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THE DEVELOPMENT OF BEEF CATTLE AGRIBUSINESS  
POTENCY IN NGANJUK 

 

ABSTRACT 
 

 
 

 The research was carried out in Nganjuk, started from May 17th, until June 
16th 2006. The aims of the study were to know development of beef cattle 
agribusiness potency in Nganjuk. The method used are survey and secondary data 
method. The objectives of this research were analyzed by Multy Criteria Analyze 
and Scaling. 
 The result show beef cow farm dominated by smallholder farming with 
scale 1-5 head/household.  The cattle agribusiness system not yet good developt 
and planning by local government. Demand side red meat dynamic to be able to 
month consumed, much in March 2006 (55.331,10 kg). Meat suplies from outside 
town 2.807,57 kg/month. Value of beef cattle carrying capacity is 145.065,22 AU 
and have potency beef cattle added 50.730,28 AU. In the future, beef cattle 
agribusiness in Nganjuk is very good for developed. Because, any based resource 
not optimal used. The Multy Criteria Analyze and Scaling result indicate that 
Sawahan distric have an excellent potency to become the centre of beef cattle 
agribusiness development in Nganjuk. The location have best comparative value 
better than other place and can produce beef cattle output as most 14.083 
head/month. 

 From result research into expectation regional development planning must 
to know local potency. Partnership beetwen the local government and foreign 
investor needed to developt and to improve bargaining position local farmers. In 
science and technology development, the approach at development planning for 
agribusiness should orient at resource base, which means that the natural resource 
role in certain area is a planning central point and actuating.  
 
Key Words : Carrying capacity and Agribusiness Potency  
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POTENSI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN  
SAPI POTONG DI KABUPATEN NGANJUK 

 

RINGKASAN  

 

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan mulai tanggal 17 Mei sampai 
dengan 16 Juni 2006 di Kabupaten Nganjuk. Tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui dinamika permintaan sapi potong dan mengidentifikasi potensi 
pengembangan agribisnis peternakan sapi potong di Nganjuk. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan saran kebijakan bagi pembuatan 
rencana pengembangan agribisnis peternakan sapi potong dan sebagai bahan 
informasi bagi pelaku pasar sapi potong di Nganjuk. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dan metode data 
sekunder. Metode survey digunakan untuk mengumpulkan data primer dari 
peternak, pedagang dan feedlotter sapi potong di Nganjuk, menggunakan 
instrumen observasi, wawancara dan kuesioner. Sedangkan metode data sekunder 
digunakan untuk mengumpulkan data dari Dinas Kehewanan, BAPPEDA dan 
BPS Nganjuk. Pengambilan contoh untuk responden berdasarkan sample cluster 
dari sasaran yang diteliti secara acak. Variabel yang diamati adalah kapasitas 
tampung (Carrying capacity), produksi bahan kering pakan ternak, produktivitas 
lahan pertanian, kepadatan teknis ternak, serta kelengkapan sarana dan prasarana 
agribisnis. Data dianalisis dengan menggunakan metode Multi-Criteria Analysis 
dan Scaling, sehingga dari data kualitatif yang telah dikuantifikasi tersebut akan 
didapatkan data kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha peternakan sapi potong di 
Nganjuk sebagian besar merupakan peternakan rakyat yang diusahakan secara 
tradisional dengan skala pemeliharaan 2-5 ekor sapi per rumah tangga peternak, 
dimana sistem agribisnis peternakan sapi potong di Nganjuk belum di atur secara 
baik, sehingga pola distribusi ternak dan output produksi sapi potong belum sesuai 
dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan. Dinamika 
permintaan daging sapi potong sejalan dengan waktu konsumsi, dimana 
permintaan terbanyak pada bulan Maret 2006 sebesar 55.331,10 kg. Pasokan 
daging dari luar kota rata-rata per bulan sebesar 2.807,57 kg. Nilai Carrying 
capacity sapi potong di Kabupaten Nganjuk adalah 145.065,22 ST dengan potensi 
penambahan ternak sebesar 50.730,28 ST, sehingga agribisnis peternakan sapi 
potong di Nganjuk memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan dimasa 
mendatang. Berdasarkan analisis multi kriteria dan scaling diketahui wilayah yang 
paling berpotensi sebagai sentra pengembangan agribisnis peternakan sapi potong 
adalah Kecamatan Sawahan wilayah ini memiliki keunggulan komparatif 
dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Nganjuk dan mampu menghasilkan 
output sapi potong sebanyak 14.083 ekor/bulan. 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebaiknya 
dalam membuat perencanaan pengembangan agribisnis sapi potong di Kabupaten 
Nganjuk, harus mengetahui terlebih dahulu potensi yang dimiliki masing-masing 
kecamatan. Perlu adanya kerja sama pemerintah dengan pihak swasta (investor) 
agar menanamkan modalnya atau mengembangkan usaha peternakan sapi potong 

 ii



dengan berperan sebagai mitra bagi peternakan sapi potong rakyat, sehingga dapat 
mengembangkan agribisnis peternakan sapi potong di Kabupaten Nganjuk. Bagi 
penelitian selanjutnya agar lebih memfokuskan sasaran penelitian pada 
Kecamatan Sawahan, sebagai sentra pengembangan agribisnis peternakan sapi 
potong dimasa mendatang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan wilayah ekonomi berbasis pertanian yang diwujudkan 

dalam program pembangunan pertanian pada hakekatnya merupakan rangkaian 

upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya sistem dan 

usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan merata 

pada semua wilayah. Program pembangunan pertanian tersebut dirumuskan dalam 

dua program utama yaitu program pengembangan agribisnis dan program 

peningkatan ketahanan pangan. Subsektor peternakan sebagai bagian integral 

pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam penyediaan bahan pangan 

dan pemberdayaan masyarakat dengan berupaya meningkatkan produksi 

peternakan melalui penanganan seluruh potensi yang ada secara terpadu dan 

seimbang. Salah satunya dengan pengembangan usaha peternakan sapi potong 

sebagai penghasil daging untuk memenuhi permintaan daging oleh konsumen. 

Oleh karena itu, perlu diupayakan peningkatan produktifitas usaha peternakan 

sapi potong dengan menggali dan mengembangkan potensi yang ada di masing-

masing daerah.  

Terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat diharapkan akan dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan Saragih (1998) 

dalam Kusumawati (2002) bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara kecukupan 

konsumsi protein hewani (daging, telur dan susu) dengan tingkat kemajuan suatu 

bangsa. Konsumsi daging sapi yang rendah disebabkan oleh harga yang relatif 

lebih mahal dibandingkan dengan produk yang sejenis sehingga tidak terjangkau 
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oleh daya beli masyarakat Indonesia yang sebagian besar berpenghasilan 

menengah ke bawah. Harga yang relatif tinggi ini antara lain disebabkan oleh 

produksi lokal sapi potong yang semakin langka, sehingga harus mengimpor sapi 

potong ataupun daging sapi dari negara lain guna mencukupi kebutuhan daging 

dalam negeri. 

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan populasi ternak dari 0,66 persen 

menjadi 1,05 persen pada tahun 2004, diharapkan akan terjadi peningkatan 

penawaran daging sapi potong dalam negeri dari 82 persen menjadi 93 persen 

yaitu dari 307 ribu ton menjadi 464 ribu ton. Sebaliknya, akan terjadi penurunan 

penawaran daging sapi bakalan impor dari 13 persen menjadi hanya empat  persen 

yaitu dari 181 ribu ekor menjadi 74 ribu ekor dan penurunan penawaran daging 

sapi beku impor dari lima persen menjadi tiga persen (Anonymous-f, 2005). 

Menurut Kusumawati (2002), kondisi peternakan sapi potong di Indonesia 

yang sekitar 90-95 persen dari jumlah usaha peternakan sapi potong merupakan 

peternakan rakyat, mengakibatkan terbatasnya jumlah produksi lokal, hal ini 

disebabkan motivasi peternak masih rendah, pemeliharaan tidak intensif, skala 

kecil dan berpencar-pencar, sehingga menyebabkan sulitnya pengembangan usaha 

peternakan. Pemerintah sebaiknya cepat tanggap melihat fenomena ini karena jika 

dibiarkan maka produksi lokal akan semakin terbatas, sedangkan di sisi lain 

kebutuhan konsumsi masyarakat akan semakin meningkat. 

 Hal ini tampak jelas dari pertumbuhan jumlah sapi yang dipotong maupun 

daging sapi yang dikonsumsi secara nasional beberapa tahun terakhir. Dimana 

pertumbuhan populasi sapi secara nasional tidak mampu mengimbangi 

pertumbuhan jumlah pemotongan. Sehingga berakibat adanya kelebihan 
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permintaan di bandingkan penyediaan. Dalam rangka menanggulangi masalah 

tersebut, telah ditempuh upaya untuk mencukupi kebutuhan sapi dan daging sapi 

dengan cara mengimpor sapi baik dalam bentuk sapi bakalan, sapi siap potong, 

daging sapi maupun semen untuk IB. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 

daging sapi potong di dalam negeri, baik yang berasal dari sapi potong impor 

maupun sapi potong lokal, telah banyak berkembang berbagai usaha 

penggemukan sapi potong yang dilakukan oleh para importir sapi potong maupun 

feedlotters dan peternak kecil di Indonesia. Bagi peternak kecil, yang kebanyakan 

adalah petani di desa, usaha penggemukan sapi ini merupakan alternatif yang bisa 

di lakukan untuk menambah pendapatan keluarga, dimana dengan penggemukan 

selama 2 - 6 bulan, akan dapat di peroleh hasil berupa nilai tambah bobot badan 

sapi potong dengan kualitas dagingnya yang lebih baik (Anonymous-d, 2005). 

Ditambahkan oleh Tanari (2001) bahwa permintaan akan daging sapi dari 

tahun ke tahun semakin meningkat, hal tersebut selain dipengaruhi oleh 

peningkatan jumlah penduduk juga dipengaruhi oleh pola konsumsi yang berubah 

dari konsumsi karbohidrat ke arah konsumsi daging, telur dan susu. Untuk 

kebutuhan akan telur dan daging ayam dalam negeri saat ini telah dapat dipenuhi 

oleh produksi lokal, akan tetapi susu dan daging sapi masih memerlukan pasokan 

dari luar negeri. Kondisi tersebut memungkinkan untuk pengembangan 

peternakan sapi potong baik untuk mencukupi konsumsi dalam negeri (import 

subtitution) maupun dalam rangka menggalakkan ekspor (export promotion), 

yang pada akhirnya akan meningkatkan devisa negara. 

Kabupaten Nganjuk merupakan wilayah yang terletak di dataran rendah 

dan pegunungan, dengan kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk 

 3



berbagai jenis tanaman, khususnya tanaman untuk pakan ternak merupakan 

potensi ideal bagi usaha peningkatan pendapatan masyarakat melalui 

pengambangan sektor pertanian khususnya subsektor peternakan sapi potong. 

Perkembangan jumlah populasi sapi potong setiap tahunnya mengalami 

penurunan, misalnya 106.500 ekor pada tahun 2003 menjadi sejumlah 104.401 

ekor pada tahun 2004 (Anonymous-i, 2006). Artinya, belum adanya stabilitas 

produksi peternakan sapi potong di Kabupaten Nganjuk. 

Dengan tingkat konsumsi daging sapi potong per kapita masyarakat 

Nganjuk sebesar 1,89 kg/kapita/tahun, maka kebutuhan daging sapi yang harus 

tersedia sebanyak 1.991.243,52 kg. Sedangkan produksi daging sapi potong  pada 

tahun 2005 baru mencapai 607.731,3 kg. Artinya masih terjadi kesenjangan antara 

supply dengan demand daging sapi potong di Nganjuk. Adanya kekurangan 

pasokan daging sapi tersebut membuka peluang berkembangnya usaha peternakan 

sapi potong dalam rangka memenuhi besarnya demand yang terus meningkat. Hal 

ini sesuai dengan Nainggolan (2005) bahwa peluang dan tantangan yang muncul 

akibat globalisasi harus dapat diterjemahkan dalam pengembangan agribisnis 

yang dikendalikan oleh pasar (market driving). Paradigma orientasi produksi 

(market what you can produce) yang selama ini digunakan harus segera digeser ke 

orientasi pasar untuk memproduksi komoditi yang diinginkan pasar (produce 

what you can market). 

Kecenderungan pola dinamika supply dan demand sapi potong yang belum 

berimbang juga menggejala pada pasar ternak sapi potong di Nganjuk. Berapapun 

output sapi potong yang diproduksi oleh sistem usaha peternakan sapi potong di 

Nganjuk akan terserap oleh konsumen pasar dari segmen regional (Jawa Timur). 
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Kecilnya output sapi potong yang mampu dihasilkan oleh sistem agribisnis 

peternakan di Nganjuk dikarenakan sebagian besar usaha peternakan sapi potong 

di Nganjuk merupakan peternakan rakyat yang dikelola sebagai usaha sampingan 

dengan produktivitas yang rendah. Gejala penurunan produktivitas sapi potong 

juga mulai terlihat, produksi sapi potong pada tahun 2004 sebanyak  643.781,5 kg 

mengalami penurunan sebesar 36.050,2 kg (5,6 %) pada tahun 2005 (Anonymous-

h, 2005). 

Penurunan produktivitas sapi potong tersebut perlu diantisipasi melalui 

pengembangan usaha peternakan sapi potong dengan konsep agribisnis. Untuk itu 

perlu diketahui potensi yang dimiliki masing-masing wilayah kecamatan di 

Nganjuk, karena sistem agribisnis merupakan satu kesatuan dari beberapa sub 

sistem yaitu subsistem input (hulu), produksi, pengolahan hasil dan pemasaran 

(hilir), serta kelembagaan penunjang peternakan sapi potong. Belum tertanganinya 

semua potensi sumber daya yang ada dikarenakan selama ini belum ada kebijakan 

yang secara spesifik mengatur pengembangan agribisnis peternakan sapi potong 

pada suatu sentra wilyah unggulan di Kabupaten Nganjuk.  

Selain itu, selama ini belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji 

potensi pengembangan agribisnis peternakan sapi potong di Kabupaten Nganjuk, 

sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi pemerintah daerah dalam merumuskan suatu kebijakan pengembangan 

agribisnis yang lebih tepat pada sasaran, yaitu berkembangnya subsektor 

peternakan sapi potong di Kabupaten Nganjuk menjadi komoditas unggulan.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Gejala terjadinya penurunan produktivitas sapi potong di Kabupaten 

Nganjuk, nampaknya serupa dengan gambaran penurunan populasi sapi potong 

secara nasional. Pola distribusi ternak dan output produktifitas sapi potong yang 

belum sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan di 

Kabupaten Nganjuk, menunjukkan bahwa ada bagian dari sistem agribisnis sapi 

potong yang belum tertangani dengan baik. Jika sistem agribisnis sapi potong 

merupakan suatu kesatuan dari aspek penyediaan sarana produksi, proses 

produksi, penanganan hasil dan distribusi, maka penanganan turunnya 

produktivitas sapi potong di Kabupaten Nganjuk seharusnya diteliti melalui 

analisis potensi pengembangan agribisnis peternakan sapi potong. Sehingga 

wilayah yang paling berpotensi akan menjadi sentra pengembangan agribisnis sapi 

potong di Kabupaten Nganjuk. Sayangnya, kajian mengenai potensi 

pengembangan itu belum pernah dilakukan, sehingga penelitian ini perlu 

dilakukan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui sistem agribisnis sapi potong di Kabupaten Nganjuk. 

2. Mengetahui dinamika permintaan sapi potong di Kabupaten Nganjuk 

3. Mengetahui nilai carrying capacity sapi potong di Kabupaten Nganjuk 

4. Mengidentifikasi potensi agribisnis peternakan sapi potong di 

Kabupaten Nganjuk. 

5. Menentukan Wilayah di Kabupaten Nganjuk yang berpotensi sebagai 

sentra pengembangan agribisnis peternakan sapi potong. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna : 

1. Sebagai masukan dan saran bagi pemerintah daerah dalam membuat 

rencana pengembangan agribisnis peternakan sapi potong di 

Kabupaten Nganjuk. 

2. Sebagai bahan informasi bagi para pelaku pasar ternak, baik segmen 

lokal maupun regional Jawa Timur. 

3. Sebagai sumbangan informasi dan bahan pertimbangan bagi penelitian 

tentang potensi pengembangan agribisnis peternakan sapi potong 

dimasa yang akan datang. 

1.5 Kerangka Pikir 

Semakin tingginya tingkat pendapatan dan kepedulian masyarakat 

Nganjuk terhadap pemenuhan kebutuhan gizi asal protein hewani, khususnya 

yang berasal dari daging sapi dapat menjadi dasar untuk memacu pengembangan 

agribisnis peternakan, karena berdasarkan teori ekonomi adanya demand 

(permintaan) akan selalu diikuti dengan supply (penyediaan). Bertambahnya 

jumlah penduduk mengindikasikan semakin meningkat pula permintaan 

masyarakat terhadap kebutuhan konsumsi daging sapi. Data dari Dinas Ketahanan 

Pangan Kabupaten Nganjuk (2005) tingkat konsumsi daging penduduk Nganjuk 

tahun 2005 mencapai 8,11 kg/kapita/tahun, yang terbagi menjadi konsumsi daging 

asal komoditas sapi, ayam ras, ayam buras, kerbau dan kambing atau domba. 

