya, dan politik. Sistem pertarnian juga harus mempertimbangkan interaksi dinamis antara

kegiatan pertanian sendiri (on farm) dan kegiatan di luar pertanian (off farm) serta aktivitas lain,

sebagai bagian yang saling melengkapi.

Pola intergasi ini merupakan ajakan moral untuk kembali melakukan pertanian yang

berwawasan lingkungan untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan karena penggunaan input

yang berlebihan atau kerusakan karena penggunaan bahan anorganik. Pada hakikatnya, sistem

pertanian yang berkelanjutan adalah back to nature, yakni sistem pertanian yang tidak merusak, tidak

mengubah, serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan atau pertanian yang patuh dan tunduk

pada kaidah-kaidah alamiah (Salikin, 2003). Model integrasi yang dapat dikembangkan di Sulawesi

Barat dengan sumber daya yang dimiliki dapat dilihat pada gambar
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Gambar 3 . Model Integrated Farming yang dapat dikembangkan di iNDONESIA
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Keterpaduan/integrasi usaha peternakan Sapi potong pada usaha pokok pertanian tanaman

pangan, dan perkebunan pada dasarnya memanfaatkan limbah pertanian, dan perkebunan untuk

pakan ternak sedangkan kotoran ternak (selain daging, telur dan susu) dapat dimanfaatkan untuk

pupuk yang akan dikembalikan. Berikut integrasi sapi potong dengan pertanian tanaman pangan dan

perkebunan.

1. Integrasi Sapi Dengan Padi

Usaha integrasi sapi dikaitkan dengan persawahan, perkebunan, padang penggembalaan

paling ideal untuk pengembangan usaha cow-calf operation. Sangat diperlukan berbagai dukungan dan

penegakan kebijakan yang ditetapkan. Secara tradisional, pola integrasi belum maksimal

diaplikasikan oleh peternak, sehingga usaha cow-calf operation tidak begitu mengalami pengembangan

scara seignifikan. Melalui pola ini dimungkinkan untuk mengurangi biaya produksi (pakan) dengan

memperoleh tambahan pendapatan dari kompos. Pemanfaatan limbah pertanian untuk menyediakan

pakan lengkap dengan harga relatif terjangkau (skala komersial) telah diawali oleh Lolit Sapi Potong

Grati), sementara kotoran yang telah diolah menjadi pupuk organik yang bisa bernilai ekonomis.

karena (a) kemudahan penyediaan dan pemberian pakan dan murah, (b) perawatan dan manajemen

kandang maupun perkawinan lebih praktis dan efisien, serta (c) upaya menjaga kesehatan ternak

dapat dilakukan dengan mudah dan murah. Ada delapan keuntungan penerapan pola integrasi

tanaman-ternak, yaitu (a) diversifikasi penggunaan sumberdaya produksi, (b) menekan resiko usaha

mono-commodity, (c) efisiensi tenaga kerja, (d) efisiensi penggunaan komponen produksi, (e)

mengurangi ketergantungan sumber energi kimia dan biologi serta sumberdaya lainnya, (f) ekologi

lebih lestari dan tidak menimbulkan polusi lingkungan, (g) peningkatan hasil, dan (h) perkembangan

rumah tangga petani yang lebih stabil. DIWYANTO dan HARYANTO (2001) menyatakan bahwa

penerapan system ini meningkatkan penghasilan petani hingga 100% ibandingkan dengan pola

tanam padi saja tanpa ternak. Sekitar 40% hasil berasal dari pupuk organik dari ternak sapi.

Pengembangan model usaha pengembangan sapi dapat dilakukan di tiga kelompok sasaran, yakni a)

keluarga tani, b) kelompok tani dan c) kawasan. Pada model dengan sasaran keluarga tani,

pengembangan sapi ditujukan sebagai usaha pembiakan dengan tujuan produksi anak disesuaikan

dengan luas pemilikan lahan. Pola ini dapat dilakukan secara semi intensif atau intensif, dengan tetap

memperhatikan pendekatan sistem. Jaminan pasar, dukungan kelembagaan dan kebijakan harga

harus diperhatikan secara serius mencakup seluruh pelaku usaha peternakan sapi potong. Model

dengan sasaran b) kelompok tani ditujukan sebagai usaha pembiakan dan penggemukan sapi dengan

pola pemeliharaan ternak intensif maupun semi intensif. Skala minimal pemeliharaan sapi  adalah 20

sapi betina induk yang mampu menghasilkan 8 ton manure setiap bulan dapat dipergunakan untuk
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pupuk organik untuk luas 4 hektar areal pertanian. Pada model dengan sasaran c) perkebunan maka

pemanfaatan lahan saat peremajaan atau penanaman baru (sawit sampai 4 tahun) dapat dioptimalkan

untuk penanaman tanaman pangan seperti padi gogo, jagung, dan lain sebagainya. Pengembangan

usaha sapi oleh perkebunan swasta dengan pendekatan pola PIR ternak maupun tanaman pangan.

Usaha ini ditujukan untuk pembiakan dan atau penggemukan ternak sapi, maupun industri

pendukungnya seperti pabrik pakan dan pupuk organik. Peluang mengembangkan unit.

Pemanfaatan tanaman padi dalam pengembangan agribisnis peternakan antara lain (limbah

tanaman padi) sebagai sumber hijauan untuk ternak ruminansia dan dedak untuk sumber energi bagi

ternak unggas dan ternak ruminansia. Keterpaduan ternak di kawasan tanaman padi ( persawahan ),

limbah tanaman padi dapat diolah menjadi pakan ternak yang bermutu, sedang limbah ternak yang

berupa kotoran dan sisa pakan dapat dikomposisi menjadi kompos untuk penyediaan sumber hara

bagi tanaman padi.

2. Integrasi Sapi Dengan Jagung

Luas tanaman jagung di Propinsi SulelBar tahun 2005 adalah 5.220 Ha. Pemanfaatan jagung

dalam pengembangan agribisnis peternakan antara lain: daun jagung sebagai sumber hijauan untuk

ternak ruminansia dan jagung untuk sumber energi ternak unggas selain itu limbah jagung seperti

kulit jagung, bonggol jagung dan dedak jagung dapat dimanfaatkan untuk pakan. Produksi bahan

kering ( BK ) limbah jerami jagung 31.320 ton/ha.

Sulawesi Barat memiliki potensi jagung dengan luas panen keseluruhan dari beberapa

Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat yaitu 5.220 Ha, dengan luas panen tersebut mampu

memproduksi limbah dengan jenis produksi segar yaitu sebanyak 50.895 ton/ha, produksi kering

dengan jumlah 35.6600,4 ton/ha dan juga mamapu memproduksi bahan kering sebanyak 31.320

ton/ha. Hal ini menunjukkan tingkat produktivitas jagung pada SulSelBar sangat tinggi. Ini

disebabkan karena lahan dan iklim yang dimiliki beberapa Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat

potensial untuk mendukung pembangunan pertanian dan peternakan jangka menengah. Sedangkan

dari hasil produksi limbah pertanian khususnya jagung mempunyai daya dukung untuk bisa

dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang kemudian dikonversikan kedalam Satua Ternak (ST).

Melalui data tersebut, maka sangat diperlukan pola integrasi sapi-jagung untuk pengembangan usaha

peternakan sapi potong dengan cara adanya sinkronisasi antara sumber daya pertanian (tanaman

jagung) dengan kuantitas ternak khususnya sapi potong.

Limbah jagung dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, kemudian melihat dari luas panen

dengan total seluruh Kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Barat yaitu 5.220 Ha, dari luas panen

tersebut mampu memproduksi bahan kering dengan total produksi 31.320 ton, jumlah produksi
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tersebut cukup tinggi, kemudian dikonversikan kedalam Satuan Ternak (ST) untuk mengukur tingkat

daya dukungnya terhadap peternakan sapi potong yaitu dengan total berkisar 13.736,8 ST. Hal ini

menunjukkan kurang optimalnya pemanfaatan limbah tersebut untuk dapat mendukung

pengembangan usaha peternakan secara umum dan peternakan sapi potong secara khusus.

Propinsi SulSelBar merupakan suatu wilayah yang memiliki sumber daya pertanian yang

cukup memadai, dengan kepemilikan berbagai macam lahan pertanian dan perkebunan seperti : padi,

jagung, sawit dan berbagai hasil pertanian lainnya. Dari berbagai macam tanaman tersebut dapat

dimanfaatkan untuk pengembangan usaha peternakan sapi potong terutama dari limbah pertanian.

3. Integrasi Sapi Dengan Sawit

Ciri utama integrasi tanaman ternak adalah adanya sinergisme atau keterkaitan yang saling

menguntungkan antara tanaman dan ternak. Kelebihan dari adanya pemanfaatan limbah adalah

disamping mampu meningkatkan ketahanan pakan, juga mampu menghemat tenaga kerja dalam

kegiatan mencari rumput, sehingga memberikan peluang bagi petani untuk meningkatkan skala

pemeliharaan ternaknya, khususnya pada pengembangan usaha peternakan sapi potong.

Luas perkebunan kelapa sawit di Propinsi SulSelBar merupakan potensi pengembangan

peternakan khususnya ruminansia pada kawasan perkebunan kelapa sawit dapat memanfaatkan

sumber pakan dari rumput yang tumbuh di bawahnya dan limbah industri kelapa sawit berupa

pelepah kelapa sawit yang dipotong bersamaan dengan panen buah segar kelapa sawit. Beberapa

hasil ikutan yang yang dapat digunakan sebagai pakan, antara lain minyak sawit kasar, bungkil inti

sawit, serat sabut buah sawit dan Lumpur minyak sawit. Bahan-bahan tersebut dapat dimanfaatkan

sebagi campuran pakan karena di dalamnya masih terkandung zat-zat makanan yang berguna.

Keterpaduan usaha ternak di kawasan perkebunan kelapa sawit, dengan memanfaatkan limbah

perkebunan kelapa sawit dapat diolah menjadi pakan ternak yang bermutu, sedang limbah ternak

yang berupa kotoran dan sisa pakan dapat dikomposisi menjadi kompos untuk penyediaan sumber

hara bagi tanaman kelapa sawit tersebut.

SulSelBar memiliki potensi pertanian secara umum dan perkebunan yang cukup baik

terutama pada jenis kelapa sawit dengan luas panen secara totalitas dari beberapa Kabupaten yang

ada di SulSelBar yaitu 14.890 Ha, kemudian dengan luas panen tersebut mampu memproduksi sawit

yaitu sebanyak 261.004 ton. Hal ini menunjukkan tingkat produktivitas sawit pada Sulawesi Barat

mencapai target ideal yaitu 17,53 ton/ha,.meskipun hanya terdapat dibeberapa Kabupaten. Hal ini

disebabkan karena lahan dan iklim yang dimiliki beberapa daerah potensial untuk mendukung
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pembangunan pertanian dan peternakan jangka menengah yang tentunya akan memberikan

kontribusi besar dalam peningkatan Pendapat Daerah di SulSelBar.

jumlah produksi limbah yang sangat tinggi tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara optimal,

karena hal ini dapat dilihat pada total produksi limbah sawit dari ketiga jenis bahan kering yang

diproduksi masing-masing: pelepah daun, daun dan gulma yang kemudian dikonversikan kedalam