Sedikitnya jumlah pasokan sapi, turut mempengaruhi kecilnya nilai 

produksi daging di Nganjuk. Hal ini seharusnya menjadi pendorong 

berkembangnya sektor agribisnis sapi potong dan menjadikan peternakan sapi 
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potong sebagai supplier daging terbesar bagi pemenuhan kebutuhan konsumen 

pasar di Nganjuk. Peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi 

agribisnis peternakan sapi potong yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan petani ternak, perlu diberdayakan melalui kebijakan strategis 

dan teknis dalam menumbuhkembangkan perekonomian daerah. Pada tahun 2005 

sebanyak 23,37 persen dari total produksi daging Kabupaten Nganjuk berasal dari 

daging sapi potong. Sehingga peternakan sapi potong merupakan sektor vital 

dalam supply produk daging di Kabupaten Nganjuk. 

Sebagaimana umumnya daerah yang sedang berkembang, pengembangan 

usaha peternakan sapi potong di Kabupaten Nganjuk masih terhambat pada 

berbagai permasalahan seperti berikut : 

- Grand Strategy pembangunan peternakan belum menempatkan protein 

hewani sebagai the first priority atau dengan kata lain pangan hewani 

belum dijadikan sebagai komoditas strategis. 

- Lemahnya daya saing produk peternakan yang dihasilkan (jumlah, 

mutu, kontinuitas dan harga) 

- Sistem dan usaha pembibitan, serta ketahanan pakan ternak kurang 

mendapat perhatian 

- Peningkatan produksi relatif lebuh lambat dibandingkan peningkatan 

jumlah permintaan 

- Peraturan atau undang-undang yang terkait dengan sistem dan usaha 

agribisnis peternakan belum sinergi dan memadai, hal ini terbukti dari 

tidak adanya perencanaan yang spesifik dalam PROPERDA dan 

RENSTRADA. 
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Adanya potensi dan terbukanya peluang pengembangan usaha peternakan 

sapi potong, merupakan dimensi yang perlu dikaji secara ilmiah dan mendalam, 

sehingga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah serta memberikan 

masukan yang berharga bagi perencanaan pengembangan agribisnis sapi potong di 

Kabupaten Nganjuk. Berikut skema kerangka pikir penelitian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Produksi BK Pakan Ternak  
2. Produktivitas Lahan 
3. Kepadatan Teknis Ternak 
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2. Dinamika Permintaan Sapi  
 Potong 

 

 

 

 

 

 

 9



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Usaha Peternakan Sapi Potong 

Sapi potong merupakan tipe sapi yang dipelihara dengan tujuan untuk 

mendapatkan hasil produk utama berupa daging (Anonymous-g, 2005). Ciri-ciri 

sapi potong adalah tubuh dalam, berbentuk persegi empat atau balok, kualitas 

dagingnya maksimum dan mudah dipasarkan, laju pertumbuhannya cepat dan 

memiliki efisiensi pakan yang tinggi (Santosa, 2002). Sedangkan usaha 

peternakan merupakan lapangan kerja tempat seseorang menanamkan modalnya 

untuk keperluan hidup keluarganya atau sekelompok masyarakat. Sehingga usaha 

peternakan sapi potong dapat diartikan sebagai kegiatan usaha di bidang 

peternakan sapi potong yang meliputi sarana produksi (bibit, pakan dan ternak), 

usaha budidaya, usaha pasca panen dan pemasaran (Anonymous-d, 2005). 

Menurut Sunandar, Kusnadi, Sugandi, Subiharta dan Wartiningsih (1995) 

peternakan sapi potong di Indonesia secara garis besar digolongkan menjadi dua 

bentuk usaha yaitu peternakan rakyat dan perusahaan peternakan komersial. 

Usaha peternakan sapi potong di Indonesia umumnya merupakan usaha 

peternakan rakyat yang mempunyai ciri sebagai usaha dengan skala kecil, 

merupakan usaha sampingan, teknologi yang digunakan sederhana dan                      

produktifitasnya rendah. Untuk mengembangkan usaha peternakan sapi potong, 

perlu memperhatikan penyediaan bibit unggul, penyiapan sarana beternak, 

penyediaan pakan dan air minum, pemeliharaan dan pencegahan penyakit, serta 

penanganan pasca panen dan pemasaran (Anonymous-b, 2004).  
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Menurut Hadi dan Ilham (2002) ciri yang menonjol dari usaha subsisten 

adalah skala kepemilikan ternak sapi potong yang kecil dan rendahnya 

pendapatan. Kecilnya skala kepemilikan sapi potong disebabkan peternakan 

merupakan usaha yang dikelola oleh rumah tangga petani dengan modal, tenaga 

kerja dan manajemen pemeliharaan yang terbatas, sehingga hasil yang diperoleh 

dari peternakan sapi potong belum memberikan hasil yang optimal  

Kondisi peternakan sapi potong saat ini masih mengalami kekurangan 

pasokan sapi bakalan lokal karena pertambahan populasi tidak seimbang dengan 

kebutuhan konsumsi, sehingga terjadi impor sapi potong bakalan dan daging 

(Putu, I.G., Dewyanto, P. Sitepu, T.D. Soedjana, 1997). Ditambahkan oleh Oetoro 

(1997) kebutuhan daging sapi di Indonesia saat ini dipasok dari tiga pemasok 

yaitu : peternakan rakyat (ternak lokal), industri peternakan rakyat (hasil 

penggemukan sapi ex-import) dan impor daging. Sedangkan untuk menjaga 

keseimbangan antara penawaran dan permintaan daging didalam negeri, maka 

usaha peternakan rakyat tetap menjadi tumpuan utama dengan tetap 

memperhatikan kelestarian sumberdaya ternak. 

2.2 Pengukuran Potensi Peternakan 
2.2.1 Definisi Potensi Peternakan 

Sebagai suatu kegiatan produksi yang berorientasi ekonomi, kinerja 

agribisnis peternakan dengan pendekatan kawasan sangat ditentukan oleh peran 

peternak sebagai pelaku utamanya baik secara individu maupun secara kelompok. 

Dengan demikian tingkat perkembangan agribisnis peternakan di suatu kawasan 

tertentu ditentukan oleh berbagai variabel yang melekat dalam proses produksi 

peternakan sapi potong. Peran peternak yang optimal ditentukan oleh potensi 
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internal peternak dan juga pengaruh lingkungan eksternal dimana peternak 

tersebut berada. Sedangkan aspek yang mempengaruhi potensi peternak antara 

lain pemilikan lahan, aksebilitas dan ketersediaan fasilitas (Anonymous-i, 2006). 

Potensi dapat diartikan sebagai sesuatu kekuatan yang terpendam yang 

sewaktu-waktu dapat dibangkitkan, potensi peternak secara individu adalah 

kemampuan yang melekat pada diri peternak dan dukungan keluarganya untuk 

mengembangkan usaha ternaknya (Anonymous-i, 2006). Potensi peternakan dapat 

didefinisikan sebagai suatu kemampuan terpendam dan dapat dimanfaatkan yang 

meliputi alam, sumber plasma nutfah, manusia dan hasil karya manusia yang 

dibutuhkan dalam upaya pengembangan usaha peternakan agar dapat 

meningkatkan produksi peternakan, serta kesejahteraan petani ternak. 

2.2.2 Kapasitas Tampung (Carrying Capacity) 

Pemanfaatan lahan yang optimal dapat dilakukan dengan mengatur 

imbangan yang serasi antara kuantitas hijauan yang tersedia dengan jumlah ternak 

yang digembalakan. Kemampuan masing-masing wilayah dalam menampung 

ternak berbeda, hal ini dikarenakan pengaruh produktivitas tanah, curah hujan dan 

penyebarannya, serta topografi tanah.  

Potensi suatu usaha peternakan dapat diukur berdasarkan nilai  kapasitas 

tampung (Carrying capacity) dengan satuan ukur Animal Unit (AU) atau satuan 

Ternak (ST). Adapun pengertian dari satuan ternak adalah kemampuan ternak 

dalam mengkonsumsi hijauan dengan standar tertentu. Dalam usaha 

memanfaatkan lahan pertanian, pertanyaan yang sering muncul adalah berapa 

jumlah ternak yang dapat dipelihara per satuan luas lahan yang diolah, hal ini 

sering disebut dengan kapasitas tampung (Subagyo dan Kusmartono, 1988). 
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2.3 Definisi dan Konsep Agribisnis Peternakan Sapi Potong  
2.3.1 Definisi 

 Menurut Wibowo, Susilo (2004) sistem agribisnis adalah pembangunan 

pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam budidaya (on farm) 

tetapi juga meliputi pembangunan agribisnis hulu (penyedia sarana pertanian), 

agribisnis hilir (prosessing dan pemasaran hasil pertanian) dan jasa-jasa 

pendukungnya. Inti dari sistem agribisnis adalah usaha komersial yang dilakukan 

oleh masyarakat terutama petani dan pengusaha baik pengusaha pelaku penyedia 

agroinput, pengolahan hasil, pemasaran maupun penyedia jasa. 

 Pengertian agribisnis menurut Saragih (2006) sesuai pernyataan yang 

pertama kali diperkenalkan oleh Dr. J.J. Drilon (Filipina), seperti berikut : 

”Agribusiness are the sum total of all operations involved in the 
manufacture and distribution of farm supplies, production activities on the 
farm, and strorage, processing and distribution of farm commodities and 
items made from them”.  

Sedangkan agribisnis sapi potong berarti suatu kesatuan usaha yang 

meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi sapi, pengolahan 

dan pemasaran hasil yang berhubungan dengan pertanian dalam arti luas dan 

saling menunjang (Yusdja dan Ilham, 2005). 

2.3.2 Konsep 

Pada dasarnya konsep penanganan peternakan sapi potong sebagai suatu 

sistem agribisnis yaitu berupa rangkaian kegiatan subsistem yang saling terkait 

satu sama lain dalam satu kesatuan wilayah. Subsistem tersebut meliputi : 

subsistem input (hulu), produksi, pengolahan hasil dan pemasaran (hilir), serta 

kelembagaan penunjang peternakan sapi potong (Anonymous-k, 2006). 
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Berikut disajikan contoh model pengembangan agribisnis sapi potong di 

Indonesia : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  Produk Segar 
b. Produk Olahan 

Budidaya Ikan 
(Pembenihan dan 

Pembesaran) 

Pasar  
Sub Terminal 

Agribisnis  

Produksi Tanaman 
Pangan, holtikultura 

dan Perkebunan 
(hasil dan limbah) 

Peternakan Sapi 
Potong 

(Pembibitan atau 
Penggemukan) 

Bahan Organik 
Kotoran 

Gambar 2. Model Agribisnis Sapi Potong (Departemen Pertanian, 2002). 

Dengan konsep seperti dalam gambar 2. diatas maka agribisnis sebagai 

suatu sistem dapat diterima oleh semua pihak. Cara pandang yang lama telah 

berimplikasi yang kurang menguntungkan bagi pembangunan pertanian 

(peternakan rakyat) dimana sektor pertanian dipedesaan hanya sebagai penyedia 

produksi primer tanpa menyadari potensi bisnis yang sangat besar dengan basis 

(derived) produk-produk primer (Saragih, 2006). 

2.4 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong 

Pengembangan agribisnis peternakan merupakan salah satu alternatif 

program terobosan yang diharapkan dapat menjawab tantangan dan tuntutan 

pembangunan peternakan, yaitu tercapainya swasembada daging, serta 
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meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak. Tujuan dari pengembangan 

kawasan agribisnis berbasis peternakan antara lain :  

a Mengembangkan potensi wilayah peternakan sehingga dapat menjadi 

pusat pertumbuhan ekonomi 

b Meningkatkan peranan kelembagaan peternakan 

c Meningkatkan kemampuan usaha agribisnis 

d Meningkatkan populasi dan kapasitas produksi (produktivitas) di setiap 

kawasan 

e Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak (Anonymous-l, 

2006).  

Ciri-ciri kawasan agribisnis berbasis peternakan adalah sebagai berikut : 

a. Lokasi sesuai dengan agroekosistem dan tata ruang wilayah 

b. Dibangun dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat  

c. Pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha 

d. Sebagian besar masyarakat pendapatannya berasal dari usaha peternakan 

e. Prospek pasar jelas dan didukung ketersediaan teknologi 

f. Memiliki peluang pengembangan/diversifikasi produk yang tinggi  

g. Didukung oleh kelembagaan dan jaringan yang berakses ke hulu dan hilir 

Adapun komponen kawasan agribisnis berbasis peternakan sapi potong 

meliputi lima hal berikut : 

 (1) Lahan  

Lahan sebagai basis ekologi pendukung pakan harus dioptimalkan 

pemanfaatannya. Dalam pengembangan kawasan agribisnis peternakan 
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perlu dilihat kesesuaian lahan, agroklimat dan daya tampung kawasan 

yang mendukung keunggulan lokasi. 

(2) Peternak  

Peternak sebagai subyek pembangunan harus ditingkatkan 

pendapatan dan kesejahteraannya. Untuk memberdayakan peternak perlu 

dibentuk kelembagaan peternak, peningkatan pengetahuan dan diupayakan 

bantuan permodalan. Peternak diarahkan untuk berkelompok dan 

berkembang dalam suatu wadah usaha yang mandiri.  

(3) Ternak  

Ternak sebagai obyek pembangunan harus ditingkatkan produksi 

dan produktivitasnya. Pemilihan jenis ternak didasarkan atas potensi 

menghasilkan keuntungan dengan skala usaha yang ekonomis dan potensi 

pemasarannya, dapat diterima oleh masyarakat setempat serta selaras 

dengan kebijakan pembangunan daerah.  

(4) Teknologi  

Teknologi sebagai alat untuk mencapai sasaran pembangunan 

pertanian sangat penting dalam upaya peningkatan produktivitas. Untuk 

menghasilkan produk yang berdaya saing, maka perlu dikembangkan 

komoditas yang memenuhi persyaratan baik kuantitas maupun kualitasnya 

melalui penyediaan teknologi terapan yang tepat guna dan tepat lokasi. 

(5) Sarana dan prasarana pendukung  

Dalam hal ini sarana dan prasarana pendukung atau kemudahan 

dalam mencapai akses terhadap pemasaran dan sarana produksi yang 

dibutuhkan antara lain :  
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a. Sarana produksi, seperti : industri pakan, usaha pembibitan/bakalan 

ternak, industri obat dan vaksin, industri alat dan mesin pertanian. 

b. Penanganan budidaya, seperti : Pos Keswan dan Pos IB. 

c. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, seperti : rumah potong 

hewan, industri pengolah daging dan produk ternak lainnya.  

d.  Pemasaran, seperti : pasar hewan dan pasar daging  

e.  Pengembangan usaha, seperti : kelembagaan keuangan (permodalan), 

penyuluhan, koperasi dan penelitian. 

f. Prasarana pendukung lainnya seperti prasarana jalan, listrik dan air 

(Anonymous-k, 2006). 

2.4.1 Upaya Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong  

Dalam menyusun perencanaan usaha yang baik harus memperhatikan 

kejadian dimasa lalu sehingga diperoleh acuan tentang apa yang harus dilakukan 

dimasa sekarang dan yang akan datang. Asumsi bahwa pola pergerakan 

(kedinamisan) permintaan terhadap suatu produk akan berubah mengikuti 

perkembangan zaman perlu diperhatikan, untuk mengetahui nilai produk tersebut 

(best fiting) dari waktu ke waktu biasanya menggunakan analisis trend 

(Djarwanto, 1990). Peternakan memiliki peran strategis dalam penyediaan bahan 

pangan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi isu dominan sejak krisis 

ekonomi, yaitu sebagai penghasil pangan dan sebagai alternatif lapangan usaha 

yang cukup membantu masyarakat. Peternakan sapi potong merupakan salah satu 

cabang usaha yang berperan besar dalam penyediaan daging. Sementara itu dilihat 

dari potensi pasar, menunjukan bahwa konsumsi daging cenderung meningkat 

seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan pertambahan jumlah 
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penduduk. Hal ini memberi peluang upaya pengembangan agribisnis peternakan 

dengan skala yang lebih besar (Anonymous-l, 2005). 

Populasi sapi potong di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2001, 2002, 2003 

dan 2004 secara berurutan adalah 111.457 ekor, 101.389 ekor, 106.500 ekor dan 

104.401 ekor (Dinas Kehewanan Kabupaten Nganjuk, 2006). Dinamika jumlah 

populasi sapi potong di Kabupaten Nganjuk dipengaruhi oleh banyak hal, 

diantaranya jumlah pemotongan ternak, menurunnya produktifitas usaha 

pembibitan sapi potong, serta menurunnya permintaan daging sapi yang 

mengakibatkan lesunya pasar sapi potong. Secara umum potensi pengembangan 

agribisnis sapi potong masih sangat menjanjikan, mengingat sapi potong 

mempunyai nilai ekonomi yang tinggi baik sebagai ternak potong maupun ternak 

bibit. Selama ini sapi potong dapat mempengaruhi kebutuhan daging lokal untuk 

rumah tangga, hotel, restoran, industri pengolahan dan perdagangan antar 

provinsi. Pasar utamanya adalah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan 

Bandung (Anonymous-e, 2005). 

2.4.2 Dukungan Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah 

Kebijakan pemerintah dalam mendorong agar sektor agribisnis berbasis 

peternakan dapat berkembang pesat antara lain adalah: a). dukungan untuk 

menghindari dari ancaman produk luar yang tidak ASUH, ilegal dan barang-

barang dumping, b). dukungan dalam hal kepastian berusaha, keamanan, terhindar 

dari pungutan liar dan pajak yang berlebihan; c). dukungan dalam hal 

pembangunan sarana pendukung, kelembagaan, permodalan, pemasaran, 

persaingan usaha yang adil, promosi dan penyediaan informasi, serta d). dukungan 
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agar usaha peternakan dapat berkembang secara integratif dari hulu-hilir, melalui 

pola kemitraan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara adil.  

Sistematika dalam membuat perencanaan pembangunan peternakan 

sebaiknya juga memperhatikan kesinambungan antara rencana masa lalu, 

sekarang dan masa yang akan datang. Karena itu perlu adanya informasi terhadap 

potensi dan kondisi daerah dalam hubungannya dengan pembangunan secara 

keseluruhan. Pertimbangan secara mikro tersebut dijabarkan dalam pembangunan 

secara makro untuk daerah yang seterusnya dijabarkan secara sektoral, misalnya 

sektor industri, pertanian dan jasa (Soekartawi, 1990). 

Selama ini perencanaan pembangunan, khususnya pengembangan 

peternakan yang dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk belum disusun secara 

spesifik sesuai potensi agroklimat yang dimiliki, karena tidak adanya informasi 

mengenai keunggulan komoditas peternakan yang strategis sebagai penunjang 

pengembangan agribisnis peternakan. Hal ini ditambah dengan kurangnya 

informasi yang lengkap dan komprehensif mengenai potensi komoditas 

peternakan sapi potong di masing-masing wilayah kecamatan, sehingga 

perencanaan program pengembangan peternakan yang telah disusun selama ini 

dapat dinilai kurang dapat mengenai sasaran yang diharapkan. Dalam Garis Besar 

Kebijaksanaan PROPERDA dan RENSTRADA Kabupaten Nganjuk Tahun 

2001–2005 dibidang pertanian pada subsektor peternakan prioritas pembangunan 

lebih ditekankan pada peningkatan populasi dan produktivitas ternak, belum 

mengarah pada upaya mengembangkan potensi peternakan sesuai agroklimat 

wilayah. Sehingga jangkauan hasil pembangunan kurang bisa mengena pada 
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seluruh lapisan peternak, terutama peternakan rakyat yang selama ini menjadi 

tulang punggung peternakan di Kabupaten Nganjuk (Anonymous-i, 2006). 

Menurut Hanani, Tarik dan Purnomo (2003) saat ini menjadi 

permasalahan adalah bagaimana kita mampu untuk meningkatkan kontribusi 

sektor pertanian pada pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan tingkat 

kesejahteraan para petani ternak. Kontribusi yang besar tidak hanya disebabkan 

oleh menurunnya sektor yang lain namun oleh pertumbuhan yang kompetitif pada 

sektor pertanian. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi dua kepentingan tersebut 

maka kita perlu untuk merancang sebuah kawasan pengembangan agar dapat 

memberikan sumbangan pada pendapatan nasional dan meningkatkan 

kesejahteraan petani terutama pada daerah yang menjadi kawasan pengembangan. 

Selanjutnya ditambahkan Allen dan Chiangmai (2002) bahwa dengan 

penataan kawasan pengembangan komoditi maka kita akan dapat dengan pasti 

mengukur ketepatan pengembangan pada pilihan wilayah agroklimat yang sesuai. 

Aplikasinya dalam bidang peternakan, penentuan ini akan memberikan gambaran 

wilayah mana yang akan dikembangkan, sehingga ada keterkaitan secara 

ekonomis dengan kawasan pengembangan lain.  

2.5 Permintaan Daging dan Sapi Potong  

Menurut Budiono (2000) permintaan adalah jumlah komoditi yang diminta 

konsumen pada tingkat harga tertentu. Menurut Adiningsih (1995) faktor-faktor 

yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu produk antara lain : pendapatan 

konsumen, perubahan harga produk lain, selera konsumen, prediksi dimasa yang 

akan datang dan jumlah penduduk.  
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Pada kondisi normal, fluktuasi suplai demand daging sapi setiap tahun 

pasti terjadi. Akan tetapi, pada kondisi perdagangan sapi dunia yang tidak stabil, 

maka di dalam negeri pun akan terjadi kondisi tidak kondusif terhadap bisnis sapi 

potong. Hal ini antara lain diakibatkan mulai berlakunya otonomi daerah dan 

kebijakan pemerintah yang harus dibayar oleh para feedloter, misalnya PPN 

sebesar 10%, PPh 2,5%, PNBP karantina hewan Rp 20.000,00/ekor, retribusi 

antarprovinsi Rp 5.000,00/ekor, retribusi tingkat kabupaten/kota Rp 2.500,00/ekor 

dan retribusi pemotongan Rp 20.000,00/ekor. Akibat dari kenaikan tersebut, pada 

tingkat harga produsen dalam negeri (peternak lokal) tidak akan mampu 

memenuhi kebutuhan daging sesuai dengan harga global yang terbentuk. Pada 

posisi ini daging dan sapi impor akan menjadi price leader dalam pembentukan 

harga daging sapi di dalam negeri. Akibat selanjutnya, konsumen akan 

memperoleh surplus ekonomi atau lebih diuntungkan ketimbang peternak sebagai 

produsen (Tawaf, 2004). 

Paradigma orientasi produksi  yang selama ini digunakan harus segera 

digeser ke orientasi pasar, yaitu dengan memproduksi komoditi yang sesuai 

dengan permintaan pasar. Peluang pasar yang besar memerlukan strategi 

pemasaran yang tepat. Product life cycle yang semakin pendek memerlukan 

pengembangan produk yang sesuai dengan teknologi, untuk menghasilkan mutu 

yang baik, harga yang bersaing, kontinuitas produk, promosi yang proaktif, serta 

pengembangan jaringan distribusi pemasaran (Nainggolan, 2005). 

Sampai saat ini konsumsi daging sapi di Indonesia masih diutamakan 

dalam hal kuantitas, sehingga permintaan daging sapi dari tahun ke tahun semakin 

meningkat, hal ini akan membuka peluang usaha bagi peternakan sapi potong 
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sebagai sumber penyedia daging. Untuk lebih jelasnya skema jalur penyediaan 

daging sapi di Indonesia menurut Weisburd (1980), dalam Santosa (2002) seperti 

berikut : 
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Gambar 3. Skema Jalur Penyediaan Daging Sapi 

Agar peternak di dalam negeri dapat menikmati lebih besar lagi nilai 

surplus ekonominya, dapat dilakukan dengan cara menggeser suplai sapi lokal ke 

arah pemenuhan kebutuhan yang selama ini diisi oleh daging dan sapi impor. Hal 

ini dilakukan dengan dua pendekatan : Dalam jangka pendek, yang harus 

dilakukan adalah peningkatan efisiensi sistem pemotongan melalui standarisasi. 

Agar tidak menjadi faktor penyebab persaingan yang tidak sehat dalam bisnis 

daging, dimana pihak yang diuntungkan adalah konsumen bukannya produsen. 

 22



Sedangkan dalam jangka panjang, yang harus dilakukan adalah pengadaan sapi 

lokal dan meningkatkan populasi serta produksi (Tawaf, 2004). 

2.6 Model Multi-Criteria Analysis (MCA) dan Model Scaling 
2.6.1 Model Multi-Criteria Analysis 

Multi-Criteria Analysis atau Analisis Multi Kriteria merupakan suatu 

analisis yang menawarkan sebuah alternatif bagi para pembuat kebijakan, dimana 

pada saat kemajuan terhadap berbagai macam objek yang tidak dapat diukur 

dengan ukuran tunggal. MCA dapat digunakan sebagai alat pendukung keputusan 

untuk mengevaluasi hasil yang optimal dari suatu rencana dan digunakan secara 

luas dalam lingkungan proses pembuatan keputusan (Stimson, Stough and 

Roberts, 2002). 

Multi-Criteria Analysis adalah alat analisis yang akan memudahkan para 

pembuat keputusan, dengan obyektivitas sudut pandang dan mampu menjaga 

konsistensi setiap keputusan, dibandingkan analisis SWOT. Metode ini lebih 

kompleks, karena berkaitan dengan perangkingan suatu variabel tertentu  dengan 

menggunakan metode penilaian (scoring). Metode ini digunakan dengan 

pertimbangan bahwa perangkingan memperhitungkan derajat kepentingan relatif 

dari kriteria yang ada menurut preferensi subyektif pengambil keputusan. 

Sehingga hasil akhir dari metode ini memberi gambaran wilayah mana yang 

paling sesuai dikembangkannya suatu potensi komoditi (Anonymous-a, 2004). 

Analisis Multi Kriteria ini mempunyai tiga kelebihan, yaitu : 

a. MCA mampu mengolah hasil perhitungan ke dalam kategori yang signifikan, 

hal ini bertujuan untuk menghindari penghitungan ganda. 
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b. MCA memungkinkan interaksi antar para ahli teknis dengan para pembuat 

kebijakan (decision makers), tujuannya adalah untuk menghindari lamanya 

proses pelaksanaan. 

c. MCA sesuai untuk penggolongan dalam dunia nyata dengan melibatkan 

rasionalitas, dimana orang lebih memilih perencanaan yang mudah dijalankan 

(feasible planning) daripada perencanaan optimal (optimal planning ). 

Analisis Multi Kriteria menerima berbagai macam prosedur pendekatan, 

misalnya apabila pengukuran kuantitatif bisa digunakan ketika terdapat hubungan 

antara tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan batasan-batasan yang dapat 

diterima untuk tiap ukuran. Dalam perkembangannya, MCA melibatkan linier 

programming yang kompleks untuk menjelaskan atribut-atribut yang paling 

penting serta mengurangi pilihan yang tidak relevan. Selain itu MCA juga 

melengkapi para pembuat keputusan dengan beberapa pilihan yang beragam 

sehingga dapat memilih secara tepat tindakan yang akan dilakukan (Stimson, 

Stough and Roberts, 2002).  

Pada pelaksanaannya, metode MCA menggunakan matriks dasar sebagai 

alat penyelesaian. Misalnya untuk penilaian (scoring) pada ukuran pilihan Xij 

yaitu pengukuran bagi kekuatan hubungan diantara masing-masing variabel ( in ) 

dan tiap ukuran ( jm ) yang akan dievaluasi untuk semua sel baik pada baris dan 

kolom (i,j) di dalam matriks. Berikut dijelaskan mengenai penggunaan matris 

dasar dalam metode analisis multi kriteria. 

Tabel 1. Matriks Dasar Penggunaan Analisis Multi Kriteria 
    Pilihan j                                                        m Σ 
           i ... ... ... ... 

Xij ... ... ... 
... ... ... ... 

 
          n 
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Keterangan : 
i, n : variabel yang dipilih 
j, m : bobot/ukuran yang akan dievaluasi 

Penilaian (Scoring) pada tiap-tiap Xij dalam baris adalah dengan 

menjumlahkannya secara mendatar/horisontal. Untuk nilai (score) tertinggi adalah 

pilihan terbaik atau terendah yang tergantung dari skala pengukuran. Penilaian 

dengan memilih pilihan terbaik atau terendah tersebut tidak dapat dilakukan untuk 

semua kriteria yang dievaluasi pada bobot yang sama. Teknik dasar ini telah 

digunakan secara luas untuk prospek evaluasi dan kebutuhan akan pembuatan 

suatu keputusan. Aplikasi canggih dari MCA dapat menjadi perhitungan 

matematika yang kompleks (Stimson, Stough And Roberts, 2002). 

2.6.2 Model Scaling 
 

Menurut Abdullah Said yang disitesa oleh Fuadi (2002) bahwa metode 

Scaling merupakan standar yang dipakai oleh UNESCO yang bertujuan untuk 

mengetahui potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah tertentu. Berbagai penelitian 

yang mempunyai tujuan untuk mengalisis nilai rasio perbandingan suatu wilayah 

tertentu dengan wilayah yang lebih luas atau daerah diatasnya telah banyak yang 

menggunakan metode scaling sebagai alat analisis.  

Tinggi rendahnya nilai skor pada suatu daerah akan ditentukan oleh 

beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai variabel penelitian. Yang pada 

akhirnya akan menghasilkan bentuk penyelesaian dari masalah di daerah tersebut 

(Fuadi, 2002).  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di wilayah Kabupaten Nganjuk. Penentuan lokasi 

penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive), dengan pertimbangan bahwa 

selama ini belum ada penelitian di Kabupaten Nganjuk yang membahas tentang 

subsektor peternakan, khususnya kajian tentang potensi pengembangan agribisnis 

peternakan sapi potong di Kabupaten Nganjuk. Waktu penelitian berlangsung 

pada 17 Mei sampai dengan 16 Juni 2006. 

3.2 Metode Penelitian 
3.2.1 Responden Penelitian 

 Responden penelitian meliputi petani ternak sapi potong, pedagang dan 

pengepul (feedlotter) sapi potong di Kabupaten Nganjuk. Data yang dikumpulkan 

berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sample cluster, 

sedangkan data sekunder dikumpulkan dari instansi pemerintahan di Kabupaten 

Nganjuk. Hal ini sesuai dengan Daniel (2003) bahwa di negara yang sedang 

berkembang, pada bidang pertanian tidak semua populasi tercatat atau terdata 

dengan baik, sehingga diperlukan cluster dari sekelompok populasi yang ada 

untuk memudahkan suatu penelitian. 

3.2.2 Metode Penelitian 

Studi tentang potensi pengembangan agribisnis peternakan sapi potong di 

Kabupaten Nganjuk ini menggunakan metode survey untuk mengumpulkan data 

primer dan menggunakan metode data sekunder yang diperoleh dari Dinas 
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Kehewanan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nganjuk  

Metode survey merupakan pengamatan kritis untuk mendapatkan 

keterangan yang baik dan lengkap terhadap suatu persoalan pada lokasi tertentu, 

salah satu kelebihan penggunaan metode survey adalah memungkinkan 

pembuatan generalisasi untuk populasi yang besar. Sedangkan penggunaan 

metode data sekunder lebih banyak ditujukan untuk analisis kebijakan, analisis 

pertumbuhan yang kaitannya dengan perencanaan ke masa depan dan analisis 

masalah-masalah dalam pengembangan daerah. Menurut Daniel (2003) bahwa 

kumpulan fakta yang diperoleh dengan jalan penelitian yang seksama akan sangat 

bermanfaat bagi suatu kebijakan perencanaan pembangunan suatu wilayah. 

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dan checklist. Hal ini 

sesuai dengan Sumardjono (1996) bahwa pengumpulan data primer dalam metode 

survey lebih tepat menggunakan teknik observasi lapang, wawancara yang 

mendalam dan kuesioner. Sedangkan bila yang dikumpulkan adalah data sekunder 

maka dapat dilakukan studi pustaka. Ditambahkan oleh Singarimbun dan Effendi 

(1995) kuesioner merupakan hal yang pokok dalam penelitian survey untuk 

memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta mempunyai 

reliabilitas dan validitas yang tinggi.  

3.3 Variabel Pengamatan 

 Variabel merupakan konsep yang memiliki bermacam-macam nilai. Suatu 

konsep dapat diubah menjadi variabel dengan cara memusatkan pada aspek 

tertentu dari konsep itu sendiri (Nazir, 1999). Variabel yang diamati dalam 
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penelitian ini meliputi variabel pengaruh (independent variable) dan variabel 

terpengaruh (dependent variable). Namun tidak dilakukan uji pengaruh antar 

variabel, karena penelitian ini bersifat kualitatif untuk mengkaji secara mendalam 

rumusan suatu masalah, sehingga tidak memerlukan tes signifikansi (uji korelasi 

maupun regresi). Menurut Singarimbun dan Effendi (1995) dalam analisa ilmu 

sosial istilah pengaruh biasanya dikaitkan dengan analisa hubungan kausal (sebab-

akibat), padahal hubungan antara dependent dan independent variable tidak selalu 

merupakan hubungan kausatif.  

Yang menjadi variabel terpengaruh adalah : Carrying capacity (ST), 

sedangkan yang merupakan variabel pengaruh dalam penelitian ini adalah : 

1. Produksi Bahan Kering Pakan Ternak (Ton/Tahun) 

2. Produktivitas Lahan Pertanian (Ton/Ha/Tahun) 

3. Kepadatan Teknis Ternak (LU/Km2) 

4. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Agribisnis 

Suatu wilayah dikatakan potensial untuk dikembangkan peternakan sapi 

potong jika memiliki sumber daya yang belum termanfaatkan dengan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari keunggulan komparatif berdasarkan pembobotan kriteria 

penilaian yang dilakukan di wilayah tersebut. Salah satunya dengan melihat 

besarnya nilai Kapasitas Tampung (Carrying Capacity). Kapasitas tampung 

adalah jumlah ternak yang dapat dipelihara per satuan luas lahan yang diolah, 

yang dinyatakan dalam satuan Animal Unit (AU) atau Satuan Ternak (ST), dalam 

penelitian ini nilai kapasitas tampung diukur berdasarkan produksi bahan kering 

(BK) pakan dan estimasi kebutuhan pakan sapi potong dengan rumus berikut : 

Kapasitas Tampung = Produksi BK pakan (Ton/tahun)                           
         Kebutuhan BK per ST (Ton/tahun)  
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 Hal ini mengacu pada Santosa (2003) bahwa penghitungan daya tampung 

suatu wilayah dapat dilakukan dengan mengasumsikan kebutuhan konsumsi 

bahan kering sapi potong dalam jangka waktu tertentu dan menghitung produksi 

komulatif pakan, dengan satuan Unit Ternak (UT). 

3.4 Model dan Alat Analisis Data 
3.4.1 Model Analisis 

Analisis data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian untuk 

memberi arti dan makna terhadap data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat 

memecahkan permasalahan penelitian (Nazir, 1999). Analisis data yang 

digunakan adalah dengan model pendekatan Multi-Criteria Analysis dan Scaling. 

Data yang telah dikumpulkan dan ditabulasi kemudian dianalisis menggunakan 

kedua metode tersebut, selanjutnya diinterprestasikan untuk memperoleh 

kesimpulan tentang hasil penelitian. 