Satuan Ternak (ST) untuk mengukur tingkat daya dukungnya terhadap peternakan sapi potong yaitu

dengan total berkisar 22167,8 ST. Sehingga dari hasil konversi ke Satuan Ternak (ST) tersebut

disesuaikan dengan jumlah populasi ternak ruminansia (sapi potong, Kerbau dan Kambing)

menyebabkan jumlah produksi limbah sawit berlebihan karena hanya mampu memberikan daya

dukung terhadap peternakan sebanyak 22167,8 ST. Maka dari itu, pengembangan sapi potong melalui

pola integrasi dengan pertanian dan tanaman khususnya sawit dapat dimanfaatkan secara efektif dan

efisien, guna meningkatkan kesejahteraan petani/peternak dan memenuhi kebutuhan masyarakat

akan protein hewani khususnya daging sapi.

2. Analisis Dampak Strategi Pengembangan Ternak Sapi Potong

Pengembangan ternak sapi potong di Sulawesi Selatan terus meningkat produksinya , sedang

besar kecil produksi sangat dipengaruhi oleh penggunaan serta kombiasi factor-faktor produksi

tentang keadaan iklim dan lingkungan fisik daerah tersebut. Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh

Roslan (1993) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas usaha tani terbagi dua bagian

yaitu factor dalam diri petani meliputi pendidikan, umur, tanggungan keluarga dan factor di luar diri

petani terebut seperti factor alam.

Pengembangiakkan atau hasil produksi ternak sapi dapat dilihat pada lampiran 8. dari hasil

populasi ternak sapi dapat dibuat trend serta perkiraan pengembangannya di masa akan datang.

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 8, maka persamaan

linier untuk populasi sapi potong adalh Y= 812002,6 + 12130,1 X. Dengan persamaan ini trend

perkembangan populasi ternak sapi potong dan perkiraan perkembangannya dapat dilihat pada tabel

21 sebagai berikut :
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Tabel 21. Trend Perkembangan Populasi Ternak Sapi Potong di Sulawesi Selatan  tahun 2002-2006

serta perkiraan perkembangannya tahun 2007-2011.

Trend Perkiraan

Tahun Populasi % Tahun Populasi

2002

2003

2004

2005

2006

986 982,4

806 336,8

825   69,0

845 045,6

864 400,0

-

2,46

2,34

2,45

2,46

2007

2008

2009

2010

2011

883 754,4

903 108,8

922 463,2

941 817,6

961 172,0

2,43

Hasil perhitungan pada tabel tersebut diatas memperlihatkan pada factor-fakor pertumbuhan

populasi pertahun sebesar 2,43 % dan ini menandakan adanya kecendrungan peningkatan hasil

produksi ternak sapi potong untuk tahun mendatang.

Disamping itu potensi produksi dapat dilihat dari jumlah pemasukan , dan pengeluaran serta

pemotongan ternak sapi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 22 berikut.

Tabel 22. Jumlah Pemsaukan, Pengeluaran, dan Pemotongan Ternak

di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat,   Tahun  2002-2006.

No Tahun Pemasukan Pengeluaran Pemotongan

2002

2003

2004

2005

2006

--

2240

3768

1250

--

43204

22066

24216

17573

22501

51.829

53.198

54.615

56.008

57.413

7262

1452

129560

25912

273.063

54612,6

Pada tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran dan pemotongan ternak

sapi potong di Sulawesi Selatan setiap tahunnya masing-masing 25912 ekor dan 54612 ekor, jumlah

ini jauh lebih besar dari pemasukan ternak sapi potong sebesar 1452 ekor pertain. Jika hal ini

dihubungkan dengan jumlah populasi yang ada, maka pengembangan ternak sapi potong di Sulawesi
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Selatan cuklup meningkat yang pada akhirnya berdampak positif bagi peningkatan perolehan

pendapatan usaha tani. Dan bila ini dikaitkan dengan perhitungan titik impas sebesar 6 ekor, jelaslah

bahwa peternak mengalami kerugian secara teori ekonomi, akan tetapi perhitungan peternak tetap

menganggap bahwa mamalihara ternak sapi potong 1-5 ekor mendapatkan keuntungan. Hal ini

didasarkan karena perhitungan peternak banyak factor input yang tidak dihitung dalam bentuk uang

misalnya biaya tenaga kerja, biaya pakn, biaya penyusutan kandang dan lain sebagainya.

3. Kontribusi Usaha Ternak Sapi Potong Terhadap Pendapatan Petani Peternak Cukup Besar (30 %)

Setiap petani menginginkan perolehan pendapatan yang memadai dari jenis usaha tani yang

diusahakannya. Oleh karena itu analisis pendapatan yang diuraikan disini adalah betul membahas

permasalahan berapa besar kontribusi usaha ternak sapi potong terhadap total pendapatan petani

peternak dari usaha tani, tanaman pangan dari ternaknya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemudian mengenai komponen biaya produksi usaha tani, tanaman pangan adalah meliputi :

pembelian bibit, pupuk, obat-obatan/ pestisidadengan upah/sewa tenaga kerja. Sedang komponen

hasil/ nilai produksinya adalah jumlah hasil produksi yang dijual, dan yang dikonsumsi oleh petani

beserta keluarganya, kemudian disisikan untuk bibit dan yang diberikan berupa sewa tenaga kerja.

Selanjutnya mengenai komponen biaya produksi usaha ternak sapi perekor terdiri atas

pembelian ternak bakalan, biaya penyusutan kandang dab peralatan, biaya perawatan kesehatan

ternak dan makanan ternak. Sedangkan komponen nilai produksi berupa ternak yang dijual perekor

dan hasil produksinya kotoran sapi perekor/tahun.

Dari data yang diperoleh bahwa rata-rata luas lahan garapan 2,18 ha terdiri dari 0,97 lahan

persawahan, 1,21 ha lahan kebun yang masing-masing berada pada desa sample.

Kemudian mengenai usaha tani rata-rata jumlah bibit 69,3 kg pada atau senilai Rp. 23494,6 dan

Rp. 225735,4 untuk upah rata-rata atau sewa tenaga kerja yang dibayar dalam bentuk uang tunai

maupun padi gabah, selain sistim upah tersebut, juga di wilayah penelitian dilakukan semacam

gotong-royong dalam melaksanakan usaha taninya, dan rata-rata usaha tani berlangsung selama satu

hari diseluruh wilayah sample dan biayanya ditanggung oleh pemilik lahan, dengan pengeluarannya

rata-rata sebesar Rp.75.438,50 sedang rata-rata produksi padi pertahun adalah 4.460,4 atau 2.230,20 kg

per panen. Dari hasil produksi sekitar 934,25 kg dijual untuk mendapatkan uang tunai dan sisanya

2.046 kg untuk dikonsumsi.

Untuk usaha tani ladang/kebun jumlah bibit rata-rata yang ditanam masing-masing untuk

jagung dan kavcang tanah yaitu 52 kg dan 8 kg. Sedang tenaga kerja yang digunakan adalah keluarga

sendiri. Selain itu juga kadang-kadang menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga tetapi tidak
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membutuhkan biaya, namun hanya bersifat gotong-royong. Pada saat melakukan gotong royong

sipemilik lahan yang menanggung biaya konsumsinya dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp.

64.765,00 yang umumnya berlangsung sehari.

Selanjutnya produksi rata-rata kebun/ladang adalah 1.307 kg atau Rp. 914.900,00 untuk

jagung 150,32 kg atau Rp. 526.120 untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 23. Rata-Rata Pendapatan Petani Peternak dari Usaha Tani Tanaman Pangan
di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, tahun 2007

Nomor Jenis Komponen Nilai Rata-Rata
1. Usaha Tani Sawah

1.1 Pengeluaran
- Bibit
- Pupuk
- Obat-obatan
- Tenaga Kerja
- Lain-lain

68.700,00
52.114,43
23.494,6
225.735,4
75.438,56

Jumlah 475.482,99
1.2 Penerimaan
- Nilai Prod. Total 2.675.856,7
1.3 Pendapatan Bersih 2.200.373,7

2. Usaha Tani Ladang/Kebun
2.1 Pengeluaran
- Bibit
- Pupuk
- Obat-obatan
- Tenaga Kerja
- Lain-lain

64.941,60
40.152,61
39.380,82
100.167,95
14.812,60

Jumlah 475.482,99
2.2 Penerimaan
- Nilai Prod. Total 720.510
2.3 Pendapatan Bersih 245.027,01
2.4 Pendapatan Total 2.445.400,71
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Usaha Ternak Sapi Potong

Pengembangan Ternak Sapi

Dalam usaha ini dimana responden di lokasi penelitian memiliki jumlah rata-rata ternak sapi

breeding 2,1 ekor atau 2 ekor. Rata-rata harga beli 1 ekor sapi bakalan dengan bobot badan 200 kg

adalah Rp. 425.000,00 sedang biaya pakan dan tambahannya rata-rata Rp. 568.733,9 untuk satu ekor

sapi dalam setahun rata-rata pertumbuhan bobot badan sapi potong adalah 99 kg pertahun (± 0,27

kg/hari pertumbuhannya), sedang harga jual Rp. 5.500,00 per kg. kemudian bila hal ini ditambah

dengan rata-rata produksi kotoran sapi (fesis) adalah 622,8 kg pertahun dengan harga jual Rp. 50,00

per kg, maka pendapatan petani peternak dapat lebih meningkat. Akan tetapi bila dihitung secara

teoritis maka peternak mengalami kerugian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24 Rata-rata Kerugian Petani Peternak dari
Usahatani Ternak Sapi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

No Jenis Komponen Nilai Rata-rata
1. Usaha Pengembangbiakkan Sapi Potong

1.1 Pengeluaran
- Biaya Sapi Bakalan
- Biaya Kandang
- Biaya Pakan
- Biaya Kesehatan (vaksin dan obat)
- Biaya Penyuluhan Kandang dan
Peralatannya
- Biaya Tenaga Kerja
- Biaya PBB
- Biaya Lain-lain

283.352.200
7.650.000

26.352.000
488.000
765.000

1.260.000
408.000
610.000

Jumlah 320.885.200
1.2 Penerimaan
-Nilai Prod. Total 51.850.000
1.3 Total Kerugian 269.035.200
1.4 Kerugian Per Peternak 2.637.600
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Penggemukan Sapi

Dalam usaha ini dimana responden di lokasi penelitian memiliki jumlah rata-rata ternak sapi

penggemukan1,5 ekor. Rata-rata harga beli 1 ekor sapi bakalan dengan bobot badan 180 kg dalah

Rp.505.000 sedang biaya pakan dan tambahannya rata-rata Rp.630.000 untuk satu ekor sapi dalam

setahun rata-rata pertumbuhan bobot badan sapi potong dalah 127 kg pertahun (± 0,35 kg/hari

pertumbuhannya),sedang harga jual Rp.5.500,00 per kg. hal ini sejalan yang dikemukakan oleh

Sugeng (1992) bahwa apabila ternak sapi itu dikelolah secara intensif, maka bobot badannya dapat

bertambah 0,5 kg perhari. Kemudian bila hal ini ditambah dengan rata-rata poduksi kotoran sapi

(fesis) adalah 751,9 kg pertahun dengan harga jual Rp.50,00 per kg, maka pendapatan petani peternak

dapat lebih meningkat. Peningkatan pendapatan ini digunakan untuk mebiayai kebutuhan hidup

yang belum terpenuhi dari usaha tanaman pangan, selain itu juga digunakan untuk pengembangan

usaha ternak sapi penggemukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 25.