3.4.2 Alat Analisis Data  

Pengkajian yang mendalam ke lokasi penelitian yang telah ditentukan 

dilakukan dengan melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder guna 

keperluan analisa potensi pengembangan agribisnis peternakan sapi potong, sesuai 

dengan kondisi masing-masing wilayah (local agroclimate) di Kabupaten 

Nganjuk. Selanjutnya daerah yang paling berpotensi didiskripsikan dan 

dibandingkan dengan literatur. 

Menurut Wisadirana (2005) analisa kuantitatif juga dapat dilakukan pada 

data kualitatif yang telah dilakukan kuantifikasi. Data-data yang bersifat kulitatif 

terlebih dahulu dilakukan kuantifikasi dengan cara membuat skor-skor data lalu 

dibuat klasifikasi. 
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Tahap-tahap dalam melakukan analisis pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan variabel penelitian, melalui 

observasi, wawancara, kuesioner dan pencatatan terhadap obyek penelitian 

(checklist). 

2. Melakukan perhitungan pada data yang diperoleh, dimana pengukuran potensi 

agribisnis dilakukan berdasarkan diskripsi kewilayahan dengan pendekatan 

analisis keruangan menggunakan lima kriteria sebagai berikut : 

a. Produksi Bahan Kering Pakan Ternak 

Merupakan keseluruhan dari jumlah bahan kering pakan ternak yang 

berasal dari limbah pertanian tanaman pangan dan perkebunan, serta hijauan 

makanan ternak dalam waktu satu tahun, dengan satuan Ton/Tahun. Bahan 

pakan yang dimaksud adalah : jerami padi, dedak padi, klobot jagung, pollard, 

jerami kedelai, jerami kacang tanah, pucuk tebu, kulit kopi serta hijauan 

makanan ternak berupa rumput gajah. Semakin tinggi produksi bahan kering 

pakan suatu wilayah, maka wilayah tersebut memiliki potensi menampung 

ternak dalam jumlah banyak.  

b. Produktivitas Lahan Pertanian 

Pengukuran produktivitas lahan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

efisiensi penggunaan lahan pertanian, dengan rumus sebagai berikut :  

li = 
i

i

T
X

 

 Dimana : 
lit = Produktivitas Lahan di kecamatan i (Ton/Ha/Tahun) 
Xi = Output  Bahan Kering di kecamatan i (Ton/Tahun) 
Ti = Luas lahan di kecamatan i  (Ha) 
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 Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai dari 

produktivitas lahan pada suatu kecamatan maka menunjukkan semakin tinggi 

pula tingkat efektivitas penggunaan lahan di kecamatan tersebut. 

c. Kepadatan Teknis Ternak 

Kepadatan teknis ternak atau Capasity building merupakan pembagian 

dari jumlah ternak (dalam Livestock Unit/LU) dibagi luas wilayah yang 

diamati (Km2). Kepadatan teknis ternak mencerminkan derajat kuantitas 

ternak sapi potong yang ada pada suatu wilayah. Semakin tinggi kepadatan 

teknis ternak, maka semakin rendah daya tampung ternak di wilayah tersebut. 

Dan dalam ambang batas maksimum (jenuh) wilayah tersebut tidak 

memungkinkan lagi penambahan populasi ternak. 

d. Kelengkapan sarana dan prasarana agribisnis 

 Dalam mengukur potensi agribisnis peternakan sapi potong salah satu 

faktor yang tidak boleh diabaikan adalah kelengkapan sarana dan prasarana 

penunjang, hal ini akan berpengaruh pada aksebilitas petani ternak dan 

kecepatan inovasi teknologi yang akan diadopsi petani tenak. Sarana dan 

prasarana yang dimaksud adalah tempat pemotongan ternak (RPH dan TPH), 

pasar hewan, pasar daging, petugas teknis peternakan dan petugas Ib, serta 

kios SAPRONAK. Untuk mengukur nilai kelengkapan sarana dan prasarana 

masing-masing kecamatan dilakukan pembobotan skor. 

3. Mengukur peluang pengembangan agribisnis peternakan sapi potong di 

Kabupaten Nganjuk. 

Peluang pengembangan agribisnis peternakan sapi potong dapat dilihat 

dari beberapa hal berikut :  
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a. Permintaan Sapi Potong 

Permintaan akan kebutuhan sapi potong baik dari dalam maupun 

masyarakat Nganjuk cenderung mengikuti tingkat harga yang berlaku di pasar, 

proyeksi kebutuhan dan tingkat produktivitas, sesuai dengan hukum 

permintaan. Adapun rumus yang dipakai untuk menghitung produktivitas 

adalah sebagai berikut : 

 Yi   =   Qi . Pi 

Dimana : 

 Yi = nilai produksi total komoditas i 
 Qi  = jumlah produksi komoditas I (Kg) 
 Pi  = harga rata-rata komoditas I (Rp/kg) 
 

 Permintaan terhadap produk peternakan, termasuk didalamnya 

produk daging sapi cenderung elastis. Artinya jumlah produk yang diminta 

akan tergantung pada tingkat harga. Rumus elastisitas yang berhubungan 

dengan permintaan adalah sebagai berikut : 

 E  = % Perubahan Jumlah Produk Yang Diminta
      % Perubahan Harga Produk Tersebut 

 Dimana : 
 E = Elastisitas harga 
 E > 1 = Permintaan elastis 
 E < 1 = Permintaan Inelastis 
 E = 1 = Elastisitas tunggal (Budiono, 2000). 

b. Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB  

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu ukuran dari 

tingkat pendapatan masyarakat yang dapat digunakan untuk bahan 

perencanaan pembangunan regional di bidang peternakan. Data PDRB juga 

dapat digunakan sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan bidang 

peternakan yang telah dilaksanakan, serta menentukan kebijakan strategis 
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peternakan dimasa mendatang. Untuk mengukur kontribusi subsektor 

peternakan terhadap PDRB sektor pertanian Kabupaten Nganjuk, digunakan 

rumus berikut : 

CKit = ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

kab

i

PDRB
S

 x k 

Dimana : 

CKit =  kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB Pertanian 
   kabupaten pada periode t 

Si =  nilai komoditas peternakan di kabupaten  
PDRBkab =  nilai PDRB Kabupaten total di sektor pertanian 
k =  konstanta (k = 100) 
 

 
4. Menganalisis potensi peternakan sapi potong di tiap wilayah pengembangan 

dengan menggunakan analisis multi kriteria  dan scaling. 

 Dalam proses penilaian ini, beberapa ketentuan yang harus diketahui 

untuk memudahkan dalam melakukan analisis yaitu : 

i. Penilaian  

Didasarkan pada kumpulan data yang akan diperoleh di setiap 

kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Wilayah kecamatan di 

Kabupaten Nganjuk terbagi atas 20 wilayah, yaitu : Sawahan, Ngetos, 

Berbek, Loceret, Nganjuk, Kertosono, Lengkong, Tanjunganom, Berbek, 

Pace, Tanjunganom, Prambon, Ngronggot, Patianrowo, Baron, Gondang, 

Sukomoro, Bagor, Wilangan, Rejoso, Ngluyu dan Jatikalen. 

Penilaian dilakukan dengan cara menghitung nilai produktivitas 

pada setiap kriteria di masing-masing wilayah. Kemudian analisis 

dilanjutkan dengan membuat matriks pembobotan pada setiap kriteria 

yang dibuat. 
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ii. Pembobotan kriteria 

Tidak setiap kriteria akan mempunyai bobot yang sama. Sangatlah 

perlu untuk mengukur bobot setiap kriteria untuk merefleksikan 

kepentingan relatif bagi masing-masing kriteria. Metode yang digunakan 

untuk mengukur bobot setiap kriteria adalah dengan membagi kriteria 

sebagai perbandingan relatif dari nilai keseluruhan.  

iii. Scaling Potensi 

Teknik Scaling merupakan standar yang dipakai oleh UNESCO dalam 

tujuannya mengetahui potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah tertentu. 

Penggunaan metode Scaling dalam penelitian ini digunakan untuk 

menganalisis nilai potensi di masing-masing kecamatan. 

Rumus Scaling :   N  = %100
min

min x
NN
NN

maks

i
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
 

Keterangan : 

N  = Nilai dari wilayah/potensi wilayah yang diinginkan  
Ni  = Nilai dari wilayah yang diinginkan 
Nmin = Nilai terendah dari keseluruhan wilayah (kabupaten) 
Nmaks = Nilai tertinggi dari keseluruhan wilayah (kabupaten) 

Untuk memudahkan dalam melakukan pengklasifikasian, maka perlu 

adanya pembagian dalam interval-interval. Dalam penelitian ini untuk 

pembagian kelas/interval menggunakan aturan Sturgess, sebagai berikut : 

K = 1 + 3,322 Log n 

Dimana : 

K = Jumlah kelas interval 

n = Jumlah sampel yang dipakai (jumlah kecamatan di Kabupaten Nganjuk) 

Maka, dapat dihitung sebagai berikut : 
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K = 1 + 3,322 Log 20 

= 1 + ( 3,322 x 1,30 ) 

= 1 + 4,322 

= 5,322 dibulatkan menjadi lima interval 

Berdasarkan dengan perhitungan diatas, maka hasil yang diperoleh dari 

perhitungan kemudian dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 2. Klasifikasi dan Kriteria Penilaian Metode Scaling 
Nomor Klasifikasi Kriteria Nilai Scaling (%) 

1 I Sangat baik 81-100 
2 II Baik 61-80 
3 III Cukup 41-60 
4 IV Kurang 21-40 
5 V Sangat Kurang 0-20 

 
iv. Penentuan Rangking 

Untuk penentuan rangking dilakukan sesuai dengan urutan jumlah 

nilai terbesar sampai jumlah nilai terkecil. Nilai terbesar mengindikasikan 

wilayah yang paling berpotensi. 

4. Membuat pemetaan wilayah unggulan peternakan sapi potong di Kabupaten 

Nganjuk, sebagai tindak lanjut dari hasil analisis Scaling. 

3.5 Definisi Operasional 

1. Agribisnis peternakan sapi potong merupakan suatu kesatuan usaha yang 

meliputi keseluruhan dari mata rantai produksi sapi, pengolahan dan 

pemasaran hasil yang berhubungan dengan bidang pertanian. 

2. Pengukuran potensi agribisnis sapi potong dianalisis berdasarkan nilai 

produksi BK pakan ternak, produktivitas lahan pertanian, kepadatan teknis 

ternak, serta kelengkapan sarana dan prasarana penunjang agribisnis di 

Kabupaten Nganjuk. 
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3. Keadaan agroklimat diamati berdasarkan suhu, kelembapan, ketinggian 

daerah, ketersediaan sumber air dan topografi tanah di masing-masing 

wilayah kecamatan. 

4. Kapasitas tampung (carrying capacity) dalam penelitian ini diukur 

berdasarkan produksi bahan kering pakan di Nganjuk dibagi dengan 

kebutuhan bahan kering pakan sapi potong selama satu tahun. 

5. Pemetaan wilayah unggulan sapi potong adalah usaha penentuan sentra 

pengembangan ternak di Kabupaten Nganjuk yang mempunyai potensi 

dikembangkannya usaha peternakan, karena memiliki keunggulan 

komparatif dibanding wilayah kecamatan lain.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 
4.1.1 Keadaan Geografis 

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa 

Timur yang terletak di bagian barat. Wilayahnya terletak pada titik koordinat 111º 

5’ sampai dengan 112º 13’ Bujur Timur dan 7º 20’ sampai 7º 50’ Lintang Selatan. 

Kabupaten Nganjuk terletak pada ketinggian rata-rata 60 meter sampai dengan 

2.300 meter diatas permukaan air laut. Dilihat dari topografinya, Kabupaten 

Nganjuk terbagi menjadi tiga daerah, yaitu : 

a. Sebelah barat daya, merupakan daerah lereng Pegunungan Wilis, dengan 

ketinggian ± 1000 - 2000 meter diatas permukaan air laut. Daerah ini 

potensial untuk tanaman perkebunan dan hortikultura. 

b. Di sebelah utara, merupakan daerah Pegunungan Kendeng, dengan 

ketinggian ± 150 - 300 meter dari permukaan air laut. Daerah ini 

merupakan daerah hutan jati dan bahan galian kapur. 

c. Di tengah, merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 60 - 140 

meter diatas permukaan air laut. Daerah ini merupakan daerah pertanian 

seperti :  padi, palawija, tebu dan sayuran. 

Luas wilayah Kabupaten Nganjuk adalah seluas 122.434,116 Km2. 

Adapun peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat dalam 

tabel 3. sebagai berikut : 
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Tabel 3. Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Nganjuk 
No. Klasifikasi Penggunaan Lahan Luas Area (Km2) Prosentase (%) 

1. Sawah 42.154,67 34,43 
2. Tegal 11.621,13 9,49 
3. Perkebunan 46.000,00 0,04 
4. Hutan rakyat dan negara 45.978,60 38,39 
5. Pemukiman  19.135,39 15,63 
6. Lain-lain 3.498,36 2,86 

Total 122.434,12 100 
      (Sumber : Data sekunder, 2006). 

Dengan memiliki beberapa jenis tanah yang tergolong dalam jenis tanah 

yang subur, sangat memungkinkan untuk lebih meningkatkan produktivitas di 

bidang pertanian. Hal ini juga ditunjang adanya Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Brantas dan sungai Widas yang mengalir di bagian barat dan utara. Menurut 

Ernawanto dan Kartono (2005) data tentang kebutuhan ekologi dan teknik dari 

berbagai jenis penggunaan lahan yang diperoleh dari keterangan agronomis, 

kehutanan, dan disiplin ilmu lainnya yang terkait, dapat menjadi prinsip dasar 

evaluasi lahan untuk mengetahui potensi suatu lahan. 

4.1.2 Kondisi Demografi dan Pemerintahan 

Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2005, menyebutkan bahwa 

jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk sebesar 1.053.568 jiwa, dengan perincian 

sebanyak 530.313 jiwa penduduk laki-laki dan 523.255 jiwa penduduk berjenis 

kelamin perempuan. Dengan perbandingan sex ratio di Kabupaten Nganjuk pada 

akhir tahun 2005 adalah 1 : 1. 

Ibukota pemerintahan Kabupaten Nganjuk berkedudukan di Kecamatan 

Nganjuk, secara administratif Kabupaten Nganjuk mempunyai batas wilayah 

sebagai berikut : 

 Sebelah Utara :   Kabupaten Bojonegoro 

 Sebelah Selatan :   Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung 

 38



 Sebelah Timur :   Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri 

 Sebelah Barat :   Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun 

(Peta wilayah administratif  Kabupaten Nganjuk seperti pada lampiran 1.) 

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Nganjuk mempunyai sistem 

pemerintahan yang terbagi atas beberapa unit. Unit pemerintahan di bawah 

kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Unit Kecamatan terdiri dari 

beberapa Desa dan Kelurahan, dari masing-masing Desa/Kelurahan terbagi atas 

Dusun/Dukuh, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat pada tabel 4. berikut : 

Tabel 4. Rincian Unit Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk 
No. Unit Pemerintahan Jumlah 

1. Kecamatan 20 
2. Desa 264 
3. Kelurahan 20 
4. Dusun 721 
5. Rukun Warga (RW) 2.137 
6. Rukun Tetangga (RT) 6.986 

(Sumber : Data sekunder, 2006). 

 Dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, maka sejak 

tahun 2000 wilayah pembantu bupati (assistant regent) dihapuskan dan 

penyelenggaraan pembangunan daerah diserahkan pada tiap-tiap kecamatan. Hal 

ini merupakan kesempatan sekligus tantangan bagi masing-masing kecamatan 

untuk mengembangkan wilayahnya. 

4.1.3 Keadaan Umum Peternakan Sapi Potong di Kabupaten Nganjuk 

 Sapi potong merupakan ternak ruminansia yang banyak dipelihara 

masyarakat petani di Kabupaten Nganjuk. Populasi sapi potong pada tahun 2005 

tercatat sebanyak 106.360 ekor dimana terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,87 

persen dari tahun sebelumnya. Bangsa sapi yang dipelihara beragam sesuai 
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dengan berjalannya program Inseminasi Buatan (IB). Sumber ternak sapi potong 

di Kabupaten Nganjuk mengandalkan pada peternakan sapi rakyat, dimana 

pemeliharaan sapi rakyat pada umumnya masih dilaksanakan secara subsisten, 

belum banyak mendapat sentuhan teknologi, pengelolaannya sederhana dan 

kurang berwawasan agribisnis.  

Sistem pemeliharaan ekstensif juga masih tampak pada sebagian petani 

ternak, selain sistem pemeliharaan cut and carry, dimana sapi dikandangkan dan 

hijauan didapatkan dengan merumput di lapangan. Penanaman hijauan rumput 

unggul, telah dilakukan sebagian kecil petani, namun masih dalam luasan yang 

sangat kecil, sehingga tidak dapat dijadikan untuk pemenuhan kebutuhan ternak 

setiap hari. Hijauan tersebut biasanya hanya dipanen saat petani tidak punya 

cukup waktu untuk merumput di tempat yang jauh, Pemanfaatan limbah tanaman 

pangan masih terbatas pada limbah segar, seperti sisa tanaman janten (jagung) dan 

limbah tanaman kacang tanah. Sebagian besar petani ternak memanfaatkan jerami 

padi sebagai pakan ternak. 

4.2 Dinamika Permintaan Sapi Potong di Kabupaten Nganjuk 

Peningkatan populasi sapi potong secara signifikan akan meningkatkan 

penawaran daging sapi yang berasal dari produksi dalam negeri. Hal ini 

menunjukkan pasar sapi sapi domestik sangat menyukai komoditi sapi lokal. 