Tabel. 25. Rata-rata Pendapatan Petani Peternak Dari Usaha Tani Ternak Sapi Penggemukan Di
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, tahun 2007

Nomor Jenis Komponen Nilai Rata-Rata
1. Usaha Tani Ternak Sapi

1.1 Pengeluaran
- Biaya Sapi Bakalan
- Biaya Pengadaan Tanah
- Biaya Kandang
- Biaya Pakan
- Biaya Kesehatan (vaksin dan obat)
- Biaya Penyuluhan Kandang dan
Peralatannya
- Biaya Tenaga Kerja
- Biaya PBB
- Biaya Lain-lain

892.000
200.000

75.000
630.000

22.500
7.500

300.000
4.000

100.000

Jumlah 2.281.000
1.2 Penerimaan
-Nilai Prod. Total 82.817.268
1.3 Total Pendapatan 80.536.268
1.4 Pendapatan Bersih 1.677.850

Dari tabel tersebut diatas dapat dihitung kontribusi usaha ternak sapi potong terhadap

pendapatan petani peternak dengan rumus sebagai berikut:
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Pendapatan dari Usaha Ternak Sapi
Kontribusi Terhadap Potong/ekor/tahun
Pendapatan Peternak    = × 100 %

Total Pendapatan Petani Peternak

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa kontribusi usaha ternak sapi potong yaitu sapi

pengembangbiakkan tidak ada kontribusi, karena peternak mengalami kerugian akan tetapi pada

penggemukan kontribusinya terhadap pendapatan petani peternak di Sulawesi Selatan adalah

sebesar 40,7%, dan sisanya sebesar 59,3 % berasal dari tanaman pangan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Break Even Point (BEP) atau analisis titik impas. Analisis ini dapat

digunakan untuk berbagai pertimbangan bagi seorang pengusaha dalam mengambil suatu keputusan

walaupun usahanya berskala kecil dengan kata lain bahwa analisis titik impas ini adalah sebagai

dasar atau landasan dalam merencanakan kegiatan operasional dalam usaha mencapai laba tertentu,

juga untuk mengendalikan kegiatan operasi yang sedang berjalan serta bahan pertimbangan dalam

menentukan harga jual dan dalam mengambil keputusan.

Selain itu analisis titik impas juga berguna untuk mengetahui keadaan tidak untung atau tidak

merugi. Hal ini sangat perlu karena dalam usaha peternakan sapi potong kadang-kadang biaya

produksi naik sementara harga jual rendah atau sebaliknya, juga untu menentukan sedini mungkin

hal-hal yang akan dialami oleh seseorang peternak sapi.

Titik impas (Break Even Point) dapat dihitung asal diketahui jumlah total biaya tetap dan biaya

variable, total hasil penjualan atau rata-rata harga jual perekor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari

dua usaha peternakan sapi potong yakni usaha pengembangbiakan, dan uaha penggemukan sapi.

Tabel 26. Rincian Biaya Tetap Usaha Peternakan Sapi Potong Untuk Berbagai Usaha di Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat, Tahun 2007.

No. Keterangan
Usaha

Pengembangbiakan
Ternak Sapi

Usaha Sapi
Penggemukan

1.

2.
3.

Penyusutan Kandang dan
Peralatannya
Tenaga Kerja
Pajak Bumi dan
Bangunannya

7.500

1.260.000
4.000

7.500

300.000
4.000

Jumlah 1.271.500 311.500
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Selanjutnya rincian biaya variable untuk setiap usaha dapat dilihat pada tabel 27 berikut ini:

Tabel 27 Rincian Biaya Variabel Usaha Peternakan Sapi Potong Untuk Berbagai Skala
Usaha di  Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, tahun 2007

No. Keterangan
Usaha

Pengembangbiakan
Sapi Potong

Usaha Sapi
Penggemukan

1.
2.
3.

4.

Sapi bakalan
Biaya Pakan
Biaya Kesehatan(Vaksinasi
& Obat-obatan)
Biaya lain-lain

26.352.000

488.000
610.000

892.000
630.000

22.500
100.000

Jumlah 27.450.000 1.644.525

Berdasarkan tabel 26 dan 27 perhitungan Break Even Point peternakn sapi potong di

Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

a. Usaha Pengembangbiakan Sapi Potong

Break Even Point tercapai malalui dua produk yaitu penjualan sapi dan feses. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada pemanfaatan biaya berdasarkan nilai jual relative seperti pada tabel

berikut:

Tabel 28. Pemanfaatan Biaya Berdasarkan Nilai Jual Relatif Produk Ternak Sapi Breeding di
Wilayah Sampel

Produk Nilai Jual Persentase Pembagian

Biaya Tetap

Pembagian

Biaya Variabel

- Sapi 50.532.400 97,5 1.239.712 26.763.750

- Feses 1.317.600 2,5 31.788 686.250

Jumlah 51.850.000 100 1.271.500 27.450.000

Berdasarkan tabel tersebut, peluang pokok usaha pengembangbiakan ternak sapi sebagai berikut:

Peluang Pokok Penjualan Sapi

Peluang pokok (Impas Usaha) dari penjualan ternak sapi potong adalah sebagai berikut:

1.239.712
BEP   = = 2.637.685

26.763.750
1-

50.532.400
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Peluang pokok penjualan ternak sapi pada saat penjualan Rp.2.637.685 atau 6 ekor. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4 . Titik Break Even Point  penjualan usaha pengembangbiakan ternak sapi
potong

Peluang Pokok Penjualan Feses

Peluang pokok dari penjualan feses adalah sebagai berikut:

31.788

BEP   = =  66.363,3

686.250

1-

1.317.600

Peluang pokok penjualan feses, pada saat penjualan sebesar Rp.66.363,3 atau 1327 kg

fesies.untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
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Gambar 5. Titik Break Even Point penjualan fesies

1. Usaha Ternak Sapi Penggemukan

Peluang pokok (impas usaha) tercapai melalui dua produk yaitu penjualan ternak sapid an

feses (kotoran ternak sapi). Untuk lebih jelasnya pemanfaatan biaya berdasarkan nilai jual relative

seperti tabel berukut ini:

Tabel 29. Pemanfaatan Biaya Berdasarkan Nilai Jual Relatif Produk Ternak Sapi  Penggemukan di
Wilayah Sampel.

Produk Nilai Jual Persentase
Pembagian

Biaya Tetap

Pembagian

Biaya Variabel

- Sapi 2.399.802 98,5 306.872,5 1.619.857

- Feses 36.000 1,5 4.672,5 24.668

Jumlah 2.435.802 100 311.500 1.644.525

Berdasarkan tebal tersebut maka peluang pokok usaha penggemukan ternak sapi adalah sebagai

berikut:

Peluang pokok (Impas Usaha) dari penjualan ternak sapi potong adlah sebagai berikut:

306.827,5
BEP   = =  944.223

1.619.857
1-

2.399.802

Peluang pokok penjualan ternak sapi pada saat penjualan Rp. 944.223 atau 1,05 ekor. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



130

Gambar 5. Titik Break Even Point penjualan ternak sapi penggemukan

Peluang Pokok Penjualan Feses

Peluang pokok dari penjualan feses adalah sebagai berikut:

4.672,5
BEP   = =  Rp.14.831

24.668
1-

36.000

Peluang pokok penjualam feses, pada saat penjualan sebesar  Rp.14.831 atau 296 kg feses. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 5. Titk Break Even Point penjualan Feses.

IV. Saluran Pemasaran Ternak Sapi Potong di Sulawesi Selatan

Pada wilayah sample hanya ada satu pasar hewan secara resmi yaitu pasar ternak

Wonomulyo yang merupakan salah satu sarana yang mendukung pengembangan ternak, karena

factor pemasaran sangat mendukung usaha peternakan rakyat sebab produksinya dapat disalurkan

kepada konsumen baik local maupun propinsi lainnya di Indonesia, baik keperluan bibit yaitu

produk ternak berupa sapi bibit maupun untuk keperluan konsumsi terutama sapi jantan hasil

pengemukan dan sapi-sapi betina afkir.
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Jika hal tersebut dikaitkan dengan pendidikan ini, maka hasil-hasil produksi yang dijual

petani peternak di lokasi penelitian adalah ternak hidup (belum ada pengelolaan sebelum penjualan),

atau dengan kata lain penjualan ternak sapi potong oleh petani peternak di Sulawesi Selatan belum

sepenuhnya menerapkan marketing mix yaitu:

1. Produk ternak sapi potong belum memiliki kualitas tinggi sebagai ternak potong. Hal ini

disebabkan karena sebagian besar peternak belum menerapkan teknologi IB sepenuhnya dan

juga teknologi penggemukan masih bersifat tradisional.

2. Price. Penentuan harga ternak sapi potong di Sulawesi Selatan sebagian besar masih

didasarkan atas penafsiran (tidak seimbang), sehingga ada kemungkinan terjadi

penyimpangan dalam penentuan harga, namun dalam hal inipeternak merasa tidak dirugikan

karena penentuan harga itu tidak ditentukan oleh sepihak saja melainkan merupakan hasil

tawar-menawar antara pembeli dan peternak.

3. Place. Adalah merupakan merupakan tempat penjualan ternak sapi potong dari Sulawesi

Selatan sudah luas karena meliputi konsumen local maupun konsumen propinsi lainnya di

Indonesia (antar pulau) bahkan Sulawesi Selatan pernah menjadi pengekspor sapi pada

Negara-negara tetangga.

4. Promotion. Meskipun petani peternak secara langsung belum mengadakan promosi ternak

sapi potong, namun sejak dahulu Sulawesi Selatan dikenal sebagai gudang ternak sapi potong

di Kawasan Timur Indonesia. Sedang promosinya secara umum telah dilakukan oleh

pemerintah melalui pameran atau ekspo ternak. Untuk mengetahui hasil produksi ternak sapi

potong yang dipasarkan dari Suawesi Selatan dapat dilihat pada jumlah pemotongan dan

pengeluaran. Berdasarkan data dari Dinas Peternakan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1997

bahwa pengeluaran ternak yang ditargetkan sebanyak 23.000 ekor dan hanya terrealisasi baru

21.340 ekor dengan tujuan DKI, Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Dengan adanya perbedaan

atau selisih yang ditargetkan dengan yang terrealisasi sebanyak 1.660 ekor ini disebabkan

adanya pembatasan jumlah ternak yang dapat diantar pulaukan karena makin menurunnya

kualitas sapi potong yng berasal dari Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat dari bobot hidup

sapi potong yang dikelurarkan lewat pelabuhan Makassar, Pare-Pare dan Polmas, yang hanya

berkisar antara 250 – 300 kg/ekor. Penurunan kualitas ini mungkin disebabkan karena factor

makanan, pejantan yang kecil maupun penyakit.