Sampai saat ini, peningkatan penawaran daging dari feedlotter dan importir 

berpengaruh negatif terhadap penawaran daging sapi lokal, meskipun tidak 

signifikan (Anonymous-a, 2004). 

Pemasaran produk peternakan secara umum masih inefisien, khususnya 

untuk ternak besar. Panjangnya rantai pemasaran mengakibatkan biaya tinggi, 
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sehingga harga ditingkat peternak dan harga yang dibayar oleh konsumen sangat 

berbeda (signifikan). Untuk ternak sapi dikenal istilah “blantik” yang sangat 

berperan dalam negosiasi harga, di pasar hewan blantik memegang peranan dalam 

transaksi jual beli ternak. Peranan tersebut jika tidak dikoordinasi dengan baik, 

tentunya akan mengganggu kinerja jalur pemasaran ternak. Rantai distribusi 

pemasaran komoditi peternakan sapi potong di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat 

dari struktur pasar (market structure), dimana untuk pemasaran ternak sapi potong 

harus melalui beberapa rantai dari peternak sampai ke RPH, kemudian sampai ke 

tangan konsumen dalam bentuk daging. Posisi Nganjuk yang strategis karena 

berada diantara daerah produsen (peternak sapi) dan konsumen (pedagang) di 

Jawa Timur membuat pasar ternak di Nganjuk cukup penting dalam lalu lintas 

perdagangan sapi potong regional Jawa Timur. Struktur pasar sapi potong di 

Nganjuk seperti dalam gambar 4. berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPH/Jagal 

Pasar Daging di 
Nganjuk 

Konsumen Lokal 

Pedagang Luar 
Kota 

RPH/Jagal 

Konsumen Daging 

Petani Ternak  

Blantik 

Pasar Hewan 
Nganjuk 

Pedagang Dalam 
Kota 

Local Feedlotter  

Fattening 

Pedagang Luar 
Kota 

   Gambar 4. Market Structure for Beef Cattle in Nganjuk 
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Pada gambar 4. diatas terlihat bahwa pedagang besar dari luar kota yang 

membeli dan menjual ternak sapi langsung ke pasar hewan di Nganjuk. 

Sedangkan untuk memenuhi konsumen dari kota besar di penuhi oleh feedlotter 

lokal. Menurut keterangan informan kunci di pasar hewan Nganjuk, permintaan 

sapi potong dari kota besar (Jakarta dan Bandung) hanya dapat dipenuhi oleh 

pedagang besar. Hal ini tidak lepas dari besarnya modal yang dibutuhkan karena 

biaya pengiriman sapi yang mahal ke kota besar dan tingginya resiko pengiriman 

ternak sapi hidup. Peran blantik di Pasar Nganjuk begitu dominan, selain sebagai 

perantara penjualan para blantik ini biasanya juga mencari dan menawarkan 

dagangan kepada para pembeli. 

Pengangkutan sapi potong hidup dari wilayah produksi ke kota besar 

(Jakarta dan Bandung) selain memerlukan biaya yang besar juga beresiko tinggi, 

sehingga membutuhkan sarana pengiriman yang memadai. Sebelum dikirim sapi 

potong diperiksa oleh Dinas Peternakan dan mendapatkan jaminan kesehatan 

ternak. Besarnya biaya pengiriman dapat diminimalkan dengan memperbanyak 

jumlah ternak yang dikirim. hal ini biasanya tidak dapat disediakan oleh peternak 

rakyat dengan skala usaha yang terbatas (Setioko dan Sani, 1999). 

Besarnya jumlah permintaan daging sapi masyarakat Nganjuk pada bulan 

Januari-April tahun 2006, yang diperoleh dari pedagang di pasar daging seperti 

pada tabel 5. berikut : 

Tabel 5. Permintaan dan Produksi Daging Sapi di Nganjuk  

(Sumber : Data primer diolah, 2006). 

No. Bulan Permintaan 
Daging (Kg) 

Produksi Daging Lokal 
(Kg) 

Supply Luar Kota 
(Kg) 

1. Januari 45.028,40 42.265,30 2.763,10 
2. Februari 48.884,60 46.332,40 2.552,20 
3. Maret 55.331,10 51.872,50 3.458,60 
4. April 51.645,40 49.089,00 2.556,40 

Jumlah 200.789,50 189.559,20 11.230,30 
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Dari tabel 5. diatas terlihat permintaan daging sapi terbanyak pada bulan 

Maret yaitu sebanyak 55.331,10 kg, sedangkan permintaan yang paling sedikit 

pada bulan Januari sebesar 45.028,40 kg. Pada bulan Maret tahun 2006, 

bersamaan waktunya dengan bulan Shafar (penanggalan Islam) dimana pada 

bulan tersebut banyak masyarakat yang menggelar hajatan (pernikahan atau 

sunatan), sehingga mengakibatkan permintaan daging sapi meningkat. Faktor-

faktor yang mempengaruhi permintaan daging sapi potong di Nganjuk yaitu harga 

daging yang ditawarkan dan waktu konsumsi. Sedangkan pasokan daging dari 

luar kota Nganjuk rata-rata setiap bulannya adalah 2.807,57 kg atau setara dengan 

23 ekor sapi potong dengan bobot karkas 156,5 kg/ekor dan perbandingan tulang 

dengan daging diestimasi 1 : 4. 

4.2.1 Pola Dinamika Permintaan Daging Sapi 

 Pola dinamika permintaan daging sapi  masyarakat Nganjuk pada bulan 

Januari-April 2006 seperti dalam gambar 5. berikut :  
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Gambar 5. Pola Dinamika Permintaan Daging Sapi 

Berdasarkan gambar 5. diatas terlihat pola dinamika permintaan daging 

sapi setiap bulannya cenderung meningkat. Peningkatan permintaan ini selain 

disebabkan faktor waktu konsumsi, dimana setiap bulan terjadi fluktuasi 
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tergantung musim hajatan atau tidak. Selain itu bertambahnya jumlah penduduk 

juga mengakibatkan permintaan meningkat. Penurunan permintaan pada bulan 

April terjadi karena naiknya harga daging sapi yang ditawarkan, yaitu dari Rp. 

35.000 menjadi Rp. 39.000. 

Menurut Wasana dan Kirbrandoko (2002) banyaknya komoditi yang 

diminta konsumen pada periode waktu tertentu dipengruhi oleh : harga komoditi 

tersebut, rata-rata penghasilan masyarakat, harga barang subtitusi dan besarnya 

populasi. Sehingga berdasarkan kebutuhan konsumsi daging sapi potong per 

kapita masyarakat, akan dapat diketahui kebutuhan daging sapi potong 

masyarakat Nganjuk selama satu tahun. Dengan mengetahui kebutuhan tersebut 

maka dapat diketahui proyeksi permintan daging sapi masyarakat Nganjuk, 

sebagai perencanan di masa yang akan datang. 

Di sisi lain peningkatan harga daging sapi akan berpengaruh positif 

terhadap harga ternak sapi lokal. Namun kenyataannya, hal tersebut tidak 

ditransmisikan dengan baik kepada peternak sebagai produsen. Oleh sebab itu, 

pengadaan sarana penunjang dan memfungsikan pasar ternak yang sudah ada 

diperlukan untuk meningkatkan akses peternak terhadap informasi harga. Dengan 

demikian peternak dapat menerima insentif jika terjadi kenaikan harga 

(Anonymous-f, 2005). 

Secara umum, usaha peternakan sapi potong di Nganjuk masih belum 

responsif terhadap perubahan faktor kenaikan harga daging sapi potong. Hal ini 

dikarenakan masih dominannya usaha peternakan rakyat yang tidak responsif 

terhadap kondisi pasar dikarenakan minimnya akses informasi dan teknologi yang 

digunakan masih sederhana, siklus produksi sapi potong yang relatif panjang, 
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serta dari sisi kelembagaan, lemahnya peran pemerintah dalam menentukan 

kebijakan harga pada unit produksi (pakan ternak). Untuk melihat responsibilitas 

tersebut dapat dilihat dari nilai elastisitas permintaan, berikut disajikan konsep 

elastisitas yang berhubungan dengan permintaan daging sapi berdasarkan harga 

dengan rumus sebagai berikut : 

 E = (D2 - D1)/D2 x 100%
     (P2 - P1)/P2 x 100% 

 Keterangan :  
E = Elastisitas harga sapi potong 
D1 = Permintaan daging sapi potong bulan sebelumnya 
D2 = Permintaan daging sapi potong bulan April 
P1 = Harga daging sapi potong bulan sebelumnya  
P2 = Harga daging sapi potong bulan April 

 Sehingga : 
E = (51.645,40 – 55.331,10)/51.645,40  x 100 %
    (39.000 – 35.000)/39.000 x 100% 
E = -7,1 %
    10,25 %  
E = - 0,69 

Sehingga permintaan daging sapi potong di Nganjuk adalah elastis, karena 

nilainya < 1. Besarnya pengaruh harga terhadap konsumsi daging sapi dinyatakan 

oleh elastisitas. Elastisitas harga daging sapi potong di Nganjuk pada bulan April 

2006 adalah -0,69 artinya jika terjadi kenaikan satu persen harga daging sapi 

potong maka akan menyebabkan penurunan konsumsi daging sapi potong sebesar 

0,69 persen. Menurut Budiono (2000) elastisitas permintaan terhadap harga 

biasanya mempunyai tanda negatif, artinya kenaikan harga daging sapi potong 

akan mengakibatkan berkurangnya konsumsi.  

Menurut Yusdja dan Ilham (2005) kekurangan suplai daging sapi potong 

akan terus membesar karena peningkatan permintaan daging sapi tidak seimbang 

dengan peningkatan suplainya. Berdasarkan angka indeks populasi, jumlah sapi 
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potong mengalami perkembangan yang relatif sangat lambat dibandingkan dengan 

perkembangan indeks pemotongan sebagai proksi permintaan. Pertumbuhan 

permintaan mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan 4,7 persen, 

sedangkan pertumbuhan populasi hanya 1,4 persen. Data ini memperlihatkan 

bahwa permintaan yang demikian kuat belum mampu menjadi insentif untuk 

mendongkrak produksi sapi potong dalam negeri.  

4.2.2 Ketidakseimbangan Supply-Demand 

Naiknya harga daging akan mendorong pedagang atau jagal meningkatkan 

jumlah pemotongan ternak sapi. Harga ternak sapi bakalan juga akan naik 

sehingga mendorong peternak untuk meningkatkan produksi sapi bakalan (usaha 

pembibitan). Namun, jika respon peternak untuk meningkatkan produksi bakalan 

sangat lambat, maka peningkatan jumlah pemotongan akan melebihi jumlah 

pertambahan alami (natural increase) ternak sapi sehingga akan terjadi 

pengurasan populasi sapi potong (Anonymous-a, 2004). 

Pada tabel 5. diatas menunjukkan bahwa selama ini produksi daging sapi 

potong yang dihasilkan sistem agribisnis peternakan sapi potong di Nganjuk 

belum sepenuhnya memenuhi permintaan daging sapi, karena pedagang daging 

masih harus mendatangkan daging sapi dari luar Nganjuk (Jombang dan Madiun). 

Menurut Winarso (2004) harga suatu komoditas pada dasarnya merupakan salah 

satu refleksi dari adanya indikator kuat lemahnya permintaan dari suatu 

komoditas. Keseimbangan  supply-demand dapat dilihat dari fluktuasi harga yang 

ada,  sehingga dapat diketahui sejauh mana kuat-lemahnya pasar terhadap 

permintaan-penawaran tehadap suatu komoditas. 
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Untuk menanggulangi ketidakseimbangan antara supply dan demand dapat 

menggunakan alternatif penawaran subtitusi produk. Pada sisi penawaran produk 

substitusi, Direktorat Jenderal Peternakan melakukan intervensi dengan 

meningkatkan produksi daging unggas dan daging ternak kecil sebagai bahan 

konsumsi dengan prinsip supply creates its own demand. Dengan meningkatnya 

ketersediaan daging unggas diharapkan dapat terjadi pergeseran permintaan dari 

red meat ke white meat, sehingga akan menghambat laju peningkatan permintaan 

daging sapi (Anonymous-f, 2005). 

 Ketidakseimbangan antara supply dan demand daging sapi potong 

diakibatkan adanya gejala lacking of production (penurunan produksi dan 

populasi sapi) di Nganjuk. Untuk memenuhi permintaan sapi potong masih harus 

mendatangkan bakalan dari Trenggalek, Probolinggo dan Bojonegoro. Sampai 

dengan bulan Mei tahun 2006 jumlah sapi potong yang dikeluarkan dari Nganjuk 

sebanyak 12.586 ekor. Sedangkan pemasukan sapi potong hanya sebesar 1340 

ekor (Dinas Kehewanan Kabupaten Nganjuk, 2006). Permintaan terbesar daging 

sapi untuk konsumen lokal berasal dari pedagang bakso. Output sampingan 

berupa tulang biasanya dikirim ke Banyuwangi dan Surabaya untuk digunakan 

sebagai bahan baku pabrik pakan ternak, sedangkan kulit digunakan untuk bahan 

baku industri kecil di Yogyakarta. 

Keterkaitan dinamika permintaan daging sapi dengan pengembangan 

potensi agribisnis sapi potong di Kabupaten Nganjuk yaitu dengan meningkatnya 

permintaan daging sapi potong seiring dengan pertambahan penduduk dan 

perkembangan perekonomian masyarakat. Maka diperlukan penanganan sistem 

agribisnis sapi potong yang lebih baik dalam rangka meningkatkan output yang 
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dihasilkan (dalam bentuk daging, sapi bakalan dan sapi siap potong). Karena 

selama ini potensi yang ada belum sepenuhnya digali dan dimanfaatkan secara 

optimal melalui kebijakan pemerintah daerah yang secara khusus berpihak pada 

kepentingan peternak sapi potong.  

4.3 Potensi Agribisnis Sapi Potong Kabupaten Nganjuk 

Pengertian penanganan potensi agribisnis peternakan sapi potong sebagai 

sistem yang saling berhubungan (rangkaian kegiatan beberapa subsistem yang 

saling terkait dan berpengaruh satu sama lain) yaitu dengan mengoptimalkan 

sumber daya yang tersedia dalam satu kesatuan kawasan wilayah sehingga bisa 

menghasilkan output yang lebih baik. Subsistem agribisnis peternakan sapi potong 

meliputi : subsistem input, subsistem produksi, subsistem pengolahan hasil dan 

pemasaran, serta subsistem kelembagaan penunjang peternakan sapi potong 

(Anonymous-l, 2006). 

Jumlah populasi sapi potong di Kabupaten Nganjuk tahun 2005 adalah 

sebanyak 106.360 ekor. Untuk lebih jelasnya penyebaran populasi sapi potong di 

Kabupaten Nganjuk tahun 2005, seperti dalam gambar 6. berikut :  
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Gambar 6. Penyebaran Populasi Sapi Potong Tahun 2005 
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Pada gambar 6. diatas terlihat persebaran populasi sapi potong cukup 

merata, selain dua wilayah yang mempunyai jumlah populasi sapi potong 

terbanyak yaitu di kecamatan Rejoso dan Tanjunganom. Seperti pada umumnya 

peternakan yang ada di daerah pedesaan, sebagian besar ternak yang dipelihara 

oleh peternakan rakyat di Kabupaten Nganjuk adalah ternak sapi lokal. Ternak 

sapi lokal merupakan sumber daya ternak yang sudah lama dipelihara peternak 

pedesaan dan sudah lama berperan dalam mendukung ekonomi rumah tangga 

peternak, disamping hasil utama dari tanaman pertanian. Oleh karena itu usaha 

peternakan rakyat inil harus menjadi basis pengembangan peternakan nasional.  

Berdasarkan pengamatan pada responden penelitian dapat diketahui 

struktur populasi sapi potong di Kabupaten Nganjuk terdiri atas pedet (umur < 6 

bulan), sapi dara, sapi jantan dan sapi betina (selengkapnya pada lampiran 7.). 

Sehingga dapat dihitung data populasi dalam satuan ternak (ST) seperti dalam 

tabel 6. berikut : 

Tabel 6. Populasi Sapi Potong dalam Satuan Ternak (ST) 
No. Jenis Ternak Prosentase (%) Jumlah 

(ekor) 
Konversi*) Jumlah 

(ST) 
1. Pedet 15,22 16.188 0,6 9.712,8 
2. Sapi dara 26,09 27.749 0,8 22.199,2 
3. Sapi jantan 9,78 10.402 1,0 10.402 
4. Sapi betina 48,91 52.021 1,0 52.021 

Jumlah  100 106.360 - 94.335 
       (Sumber : Data sekunder diolah, 2006). 
       Keterangan :  
       *) = Menurut Rayburn, Edward and Barao, Scott (2002).  

Menurut Rusfrida (2004) berdasarkan tipologinya, usaha peternakan dapat 

dikelompokkan ke dalam empat kelompok, seperti berikut : 

a. Sebagai usaha sambilan, ternak pada umumnya diperlihara seadanya dan 

kontribusi peternakan biasanya kurang dari 30 persen.  
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b. Sebagai cabang usaha dalam usaha tani terpadu (mix farming) dengan 

tingkat pendapatan dari budi daya peternakan 30-70 persen.  

c. Sebagai usaha pokok. Komoditi tunggal yang didukung komoditas 

pertanian lain dengan kontribusi pendapatan ternak 70-100 persen.  

d. Sebagai usaha industri merupakan komoditas khusus (specialist farming) 

dan kontribusi 100 persen dari usaha ternak pilihan tersebut. 

Berdasarkan pengamatan pada 20 kecamatan yang ada, sebagian besar 

usaha peternakan sapi potong yang ada di Kabupaten Nganjuk adalah termasuk 

dalam kelompok pertama, yaitu sebagai usaha sambilan dengan keadaan ternak 

pada umumnya diperlihara seadanya dan sebagian digembalakan pada padang 

rumput pada skala 2-5 ST per rumah tangga peternak. Pola pemeliharaan 

tradisional amat kentara, dimana pemberian pakan secara ala kadarnya, kebersihan 

kandang dan ternak kurang diperhatikan, serta kandang semi permanen dengan 

lantai tanah liat masih banyak dijumpai pada peternakan rakyat di pedesaan. 

4.3.1 Subsistem Input (Hulu) 
4.3.1.1 Potensi Sumber Daya Pakan Sapi Potong 

Daya saing usaha peternakan ditentukan oleh ketersediaan pakan, 

disamping faktor eksternal lain. Seperti umumnya wilayah di Indonesia, 

Kabupaten Nganjuk tidak memiliki padang penggembalaan yang memadai dan 

sangat terbatas dalam menyediakan rumput dan biji-bijian. Keterbatasan sumber 

daya padangan tersebut dapat ditanggulangi dengan mengoptimalkan potensi 

sumberdaya pakan yang berasal dari limbah (biomasa) yang dihasilkan usaha tani, 

perkebunan dan agroindustri.  
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Inovasi teknologi telah membuktikan bahwa bahan pakan yang berasal 

biomasa dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan untuk mencukupi kebutuhan 

pakan ternak ruminansia, dengan biaya yang lebih ekonomis. Pengembangan 

ternak ruminansia dapat dilakukan dengan pola integrasi secara in-situ maupun 

ex-situ, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal (Anonymous-l, 2006). 

a). Potensi Pakan Asal Limbah Tanaman Pangan dan Perkebunan  

Potensi pakan sapi potong merupakan seluruh bahan makanan yang dapat 

dimanfaatkan oleh ternak sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan, baik 

yang berasal dari tanaman (hijauan segar), awetan, limbah pertanian maupun 

limbah industri pertanian di Kabupaten Nganjuk. Menurut Chuzaemi (2002) 

dalam Hardianto (2005) faktor-faktor yang harus diketahui oleh peternak dalam 

menyusun formula pakan yang ekonomis dengan memanfaatkan sumber daya 

lokal yang tersedia di lingkungan adalah : kebutuhan zat gizi, jenis bahan pakan 

dan kandungan gizinya, tipe pakan, konsumsi pakan dan harga bahan baku pakan. 

Masalah “klasik” yang sering dihadapi para peternak sapi potong di 

Kabupaten Nganjuk setiap musim kemarau adalah kesulitan mencari rumput atau 

hijauan segar untuk pakan ternak. Para peternak harus pergi ke luar desa untuk 

mencari jerami di sawah yang sedang panen. Akibat sulitnya mencari hijauan, 

maka jumlah dan kualitas pakan yang diberikan ke ternak menjadi berkurang 

sehingga pertumbuhan ternak tidak dapat optimal. Upaya untuk mengatasi 

masalah kekurangan pakan di musim kemarau belum banyak dilakukan oleh para 

peternak di Nganjuk. 

Bahan pakan ternak yang biasa digunakan oleh peternak sapi potong di 

Nganjuk berdasarkan hasil pengamatan responden, seperti dalam tabel 7. berikut : 
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Tabel 7. Macam Bahan Pakan dan Kandungan Nutrisinya  
No. Asal Bahan Bahan Pakan  

yang dihasilkan 
Kandungan  

Nutrisi*)

1. Limbah Pertanian - Jerami Padi  
- Dedak Padi  
- Jerami Kedele 
- Kulit Kedele 
- Batang dan Klobot Jagung 
- Jerami Kacang Tanah 

- Serat 
- Energi  
- Serat 
- Serat 
- Serat 
- Serat 

2. Limbah Perkebunan - Pucuk Tebu 
- Kulit Kopi 

- Serat 
- Protein 

3. Limbah Agroindustri - Polard 
- Empok Jagung 
- Tetes Tebu 
- Ampas Tahu 

- Energi 
- Energi 
- Protein 
- Protein 

(Sumber : Data primer, 2006). 
Keterangan :  
*) = Menurut (Hardianto, 2005). 

Berdasarkan luas panen tahun 2005, jumlah produksi pakan ternak yang 

berasal dari limbah pertanian dan industri pertanian tanaman pangan dan 

perkebunan Kabupaten Nganjuk seperti dalam tabel 8. berikut : 

Tabel 8. Produksi Pakan Ternak Sapi Potong Asal Tanaman Pangan dan Perkebunan 
Tahun 2005*)

No. Jenis Pakan yang 
dihasilkan 

Produksi Pakan 
(Ton/Tahun) 

BK dalam 
pakan (%)**) 

Produksi BK 
(ton/tahun)  

1. Jerami Padi (Gogo&Sawah) 30.8873,10 70,46 21.7632,00 
2. Dedak Padi(Gogo&Sawah) 20.105,71 88,4 17.773,45 
3. Klobot Jagung 8.953,00 59,67 5.342,25 
4. Pollard 4.361,72 86 3.751,08 
5. Tebon Jagung 216.019,81 8,94 19.312,17 
6. Jerami Kedelai 16.003,20 69,14 11.064,61 
7. Jerami Kacang Tanah 2.735,07 68,32 1.868,60 
8. Pucuk Tebu 2.545,73 7,04 179,19 
9. Kulit Kopi 4,04 90 3,64 

Jumlah 572.594,94 - 276.926,99 
 (Sumber : Data primer dan sekunder diolah, 2006). 
 Keterangan : 
 *)  = Berdasarkan data produksi tanaman pangan dan perkebunan Kab. Nganjuk tahun 2005. 
 **) = Analisa Proksimat Lab. Lolit Sapi Potong Grati (dalam Zulbardi dan Kuswandi, 2005). 

Dari aspek kualitas, jenis limbah pertanian yang potensial adalah jerami 

tanaman serelia (Hardianto, 2005). Tetapi, jika dilihat dari aspek produksinya di 

Nganjuk jerami padi memiliki produktivitas yang tinggi. Dari tabel 8. diatas 

menunjukkan produksi pakan ternak sapi potong asal limbah pertanian tanaman 

pangan dan perkebunan mampu menghasilkan pakan sebesar 572.594,94 
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ton/tahun. Produksi pakan tersebut mempunyai kandungan BK sebesar 

276.926,99 Ton. Selengkapnya produksi tanaman pangan dan perkebunan di 

Kabupaten Nganjuk pada tahun 2005 seperti dalam lampiran 2. 

Bahan pakan ternak yang berasal dari limbah pertanian dan industri 

pertanian tanaman pangan dan perkebunan dapat disusun menjadi pakan ternak 

sapi potong lengkap atau sering disebut complete feed. Hal ini sesuai dengan 

Hardianto (2005) bahwa pakan ternak dapat dibuat dari bahan asal limbah 

pertanian yang banyak mengandung sumber serat, limbah agroindustri sebagai 

sumber energi. Serta ditambah bahan sumber protein dan sumber mineral. 

Untuk pembuatan pakan dalam bentuk complete feed, maka jenis-jenis 

pakan yang dibutuhkan harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai. 

Dimana penggunaan bahan pakan dalam ransum harus disesuaikan dengan 

kebutuhan nutrisi sapi potong yang dipelihara. Lebih lengkapnya komposisi 

nutrisi complete feed untuk penggemukan dan pembibitan sapi potong di wilayah 

Nganjuk, seperti dalam lampiran 5.  

b). Potensi Pakan Hijauan 

 Sebagian besar pakan hijauan yang digunakan sebagai pakan ternak sapi 

potong oleh peternak di Nganjuk adalah rumput gajah, kaliandra dan rumput 

lapangan. Pola beternak umumnya masih secara tradisional. Umumnya hijauan 

ditanam disela-sela tanaman pokok, di pematang sawah atau pada bantaran 

sungai. Lahan kosong dan sebagian lahan kritis yang masih tersedia di Kabupaten 

Nganjuk jika dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan sebagai area untuk 

menanam hijauan untuk pakan ternak. Data estimasi produksi hijauan makanan 
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ternak (HMT) berdasarkan pemanfaatan lahan kritis di Nganjuk, seperti dalam 

tabel 9. berikut : 

Tabel 9. Produksi Pakan Ternak Sapi Potong Asal Hijauan, berdasarkan Pemanfaatan 
Lahan Kritis 

No. Jenis Lahan Luas Lahan 
(Ha) 

Produksi HMT 
ha/tahun (Ton)*)

Produksi HMT 
(Ton/tahun) 

1. Potensial Kritis 5604 100 560.400 
2. Agak Kritis 2778 75 208350 
3. Kritis 2770 50 138500 
4. Sangat Kritis 230 25 5750 

JUMLAH 11382 - 913.000 
 (Sumber : Data primer dan sekunder diolah, 2006). 
 Keterangan :  
 *) = Menurut Ernawanto dan Kartono, 2005. 

 Dari data diatas dapat dianalisa bahwa dari pemanfaatan lahan kritis yang 

ditanami tanaman HMT, mampu menghasilkan produksi HMT sebesar 913.000 

ton per tahunnya dari lahan kritis seluas 11.382 ha. Menurut Ernawanto dan 

Kartono (2005) pengertian lahan kritis adalah suatu kondisi lahan yang 

menunjukkan penurunan produktifitas tanaman. Lahan kritis dapat ditanami, 

tetapi pada keadaan tertentu akan mengalami penurunan produktivitas tanaman. 

Produksi tanaman pada lahan kritis umumnya tidak lebih dari 25 persen dari lahan 

produktif, tergantung tingkat kekritisan lahan dan jenis tanaman yang ditanam. 

4.3.1.2 Potensi Lahan 

Menurut Ernawanto dan Kartono (2005) evaluasi sumberdaya lahan pada 

hakekatnya merupakan proses untuk menduga potensi sumberdaya lahan untuk 

berbagai penggunaannya, dengan membandingkan persyaratan yang diperlukan 

untuk penggunaan lahan tertentu dengan sifat sumberdaya yang ada pada lahan 

tersebut. Pada dasarnya evaluasi sumberdaya lahan membutuhkan tiga aspek 

utama, yaitu : lahan, produktivitas lahan dan aspek ekonomis.  
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a). Produktivitas Lahan Pertanian 

Salah satu informasi dasar yang dibutuhkan untuk pengembangan 

agribisnis pertanian adalah data potensi sumberdaya lahan, salah satunya 

pengukuran produktivitas lahan pertanian bertujuan untuk mengetahui tingkat 

efisiensi penggunaan lahan pertanian. Menurut Winarso (2004) rendahnya 

ketersediaan pakan hijauan hasil budidaya yang disebabkan teknologi yang 

berkaitan dengan pengadaan dan penyediaan pakan yang belum dikuasai petani 

ternak, sehingga ketersediaan produksi limbah pertanian dalam mendukung pakan 

untuk ternak perlu diberdayakan.  

Semakin tinggi produktivitas lahan pertanian suatu wilayah maka potensi 

untuk menghasilkan bahan pakan untuk menunjang pengembangan peternakan 

sapi potong, akan semakin tinggi pula. Produktivitas lahan pertanian diukur 

berdasarkan jumlah output bahan kering yang dihasilkan, dibagi dengan luas lahan 

yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pertanian. Selengkapnya 

produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Nganjuk dalam menghasilkan output 

berupa bahan kering pakan untuk ternak sapi potong seperti dalam lampiran 2. 

b). Kepadatan Teknis Ternak (Capasity building)  

Integrasi ternak dengan usaha tani baik itu tanaman pangan atau 

perkebunan merupakan upaya untuk meningkatkan daya tampung ternak dan 

capasity building dari satu satuan luas lahan usaha tani. Sedangkan kepadatan 

ternak ruminansia biasa dihitung dengan Live-stock Unit, satu Lu = 250 kg bobot 

hidup (Anonymous-m, 2006). Kepadatan masing-masing ternak beserta nilai 

konversinya seperti dalam tabel 10. berikut : 
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Tabel 10. Perhitungan Konversi Ternak Ruminansia 
No. Jenis Ternak Jumlah (Ekor) Nilai Konversi (Lu)*) Skor (Lu) 

1. Sapi Potong 106.360 0,7 74.452 
2. Kerbau 1.644 0,8 1315,2 
3. Kambing 115.893 0,065 7533,045 
4. Domba 90.554 0,065 5886,01 

Jumlah 314.451 - 89.186,25 
(Sumber : Data sekunder diolah, 2006). 
Keterangan : *) = Anonymous-m, 2006. 

Luas wilayah Kabupaten Nganjuk adalah 122.434.12 ha. Sehingga rata-

rata kepadatan ternaknya adalah 1,37 Lu/ha. Sedangkan kepadatan ternak sapi 

potong sebesar 1,64 Lu/ha. Artinya, pada setiap luas wilayah satu hektare akan 

dapat menampung ternak sapi potong sebanyak 1,64 Lu sapi potong atau setara 

dengan dua ekor sapi potong bobot 250 kg dan 160 kg. Sedangkan, apabila 

dihitung kepadatan ekonomisnya (Lu/1000 penduduk), dengan populasi peduduk 

sebesar 1.053.568 jiwa (tahun 2005). Sehingga didapat rata-rata kepadatan 

ekonomisnya 70,67 Lu sapi potong/1000 penduduk. Dengan kepadatan teknis 

ternak dan kepadatan ekonomisnya yang relatif rendah tersebut berpotensi untuk 

penambahan populasi ternak sapi potong. 

4.3.1.3 Potensi Agroklimat  

Pada dasarnya gambaran agroklimat suatu wilayah akan sangat 

mendukung upaya pengembangan sektor pertanian di wilayah tersebut. 

Agroklimat yang berhubungan dengan peternakan sapi potong meliputi : suhu, 

kelembapan udara relatif, curah hujan, ketinggian, topografi tanah, jenis tanah dan 

luas wilayah. Karena, hal-hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap 

ketersedian pakan dan produktivitas sapi potong.  
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a). Suhu dan Kelembapan 

Wilayah yang berupa dataran rendah dengan beberapa daerah pegunungan 

disebelah selatan membuat suhu dan kelembapan udara di wilayah Nganjuk 

berbeda-beda sesuai topografi tiap daerah. Namun secara umum temperatur di 

dataran rendah berkisar antara 23-33º C dengan kelembapan udara 75-78 %, 

sedangkan diwilayah pegunungan suhu udara berkisar antara 20-30º C dengan 

kelembapan 80 %.  

Untuk beternak sapi potong yang baik diperlukan temperatur kandang 25-

40°C (rata-rata 33°C) dan kelembapan relatif 75 %. Lokasi pemeliharaan dapat 

dilakukan pada dataran rendah yaitu pada ketinggian 100-500 meter, hingga 

dataran tinggi pada ketinggian >500 meter (Anonymous-g, 2005). 

b). Ketinggian Daerah 

Sebagian besar wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk 

berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 46-96 meter diatas 

permukaan laut (sebagian besar wilayah). Sedangkan wilayah yang terdapat di 

pegunungan berada pada ketinggian 150-750 meter diatas permukaan laut (bagian 

wilayah Kecamatan Loceret, Sawahan, Ngetos dan Berbek). 

Lokasi pemeliharaan sapi potong dapat dilakukan pada dataran rendah 

yaitu pada ketinggian 100-500 meter, hingga dataran tinggi pada ketinggian >500 

meter (Anonymous-c, 2005). Ditambahkan oleh Hadi dan Ilham (2002) bahwa 

secara umum tujuan pemeliharaan sapi potong yang dilakukan peternakan rakyat 

adalah untuk pembibitan dan penggemukan. Usaha pembibitan pada umumnya 

dilakukan di daerah dataran rendah dengan ketersediaan pakan hijauan yan relatif 
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sedikit atau kurang, sedangkan usaha penggemukan banyak terdapat di daerah 

dataran tinggi dengan ketersediaan pakan relatif cukup. 

c). Ketersediaan Sumber Air 

Dengan jumlah curah hujan tertinggi 7.066 mm per bulan dan sungai 

widas yang mengalir sepanjang 69.332 km, maka ketersediaan sumber air di 

kabupaten Nganjuk cukup melimpah. Sehingga tidak kesulitan menyediakan air 

untuk kebutuhan minum ternak dan membersihkan ternak sapi potong. Karena 

salah satu persyaratan bagi peternakan sapi potong adalah tersedianya air minum 

yang diberikan secara ad libitum, artinya harus tersedia dan tidak boleh kehabisan 

suatu saat (Anonymous-g, 2005).  

d). Topografi Tanah 

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Nganjuk adalah : andosol, latosol, 

gromosol, aluvial dan regosol. Jenis-jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang 

produktif untuk pertanian. Kabupaten Nganjuk dipengaruhi oleh iklim tropis, 

sehingga pada bulan Juni sampai dengan September akan terjadi kemarau kering 

dan pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret akan terjadi musim 

penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan Oktober di Nganjuk sering terjadi 

intensitas tiupan angin yang meningkat dari arah Tenggara, hal ini membuat 

Kabupaten Nganjuk dikenal sebagai ‘Kota Angin’. 

Dengan mengetahui keadaan agroklimat suatu wilayah maka dapat dibuat 

suatu analisis untuk mengembangkan potensi pertanian pada wilayah tersebut. 

Tentunya dengan melihat potensi sumber daya lain yang ada di daerah tersebut, 

misalnya sumber daya manusia. Gambaran agroklimat pendukung peternakan sapi 

potong di Kabupaten Nganjuk tahun 2006, seperti dalam tabel 11. berikut : 
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Tabel 11. Gambaran Agroklimat Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 

(Sumber : Data sekunder diolah, 2006). 