1. Saluran Pemasaran

Yang dimaksud saluran pemasaran disini adalah penyaluran barang atau jasa dari

produsen ke konsumen akhir, dan yang menyelenggarakannya berupa lembaga atau badan-badan
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yang bertugas melaksanakan fungsi pemasaran itu sendiri atau memenuhi keinginan konsumen

semaksimal mungkin, sedangkan pihak konsumen akan memberikan imbalan berupa margin

kepada lembaga pemasaran tersebut.

Dari hasil survey menunjukkan bahwa aktifitas pemasara ternak sapi potong di Sulawesi

Selatan dijalankan melalui tiga tipe saluran pemasaran yaitu:

I. Produsen (Peternak) Konsumen

II. Peternak P.Pengumpul Konsumen

III. Peternak P.Pengumpul P.Antar Pulau Konsumen

Saluaran pertama adalah tipe saluran yang sederhana, dimana petani peternak langsung

berhubungan dengan pasar atau konsumen tanpa melibatkan perantara, tipe ini hanya terjadi

sewaktu-waktu saja, yaitu manakala petani peternak membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan

hidupnya.

Saluran kedua adalah tipe saluran pemasaran yang terdapat pada pasaran local baik

ditingkat desa, kecamatan, kabupaten, maupun propinsi. Pada semua wilayah sample terdapat

tiga saluran dimana petani peternak menjual langsung kepada pedagang pengumpul, dan para

pedagang pengumpul tersebut selanjutnya menjual kembali ternak sapi kepada konsumen.

Saluran ketiga adalah tipe ini khusus untuk pemasaran regional dan berfungsi sewaktu-

waktu pedagang pengumpul melakukan aktifitas pembelian di desa-desa sample dan kemudian

dijual keada pedagang antar pulau di Ujung Pandang, untuk selanjutnya dijual kembali

kekonsumen atau pedagang pembeli yang berkedudukan baik di Kalimantan Timur maupun

yang ada di Jakarta.

Dengan melihat tiga saluran pemasaran tersebut diatas, maka lembaga pemasaran yang

turut serta dalam aktivitas pemasaran ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pedagang perantara yang terdiri dari pedagang pengumpul dan pedagang antar

pulau adalah merupakan pedagang yang membeli dan menyalurkan sendiri hak

milik atas produk sapi potong dan selanjutnya dijual kepada pihak lain.

b. Agen perantara pemasaran. Agen ini terdiri dari agen penunjang dan agen

pelengkap dan merupakan lembaga yang melaksanakan perdagangan dengan cara

menyediakan jasa-jasa atau dengan kata lain memiliki fungsi khusus yang erat

hubungannya dengan penjualan/distribusi barang akan tetapi mereka tidak

mempunyai wewenang atau hak untuk memiliki barang yang diperdagangkan

tersebut. Agen penunjang adalah suatu agen yang mengkhususkan kegiatannya

dalam memindahkan produk ternak sapi dari wilayah sample ke daerah tujuan



133

konsumen dengan menggunakan alat angkut seperti mobil truk dan kapal.

Sedangkan agen pelengkap seperti BRI, BNI, BPD adalah berfungsi memperlancar

proses penyaluran produk ternak sapi dengan cara memberikan pelayanan yang

baik dalam bentuk bantuan kredit maupun membantu dalam mentransfer

pembayaran antar pedagang perantara tersebut.

2. Keefisienan Sistem Pemasaran

Pada penelitian ini penelahan keefisienan system pemasaran ternak sapi potong dilihat dari

biaya dan margin pemasaran pada setiap lembaga yang terlibat dalam pemasaran ternak tersebut.

Hasil survey menunjukkan bahwa rata-rata niaya pemasaran ternak sapi potong perekor

ditingkat petani peternak adalah sebesar Rp.5.000,- yang terdiri dari transpotasi Rp.2.500,- dan

retribusi pasar Rp. 2.500,-, namun kadangkala peternak sendiri yang membawa ternaknya ketempat

penjualan tanpa memakai alat transport, dan hal seperti ini tidak mengeluarkan biaya transport,

begitu juga bila konsumen yang mendatangi peternak atau produsen juga tidak mengeluarkan biaya.

Sedangkan untuk tingkat baik antara pedagang pengumpul  maupun pedagang antar pulau masing-

masing biaya sebesar Rp. 20.666,- dan Rp.116.000,- (lihat lampiran 13).

Dari analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa ditingkat pedagang antar pulau memiliki

biaya pemasaran yang cukup tinggi, hal ini disebabkan karena mata rantai pemasaran tersebut cukup

panjang. Dengan kata lain semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat didalam pemindahan

produk ternak sapi potong dari petani peternak ke konsumen.

Seanjutnya untuk mengetahui besarnya margin pemasaran yang diperoleh setiap lembaga

pemasaran dapat dilihat pada tabel 29.

Tabel 29. Pemasaran Ternak Sapi Potong pada setiap Lembaga pemasaran di Sulawesi Selatan.