No Kecamatan Suhu 
(0C) 

Kelem 
baban 

(%) 

Curah 
Hujan per 
bln (mm3) 

Topografi tanah Jenis Tanah 

1. Sawahan 20-30 82 19 dataran tinggi, 
berbukit-bergunung 

andosol, latosol 

2. Ngetos 20-30 83 26 dataran tinggi, 
berbukit-bergunung 

andosol, latosol 

3. Berbek 22-32 80 14 dataran rendah, 
berbukit 

latosol, gromosol 

4. Loceret 22-32 75 25 dataran rendah, 
berbukit 

andosol, latosol, 
gromosol, aluvial 

5. Pace 23-32 75 19 dataran rendah, 
landai 

latosol, gromosol, 
aluvial 

6. Tanjunganom 22-32 75 16 dataran rendah, 
landai 

gromosal, aluvial 

7. Prambon 22-32 76 20 dataran rendah, 
landai 

aluvial 

8. Ngronggot 22-32 75 23 dataran rendah, 
landai 

aluvial 

9. Kertosono 22-33 75 22 dataran rendah, 
landai 

aluvial 

10. Patianrowo 22-32 76 0 dataran rendah, 
landai 

aluvial, regosol 

11. Baron 22-32 75 18 dataran rendah, 
landai 

aluvial 

12. Gondang 22-32 76 26 dataran rendah, 
bergelombang 

aluvial, regosol 

13. Sukomoro 22-32 78 0 dataran rendah, 
landai 

aluvial, regosol 

14. Nganjuk 23-32 75 17 dataran rendah, 
landai 

gromosol, aluvial, 
regosol 

15. Bagor 22-32 77 21 dataran rendah, 
landai 

gromosol, regosol 

16. Wilangan 21-32 80 19 dataran rendah, 
landai 

latosol, gromosol, 
regosol 

17. Rejoso 21-32 78 26 dataran rendah, 
bergelombang 

latosol, regosol, 
litosol 

18. Ngluyu 22-32 78 25 dataran rendah, 
landai 

latosol, regosol, 
litosol 

19. Lengkong 20-32 76 23 dataran rendah, 
berbukit,landai 

regosol 

20 Jatikalen 21-32 75 19 dataran rendah, 
landai 

aluvial, regosol 

Jumlah  

Trikesowo, Sumadi dan Suyadi (1993) dalam Tanari (2001) menyatakan 

bahwa produktivitas ternak potong di Indonesia masih tergolong rendah dibanding 

dengan produktivitas dari ternak sapi di negara-negara yang telah maju dalam 
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bidang peternakannya, produktivitas sapi potong dapat ditingkatkan baik melalui 

modifikasi lingkungan atau mengubah mutu genetiknya. 

4.3.1.4 Peran Ternak Sapi Potong Terhadap Rumah Tangga Peternak 

Peran penting ternak adalah sebagai sumber uang tunai, sebagai sumber 

pendapatan dan sebagai salah satu bentuk investasi (tabungan hidup) yang dapat 

diuangkan sewaktu dibutuhkan. Ternak juga bermanfaat dalam kegiatan 

keagamaan. Di beberapa daerah, sering kali ternak dijadikan sebagai cendera mata 

(hadiah) bagi pemenang lomba. Dan yang tidak kalah penting adalah peran ternak 

sebagai penghasil pupuk kandang (Rusfrida, 2005).  

Pentingnya peran usaha peternakan sapi potong dalam memacu 

pembangunan ekonomi petani ternak pedesaan di Kabupaten Nganjuk, perlu 

mendapat perhatian yang lebih besar. Karena selama ini ada kesan bahwa 

peternakan sapi potong hanya dijadikan sebagai sektor pelengkap. Pengembangan 

peternakan sapi potong ke depan haruslah mengedepankan pengembangan 

peternakan berbasis sumber daya lokal, yakni dengan meningkatkan produktivitas 

ternak-ternak lokal. Kecilnya skala usaha peternak sapi potong di Nganjuk juga 

berpengaruh terhadap kontribusi yang diberikan hasil peternakan sapi potong 

terhadap pendapatan rumah tangga petani ternak. Semakin besar skala usaha 

peternakan sapi potong maka akan memberikan kontribusi yang semakin besar 

pula terhadap pendapatan rumah tangga petani ternak sapi potong di Nganjuk.  

Dari hasil survai di lapang menunjukkan bahwa selama ini peternakan sapi 

potong hanya sebagai usaha sampingan selain kegiatan bertani. Peran tenak sapi 

potong bagi sebagian masyarakat Nganjuk sebagai “tabungan hidup”, persediaan 

untuk perayaan upacara adat, sebagai alat transportasi barang (cikar) dan 
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pembajak sawah. Adanya anggapan sebagian masyarakat dipedesaan bahwa 

semakin banyak sapi yang dimiliki maka orang tersebut memiliki kekayaan “rojo 

koyo” nampaknya sudah mulai hilang. Ternak sapi bukan lagi menjadi simbol 

kekayaan seseorang dilingkungan pedesaan di Nganjuk.  

4.3.2 Subsistem Produksi 
4.3.2.1 Output Produksi daging 

Perhitungan produksi usaha peternakan sapi potong didasarkan atas jumlah 

pemotongan jenis ternak di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Untuk itu 

digunakan data pemotongan dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) atau Tempat 

Pemotongan Hewan (TPH). Sedangkan untuk menghitung pemotongan yang tidak 

tercatat digunakan estimasi. Proyeksi yang digunakan untuk menghitung produksi 

daging adalah sebagai berikut : 

Q = {(X + Y) x K x C} + DO 

Keterangan = 
Q = produksi daging (kg) 
X = jumlah pemotongan tercatat (ekor) 
Y = pemotongan tidak tercatat (ekor) 
K = Faktor koreksi pemotongan 
C = rata-rata karkas (kg/ekor) 
DO = dable oval (Dinas Kehewanan Kabupaten Nganjuk, 2006). 

  Sehingga untuk menghitung produksi daging dan menentukan estimasi 

jumlah sapi potong maka perlu diketahui berat karkas yang dihasilkan oleh satu 

ekor sapi. Definisi karkas adalah semua bagian tubuh ternak yang dipotong 

setelah dikurangi kepala, kaki, kulit, isi rongga perut dan isi rongga dada 

(Mahyiddin, 2003). Berat karkas sapi potong dan beberapa hewan ternak lain di 

Kabupaten Nganjuk selengkapnya ada pada lampiran 4. 

 Produksi daging Kabupaten Nganjuk pada tahun 2005 berdasarkan 

pemotongan tercatat dan tidak tercatat, seperti dalam tabel 12. berikut : 
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Tabel 12. Produksi Daging Kabupaten Nganjuk Tahun 2004-2005  
Produksi (Kg) No. Asal Ternak 

2004 2005 
1 Sapi Potong 643.781,5 607.731,30 
2 Kerbau 1.400 702,50 
3 Kambing 141.087,5 125.957,00 
4 Domba 88.150,75 113.400,00 
5 Itik Manila 3.306,4 5.910,00 
7 Ayam Kampung 20.337,9 47.475,00 
8 Ayam Petelur 13.186,4 11.700,00 
9 Ayam Pedaging 1.033.456,72 1.688.602,50 

Total 1.944.707,17 2,600,775.80 
(Sumber : Data sekunder, 2006). 
 
 Dari tabel 12. diatas terlihat bahwa produksi daging sapi potong berada 

diurutan kedua terbanyak setelah produksi daging ayam pedaging. Yaitu sebesar  

607.731,30 kg. Jika dihitung prosentasenya seperti dalam gambar 7. berikut : 
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Gambar 7. Prosentase Produksi Daging Tahun 2005 

 Pada tahun 2005 produksi daging sapi tercatat sebesar 23,37 persen dari 

total produksi. Hal ini mencerminkan minat masyarakat Nganjuk untuk 

mengkonsumsi daging sapi cukup besar. Namun, harga daging sapi jauh lebih 

mahal dari daging ayam pedaging (broiler) juga menjadi pertimbangan bagi 

masyarakat Nganjuk untuk mengkonsumsi daging sapi. Apalagi gejolak flu 

burung yang sempat menjadi isu sentral nampaknya sudah mereda, sehingga 

produksi daging asal ayam pedaging mengalami pertumbuhan yang signifikan. 
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 Dari data produksi daging yang berhasil dikumpulkan dapat dihitung 

produktivitas (nilai output) daging dari masing-masing komoditas. Seperti daalam 

tabel 13. berikut :   

Tabel 13. Nilai Output Daging Kabupaten Nganjuk Tahun 2006*)

No. Asal Ternak Qi (Kg) Pi (Rp./kg) *) Yi (Rp. 000,-) 

1. Sapi 189.559,30 41.000 7.771.931,30 
2. Kambing 19.320,00 25.000 483.000,00 
3. Domba 3.375,00 26.000 87.750,00 
4. Ayam Kampung 11.850,00 15.000 177.750,00 
5. Ayam Petelur 3.600,00 10.000 36.000,00 
6. Ayam Pedaging 513.000,00 12.000 6.156.000,00 
7. Itik 300,00 14.000 4.200,00 

Total 13321138.1  14.716.631,30 
(Sumber : Data Primer dan Sekunder diolah, 2006). 
Keterangan : 
*) = data sementara sampai dengan April 2006 
**) = harga menurut survai di beberapa pasar minggu ke-4 Mei 2006 
Y = nilai produksi total komoditas (PxQ) 
Q  = jumlah produksi komoditas (Kg) 
P  = harga rata-rata komoditas (Rp/kg) 

 Dari tabel 13. diatas dapat dilihat nilai output produksi daging sapi potong 

sampai dengan bulan April tahun 2006 merupakan yang tertinggi diantara 

komoditas peternakan lain yaitu sebesar Rp. 7.771.931.300,-. Hal ini dipengaruhi 

oleh tingginya harga daging sapi per kilo gramnya, harga tersebut diperoleh dari 

nilai rata-rata daging sapi kualitas terbaik (harga tertinggi) di beberapa pasar besar 

di Nganjuk seperti pasar Wage (Kecamatan Nganjuk), pasar Kertosono, pasar 

Warujayeng, pasar Pahing (Pace) dan pasar Kliwon (Berbek) pada minngu ke-4 

bulan Mei tahun 2006.  

 Menurut keterangan dari beberapa jagal di Nganjuk, selama ini produksi 

daging sapi potong tersebut hanya untuk memenuhi permintaan konsumen atau 

segmen pasar dari Nganjuk. Belum ada upaya mengembangkan pasar daging 

segar tersebut keluar daerah, hal ini dikarenakan untuk pengiriman daging ke luar 

Nganjuk membutuhkan sarana yang tidak mudah, yaitu harus menyediakan 
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kontainer khusus daging dengan biaya pengiriman yang tidak sedikit. Selain itu 

untuk menembus pasar daging segar di luar Nganjuk, juga harus bersaing dengan 

produsen daging segar dari daerah sekitar Nganjuk seperti Jombang, Trenggalek, 

Kediri dan Blitar.  

4.3.2.2 Output Populasi Ternak 

 Pemasukan dan pengeluaran ternak sapi potong di Kabupaten Nganjuk 

sampai dengan bulan Mei tahun 2006 seperti dalam tabel 14. berikut : 

Tabel 14. Pemasukan dan Pengeluaran Sapi Potong di Kabupaten Nganjuk*)

No.  Uraian Unit (ekor) Macam Daerah Asal/Tujuan 

1. Pemasukan 

Ternak 

1.340 -Bakalan sapi untuk 

penggemukan umur 6-12 bulan 

- Bibit sapi untuk pejantan 

unggul dan induk siap kawin 

Trenggalek, 

Tulungagung, 

Bojonegoro, 

Probolinggo (Tongas) 

2. Pengeluaran 

Ternak 

12.586 - Sapi siap potong umur 2,5-3 

tahun, dengan bobot hidup ± 

400 kg. 

Surabaya, Bandung 

(Ciroyom), Bogor, 

Jakarta 

(Sumber : Data primer, 2006) 
Keterangan :  
*) = sampai dengan bulan Mei tahun 2006. 

 Dari tabel 14. diatas terlihat bahwa angka pengeluaran ternak jauh lebih 

besar dari pada pemasukan ternak yang berupa bakalan. Jika tidak ditambahi 

dengan peningkatan populasi sapi potong, hal itu merupakan ancaman terhadap 

pengurasan sapi potong di kabupaten Nganjuk. Masuknya bakalan dari daerah lain 

juga menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk belum bisa menghasilkan bakalan 

sapi sendiri, karena untuk menghasilkan bakalan sapi potong harus sesuai dengan 

standar mutu dan kualitas bibit ternak.  

Pada dasarnya kualitas bakalan (bibit sapi) akan mempengaruhi 

produktivitas sapi potong yang diusahakan. Untuk menjamin mutu produksi yang 

sesuai dengan permintaan konsumen diperlukan bibit ternak yang bermutu. Oleh 
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karena itu diperlukan pengaturan mengenai Standar Mutu atau Kualitas Bibit 

ternak dan produksinya. Pengaturannya ditetapkan dengan SK. Meteri Pertanian 

Nomor : 358/Kpts/TN.410/5/1988 (selengkapnya dalam lampiran 8.).  

Informasi yang diperoleh dari salah seorang pedagang sapi terbesar di 

Nganjuk (H. Tri Margono-Baron) menyebutkan bahwa output sapi potong yang 

banyak diminta konsumen dari luar kabupaten (khususnya Ciroyom-Bandung) 

adalah sapi siap potong dengan bobot  hidup seberat 400 kg, dengan umur antara 

dua sampai tiga setengah tahun.  Pengiriman dilakukan setiap bulan dan terkadang 

sesuai dengan permintaan, menggunakan truk besar yang berkapasitas 17 ekor 

sapi. Biaya pengiriman per ekor sapi untuk pengiriman ke daerah Jakarta dan 

Bandung berkisar Rp. 200.000,-. Sapi-sapi tersebut diperoleh dari bakalan yang 

dibeli dari pasar lokal di Nganjuk dan sebagian didatangkan dari daerah Tongas 

(Probolinggo) kemudian digemukkan secara insentif selama 3- 6 bulan. 

1.3.2.3 Konstribusi Subsektor Peternakan terhadap Produk Domestik 
   Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian 

Konstribusi subsektor peternakan terhadap sektor pertanian dalam produk 

domestik bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk pada tahun 2005 dapat dihitung 

berdasarkan rumus berikut :  

CKit = ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

kab

i

PDRB
S

 x 100 % 

Dimana : 
CKit =  kontribusi/peran subsektor peternakan terhadap PDRB Pertanian 
   kabupaten pada periode t 
Si =  nilai komoditas peternakan  

PDRBkab =  nilai PDRB Kabupaten total di sektor pertanian 

CKit = 140.326,88    x  100 % 
    1.234.245,75 
 = 11,37 %  
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Kontribusi komoditas peternakan terhadap PDRB Kabupaten Nganjuk 

tahun 2005 sebesar 3,4 persen. Berdasarkan angka tersebut, maka diharapkan 

subsektor peternakan dapat berkembang sebagai sektor pertumbuhan yang baru. 

Mengingat komoditi peternakan dikenal sebagai komoditas yang memiliki banyak 

manfaat, produk utama ternak (daging, susu dan telur) merupakan sumber bahan 

pangan yang bergizi tinggi. Komposisi PDRB sektor Pertanian seperti dalam 

gambar 8. berikut :  
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Gambar 8. Komposisi PDRB Sektor Pertanian Tahun 2005 

Data dari Dinas Kehewanan Kabupaten Nganjuk tahun 2005 mencatat 

nilai komoditas peternakan sapi potong tahun 2005 (dihitung berdasarkan nilai 

output produksi daging sapi potong) sebesar Rp. 20.601.004.800,- atau  14,54 

persen dari total nilai komoditas peternakan. Suatu angka yang cukup signifikan, 

mengingat tingkat harga daging sapi potong adalah paling tinggi dibandingkan 

harga daging dari ternak lainnya. Sehingga dengan berkembangnya agribisnis 

peternakan sapi potong di Kabupaten Nganjuk maka akan meningkatkan besarnya 

kontribusi nilai komoditas subsektor peternakan dalam PDRB. Selengkapnya 

PDRB Kabupaten Nganjuk tahun 2005 dapat dilihat pada lampiran 6. 
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4.3.2.4 Potensi Sumber Bibit 

Ternak lokal tersebut tidak hanya kepemilikannya yang tersebar luas di 

tangan petani pedesaan, tetapi juga telah berperan penting dalam masa krisis 

ekonomi. Selain itu yang tidak kalah penting adalah karena ternak-ternak lokal itu 

merupakan sumber daya genetik (plasma nutfah) unggul milik bangsa yang harus 

dimanfaatkan secara optimal. Sapi yang umumnya dipelihara oleh peternak di 

Nganjuk adalah jenis sapi Peranakan Ongole (PO). Ciri-ciri sapi PO antara lain : 

- Berwarna putih, leher pendek, punggung besar dan panjang. 

- Mata besar dan tenang, kulit sekitar mata berwarna hitam 

- Tanduk mengarah keatas, yang betina lebih panjang dari jantan. 

- Terdapat punuk kecil. 

Pasokan sapi bibit masih di datangkan dari luar Nganjuk, seperti dari 

Tulungagung dan probolinggo. Salah satu peternakan sapi potong yang intensif 

memelihara ternak bibit yaitu milik Bapak Didik di Desa Sonoageng (Prambon). 