Bobot
Badan Sapi
Hidup

Harga Pokok
Produk
Ternak

Harga Jual
Peternak

Harga Jual
Pedagang
Pengumpul

Harga Jual
P.antar
Pulau

Matgi
Petani
Peternak

Margin
Petani
Ternak
pengumpul

Margin
P.antar
Pulau

(kg) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
200-249 620.600 802.100 920.500 1.108.400 66.500 118.400 187.900

250-274 862.200 936.250 1.080.300 1.273.350 74.050 144.050 193.000

275-300 982.400 1.060.600 1.215.700 1.412.350 78.200 155.100 196.650

> 300 1103.500 1.184.950 1.270.400 1.470.150 81.450 165.350 199.750

Jumlah

Rata-Rata

3368.100 3.983.950 4.486.900 5.264.250 300.200 582.900 777.300

892.025 995.975 1.121.725 1.316.062 75.050 145.725 194.325

Sumber : Hasil Survei Lapangan 2007
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Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata harga beli peternak untuk seekor sapi sebesar

Rp.892.025, dan harga jualnya rata-rata sebesar Rp.995.975, jadi margin pemasaran petani peternak

adalah Rp.102.950. selanjutnya untuk pedagang pengumpul rata-rata harga beli Rp.995.975 dan harga

jualnya rata-rata sebesar Rp.1.121.725, jadi margin pemasaranya rata-rata sebesar Rp.145.725

sedangkan pedagang antar pulau harga beli Rp.1.121.725 dan harga jualnya rata-rata sebesar

Rp.1.316.062 sedang margin pemasarannya Rp.194.325.

Dari hasil perhitungan margin pemasaran tersebut dapat memberikan gambaran tentang

tingkat perolehan margin dari setiap lembaga pemasaran, yang tertinggi pada pedgang antar pulau

adlah sebesar Rp.194.325,- namun untuk megetahui efisiensi tidaknya system pemasaran ini

digunakan rumus sebagai berikut:

( HJK )
MP= - 1 × 100 %

HJP

Dimana:

MP = Margin Pemasaran

HJK = Harga Jual di tingkat perantara

HJP = Harga Jual di tingkat petani peternak

Untuk mengetahui persentase margin pemasaran pada setiap lemabaga pemasaran yaitu :

1. persentase margin pemasaran pada tingkat petani peternak adalah Rp.995.975/ Rp.892.025 – 1

× 100 % = 11,65 %.

2. persentase margin pemasarabn pada tingkat pedagang pengumpul adalah Rp.1.121.725/

Rp.995.975 – 1 ×100 % = 12,63 %

3. persentase margin pemasaran pada tingkat pedagang antar pulau adalah Rp.1.131.182/

Rp.995.975 – 1 × 100 % = 32,14 %.

Dari analisis di atas menunjukkan bahwa system pemasaran ternak sapi potong di Sulawesi

Selatan telah efisien karena sesuai dengan kriterian yang telah ditentukan oleh Departemen

Perdagangan bahwa persentase margin pemasaran kurang atau sama dengan 50 % dikatakan

efisien (Departemen Perdagangan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri,1985). Jadi hipotesis

keempat telah terbukti bahwa saluran pemasaran sapi potong Sulawesi Selatan telah efisien.
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BAB VI

PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan ternak sapi potong dengan dua pola pengembangan yaitu pola

UPP dan pola Swadana. Kedua pola ini setelah dianalisis dengan menggunakan SWOT

terbukti cukup baik.

2. Untuk mencapai strategi yang sesuai dengan tujuan perencanaan program maka

paradigma baru yang dianut adalah terlebih dahulu dilakukan analisis SWOT

(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).

3. Dampak strategis pengembangan usaha ini adalah berdampak positif. Hal ini terlihat dari

meningkatnya populasi ternak sapi potong sebesar 2,43 % pertahun, juga didukung oleh

jumlah pengeluaran dan pemotongan ternak sapi yang lebih besar daripada pemasukan

ternak sapi potong.

4. Pengembangbiakan sapi potong dengan jumlah < 6 ekor mengalami kerugian (tidak

memberikan kontribusi) terhadap pedapatan petani peternak. Sedangkan penggemukan

dapat memberikan kontribusi yang cukup besar (40,7 %) terhadap pendapatan petani dan

59,3 % dari usaha tani ttanaman pangan.

5. Sistem pemasaran hasil produksi ternak sapi potong di Sulawesi Selatan dan Sulawesi

Barat telah efisien, pada tiga tipe saluran pemasaran yang ada.

B. Rekomendasi

Dari hasil kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dajukan diantaranya :

1. Bagi Pihak Pemerintah

a. Diharapkan untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan pengembangan ternak sapi potong

dengan pola yang ada (Pola UPP dan Pola Swadana) dan menitikberatkan pada pelaksanaan

IB yang professional, sehingga populasi ternak sapi potong dapat lebih meningkat.

b. Sebaiknya para tenaga inseminator dilakukan penelitian khusus atau dilakukan permagangan

di tempat yang sudah berhasil cara insiminasi buatannya, sehingga tenaga tersebut lebih

terampil di lapangan.
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c. Bahwa dalam pemberian bantuan ternak sapi sebaiknya diberikan minimal 6 ekor sapi, agar

peternak dapat memperoleh keuntungan yang memadai.

d. Sebaiknya pemerintah menyediakan pasar hewan pada setiap daerah Tingkat II, sehingga

memudahkan para peterak dalam melakukan jual beli hewan.

2. Bagi Pihak Masyarakat Petani Peternak

a. Masyarakat petani peternak dalam memelihara ternaknya sebaiknya melakukan konsultasi

pada Dinas Peternakan setempat, agar memperoleh informasi yang lebih jelas tentang system

pemeliharaan ternak sapi yang baik.

b. Masyarakat petani peternak dalam memelihara ternaknya sebaiknya melakukan perhitungan

tentang biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat mengetahui jumlah keuntungan yang

diperoleh dalam memelihara ternak sapi (Managemen Usaha Tani).

3. Secara Umum, perlu diupayakan pengembanga lebih lanjut tentang strategi pengembangan

ini ke daerah-daerah yang belum terjangkau, karena dengan adanya strategi yang dimaksud

dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan petani peternak.
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