Pada peternakan sapi potong ini dikembangkan sapi potong kualitas unggul dari 

jenis Simenthal, Brahman, PO dan Limousin. Bahkan pada tahun 2005 lalu sapi 

milik Bapak Widodo ini berhasil meraih Juara II dan III dalam Kontes Ternak 

Unggulan Tingkat Nasional di Pasuruan. Output keluaran berupa pejantan siap 

potong untuk hewan korban. 

Berbeda dengan pola penggemukan yang dijalankan oleh H. Hasyim 

(Pace), dimana ternak sapi potong didatangkan dari pasar lokal, kemudian 

digemukkan secara intensif dengan sistem kereman dalam waktu singkat. Output 

keluaran berupa sapi siap potong untuk memenuhi permintaan konsumen lokal di 

Nganjuk dan sebagian melalui pedagang perantara dikirim ke luar kota. 
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4.3.3 Subsistem Pengolahan Hasil dan Pemasaran (Hilir) 
4.3.3.1 Rumah Potong Hewan (RPH) 

Menurut Tanari (2001) untuk menghasilkan daging yang baik (aman, sehat 

dan utuh), maka hewan yang akan dipotong harus diperiksa dahulu kesehatan dan 

kondisinya (pemeriksaan antermortem), sehingga hanya hewan yang sehat saja 

yang boleh dipotong. Selanjutnya juga diawasi proses pemotongan, pemeriksaan 

daging, isi perut dan dada (pemeriksaan postmortem). Selain dilakukan 

pemeriksaan, daging yang baik harus dihasilkan dari proses pemotongan yang 

bersih (higienis), baik dan benar. Agar pelaksanaan pemotongan berjalan dengan 

baik dan bersih, serta mudah diawasi dari kemungkinan adanya kuman-kuman 

pada daging, maka proses pemotongan harus dilakukan di RPH. 

Tempat pemotongan hewan ternak yang ada di Nganjuk terbagi atas dua 

macam yaitu RPH yang dikelola oleh dinas dan Jagal yang dikelola oleh 

perorangan. Rata-rata angka pemotongan sapi potong di RPH ataupun jagal di 

Nganjuk sangat kecil, hanya berkisar 1-3 ekor sapi per harinya. Sedangkan tarif 

pemotongan per ekor sapi rata-rata berkisar Rp. 150.000,-. Kondisi yang 

memprihatinkan adalah kurangnya kontrol dari pihak pemerintah terhadap 

masalah sanitasi, kebersihan dan jaminan ASUH atas daging yang dihjasilkan dari 

pemotongan ternak sapi potong. Data tempat pemotongan hewan di Kabupaten 

Nganjuk selengkapnya dalam lampiran 10. 

4.3.3.2 Lembaga Pemasaran 

Keberadaan tempat untuk menjual hasil usahatani atau pasar, di setiap 

daerah tentunya sangat berperan penting. Di Kabupaten Nganjuk, untuk pasar 

yang berfungsi secara khusus dalam penampung hasil usahatani, seperti terminal 
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agribisnis memang belum ada. Padahal penanganan output agribisnis secara 

terpadu mutlak dibutuhkan untuk mempercepat pengembangan agribisnis sapi 

potong. Lembaga pemasaran yang banyak berperan dalam pengembangan 

agribisnis sapi potong di Nganjuk adalah pasar daging dan pasar hewan.  

Sebagimana diketahui proyeksi permintaan produk peternakan khususnya 

daging terus meningkat oleh karena cepatnya laju pertumbuhan penduduk, 

kenaikan pendapatan perkapita serta kecenderungan perubahan pola makan dan 

bertambahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya daging sebagai salah 

satu bahan makanan yang bergizi tinggi. Arus permintaan diatas tidak dapat 

dilepaskan dari salah satu komponen agribisnis peternakan di sektor hilir yaitu 

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang fungsinya sebagai tempat terjadinya 

proses perubahan dari ternak menjadi karkas atau daging (Mahyiddin, 2003). 

Output produksi berupa daging dipasarkan ke beberapa pasar di Nganjuk, 

daging tersebut berasal dari jagal dan rumah potong hewan (RPH). Disini terlihat 

lemahnya kontrol pemerintah dalam hal ini Dinas Kehewanan karena pengawasan 

yang tidak ketat terhadap tempat-tempat pemotongan ternak (jagal) pada saat 

ternak dipotong. Pemeriksaan kesehatan ternak sapi hanya dilakukan untuk sapi 

potong yang masuk atau dikirim ke luar kota. Lokasi pasar yang banyak menjadi 

tujuan pemasaran daging di Kabupaten Nganjuk, seperti dalam tabel 15. berikut : 

Tabel 15. Lokasi Pasar Daging di Kabupaten Nganjuk*)

No. Nama Pasar Lokasi Waktu Pasaran 
1. Pasar Wage Kecamatan Nganjuk Wage 
2. Pasar Pace Kecamatan Pace Pahing 
3. Pasar Berbek Kecamatan berbek Kliwon 
4. Pasar Warujayeng Kecamtan Tanjunganom Pon 
5. Pasar Sukomoro Kecamatan Sukomoro Legi 

(Sumber : Data primer, 2006).  
Keterangan :  
*) = Yang menjadi sampel penelitian 
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 Sebagian besar daging sapi pada pasar diatas (tabel 15.) berasal dari jagal, 

artinya sapi dipotong tanpa melalui RPH milik Dinas Kehewanan. Sehingga 

selama ini tidak ada jaminan ASUH, sebagaimana makna yang sebenarnya dari 

RPH sebagai kompleks bangunan dengan disain tertentu yang dipergunakan 

sebagai tempat memotong hewan secara benar bagi konsumsi masyarakat luas, 

serta harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Dengan demikian diharapkan 

bahwa daging yang diperoleh dapat memenuhi kriteria aman (safe), sehat (sound), 

utuh (wholesomeness), halal dan berdaya saing tinggi (Mahyiddin, 2003). 

4.3.3.3 Price Market Value 

Salah satu hal yang mempengaruhi tingkat permintaan masyarakat 

Nganjuk dalam mengkonsumsi daging sapi segar adalah harga. Masyarakat 

Nganjuk masih cenderung mengkonsumsi daging dengan harga murah tanpa 

memperdulikan kualitasnya. Harga daging sapi dibeberapa pasar di Kabupaten 

Nganjuk, seperti dalam tabel 16. berikut : 

Tabel 16. Harga Komoditas Daging Sapi di beberapa Pasar*)

Harga Berdasarkan Kualitas (Rp./Kg) No. Nama Pasar 
A (baik) B (sedang) C (rendah) 

1. Pasar Wage 41.000 36.000 29.000 
2. Pasar Pace 40.000 35.000 28.000 
3. Pasar Berbek 41.500 35.000 27.500 
4. Pasar Warujayeng 41.000 35.500 27.000 
5. Pasar Baron 41.000 35.000 26.500 

(Sumber : Data primer, 2006). 
Keterangan :  
*) = data diperoleh dari survai ke pedagang pada minggu ke-4 bulan Mei 2006. 

 Dari tabel 16. diatas terlihat bahwa harga daging sapi pada minggu 

keempat bulan Mei 2006 untuk kualitas daging A (baik) yang paling tinggi di 

pasar Berbek yaitu Rp. 41.500,-. Sedangkan kualitas C (rendah) harga yang paling 

rendah di pasar Baron yaitu Rp. 26.500. Sebagian besar pedagang daging tersebut 

memotong sendiri sapinya dan sebagian mengambil daging dari jagal. Tinggi 
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rendahnya harga selain tergantung besarnya permintaan, juga dipengaruhi jarak 

pasar dengan lokasi pemotongan, selain itu waktu musiman juga mempengaruhi 

harga daging. Misalnya menjelang hari raya Idul Fitri, harga daging akan 

melonjak naik. 

 Output keluaran berupa sapi, baik sapi siap potong, pedhet bakalan, 

pejantan maupun sapi indukan biasanya dipasarkan di pasar hewan yang ada di 

Nganjuk yaitu pasar hewan Guyangan dan pasar hewan Warujayeng. Menurut 

keterangan para pedagang di pasar tersebut saat ini harga sapi potong hidup 

mencapai Rp. 16.000 – Rp. 17.500. Namun, hal ini juga tergantung jenis dan 

keadaan sapi, misalnya untuk sapi dari jenis Limousin cenderung lebih disukai 

konsumen atau bisa dikatakan menjadi tren pembelian saat ini. Sapi-sapi tersebut 

berasal dari peternak lokal di Nganjuk serta sebagian dari luar kota seperti Kediri, 

Madiun, Jombang dan Madura. Sarana pengangkutan yang digunakan 

menggunakan truck kecil dan mobil  pick-up. 

4.3.3.4 Peluang Pasar 

Kebutuhan akan produk pangan asal hewan terus meningkat seiring 

meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan penduduk serta kesadaran 

masyarakat akan pentingnya nilai gizi. Selama ini penyediaan produk peternakan 

dipenuhi dari produk asal dalam negeri dan impor. Karena produksi dalam negeri 

tidak mencukupi maka impor terus meningkat setiap tahunnya dan tentunya hal 

tersebut akan mengancam produksi dalam negeri, apalagi produk impor biasanya 

lebih bersaing baik dari segi kualitas maupun harga yang ditawarkan. Menurut 

Bindon, Michael (2006) bahwa pengembangan ternak potong saat ini harus 
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berorientasi pada pasar, yaitu mengacu pada kualitas daging (meet quality) yang 

dihasilkan bukan hanya pada berapa besar jumlah produksinya. 

Rantai pemasaran sapi potong asal Nganjuk yang dikirim ke kota besar 

(Jakarta dan Bandung) seperti dalam gambar 9. berikut : 
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Gambar 9. Marketing of Cattle on Nganjuk Destined for Big City 

Seperti juga segmen pasar daging di Kabupaten Nganjuk, konsumen 

umumnya masih memilih daging sapi dengan harga murah. Meningkatnya 
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pendapatan per kapita masyarakat dan bertambahnya populasi penduduk Nganjuk, 

menunjukkan peluang pemasaran daging sapi. Sebagian masyarakat yang masih 

takut mengkonsumsi daging ayam potong, setelah berkembangnya wabah flu 

burung mulai beralih untuk mengkonsumsi daging sapi potong. Meskipun harga 

daging sapi potong jauh lebih mahal dari pada daging ayam potong. Jadi berbeda 

sekali orientasi produksi masyarakat luar negeri dengan bangsa Indonesia. Saat 

kita berupaya meningkatkan produksi dalam segi kuantitas, peternak (feedlotter) 

luar negeri telah mengorientasikan produksi pada kualitas. 

4.3.4 Subsistem Kelembagaan Penunjang Agibisnis Peternakan Sapi Potong  
4.3.4.1 Lembaga Pemerintah 

Sebagai lembaga pemerintah yang menunjang berkembangnya sub sektor 

peternakan, Dinas Kehewanan Kabupaten Nganjuk mempunyai visi dan misi 

sebagai berikut : 

Visi :  Terwujudnya masyarakat Nganjuk sehat jasmani dan rohani, 

kecukupan protein hewani dengan memantapkan program kehewanan 

berbasis agroindustri dan agribisnis. 

Misi : 1. Memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan sumber 

daya manusia untuk mendukung kecukupan protein hewani dalam 

meningkatkan pembinaan gizi keluarga. 

2.  Meningkatkan pengadopsian teknologi kehewanan serta melaksanakan 

diversifikasi usaha dan komoditi, untuk menciptakan kemandirian 

rumah tangga petani ternak dalam mewujudkan peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan. 
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Peran Dinas Kehewanan Kabupaten Nganjuk terhadap pengembangan 

agribisnis sapi potong di Nganjuk cukup besar. Selain sebagai lembaga yang 

mengatur keluar-masuknya sapi potong dari dan keluar Nganjuk, lembaga 

pemerintah ini juga bertanggungjawab atas kesehatan ternak.  Dalam kegiatan 

operasionalnya Dinas Kehewanan terbagi dalam dua wilayah kerja. Wilayah 

pertama terdiri dari : Kecamatan Nganjuk, Bagor, Wilangan, Berbek, Sawahan, 

Ngetos, Loceret, Rejoso, Gondang dan Sukomoro. Sedangkan wilayah kedua 

meliputi : Kertosono, Baron, Prambon, Tanjunganom, Pace, Ngronggot, 

Patianrowo, Ngluyu, Lengkong dan Jatikalen.  

4.3.4.2 Kebijakan Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong  
di Kabupaten Nganjuk 

Menurut Mubyarto dan Santosa (2003) sektor pertanian merupakan mata 

rantai dalam sistem komoditi, sehingga kinerja keberhasilannya akan ditentukan 

kinerja dari sistem komoditi secara keseluruhan. Sejauh ini belum ada upaya 

penanganan sistem agribisnis sapi potong secara terpadu di Kabupaten Nganjuk. 

Subsistem yang ada terbentuk dengan sendirinya tanpa terkoordinasi secara 

terpadu. Subsistem hilir yang merupakan input penyedia produksi misalnya pakan 

ternak, selama ini belum terkoordinasi dengan subsistem produksi atau subsitem 

pemasaran (output). Sehingga belum banyak terobosan yang dapat dilakukan 

peternak lokal dalam menjual output komoditi yang mereka hasilkan.  

Berkaca pada daerah lain yang telah berhasil mengembangkan konsep 

agribisnis sapi potong, dimana fokus pemerintah dalam menggarap potensi dari 

masing-masing subsistem secara nyata tertuang dengan adanya tempat 

memasarkan produk yang lebih dari sekedar pasar daging atau pasar hewan. 
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Sehingga akan merangsang peternakan rakyat dengan sendirinya untuk 

mengembangkan usahanya. Sepintas jika diamati konsep agribisnis dalam 

pengertian satu kesatuan dari beberapa sistem sudah tampak pada peternak sapi 

potong di Nganjuk, misalnya keterpaduan antara penggunaan kotoran ternak dan 

air kencing sebagai pupuk dari tanaman padi atau jagung disawah – hasil samping 

pertanian seperti jerami padi dan klobot jagung yang dimanfaatkan sebagai bahan 

pakan ternak sapi. Namun kecilnya skala usaha karena terbatasnya modal yang 

dimiliki, membuat “bisnis” ini kurang memberikan tambahan pendapatan bagi 

peternakan rakyat di Nganjuk.. 

Menurut Rukmana (2005) indikator makro berkembangnya agribisnis 

peternakan sapi potong disuatu daerah dapat dilihat dari beberapa hal, seperti 

berikut : Peningkatan populasi ternak per tahun, peningkatan skala usaha, 

peningkatan produksi daging sapi potong, peningkatan konsumsi protein hewani 

asal ternak, peningkaan investasi, peningkatan pendapatan peternak, peningkatan 

lapangan usaha, peluang kerja dan pengentasan kemiskinan, di tiap-tiap subsistem 

agribisnis. Serta, peningkatan kontribusi terhadap PDRB.  

Dalam rangka pengembangan agribisnis peternakan sapi potong Dinas 

Kehewanan Kabupaten Nganjuk telah membuat rencana program pembangunan 

bidang peternakan yang dilaksanakan untuk periode tahun 2003-2008 sebagai 

berikut : 

a. Inseminasi Buatan 

Teknologi Inseminasi Buatan sudah mulai diadopsi oleh peternak sapi 

potong di Kabupaten Nganjuk. Selain kualitas bibit yang lebih baik, semakin 

jarangnya pejantan pemacek membuat peternak mulai meninggalkan pola 
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perkawinan alami. Meskipun dengan tarif yang relatif lebih mahal, yaitu sekali 

suntik untuk IB rata-rata sebesar Rp. 30.000 – Rp. 45.000, sedangkan jika 

menggunakan pemacek sapi jantan biayanya hanya Rp. 15.000 - Rp. 25.000 tiap 

sekali kawin. Semen yang biasanya banyak diminta oleh peternak dari jenis sapi 

brahman dan limousin.    

Layanan kemudahan pemanfaatan teknologi IB ini dilaksanakan dengan 

menambah jumlah inseminator, baik pemerintah (biasanya merangkap mantri) 

maupun inseminator swadaya yang tersebar ditiap Kecamatan. Sehingga 

diharapkan dengan adanya teknologi IB ini permasalahan reproduksi ternak dapat 

ditangani dan mutu genetik ternak sapi potong semakin baik. 

b. Peningkatan Budidaya Sapi Potong 

 Upaya peningkatan budidaya sapi potong dilaksanakan dengan dua bentuk 

proyek, bantuan sapi kereman dan sapi gaduhan. Bantuan sapi kereman pada 

tahun 2006 ini diberikan sejumlah 246 ekor sapi bakalan dan sebanyak 140 ekor 

sapi betina produktif yang digaduhkan kepada peternak di Nganjuk. Bantuan 

diberikan secara bergilir kepada masing-masing yang tersebar diseluruh 

Kabupaten Nganjuk sesuai dengan standar kemiskinan yang diberlakukan BPS. 

Bantuan sapi gaduhan diberikan dengan  aturan bagi hasil 70 : 30, 70 persen buat 

peternak dan 30 persen masuk ke kas dinas. Sedangkan bantuan sapi kereman 

diberikan dalam jangka waktu dua tahunan dengan sistem induk bergilir.  

 Adanya bantuan sapi gaduhan dan kereman tersebut diharapkan dapat 

memberi modal kepada peternak dan merangsang peternak untuk lebih giat dan 

sungguh-sungguh dalam berusaha di bidang peternakan sapi potong. Sehingga 

dapat meningkatkan populasi sapi potong di Nganjuk. 
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c. Pelayanan Kesehatan Ternak 

 Dengan adanya petugas teknis kesehatan (mantri hewan) di hampir setiap 

kecamatan di Nganjuk, maka pelayanan kesehatan ternak terutama sapi potong 

menjadi lebih mudah. Keberadaan mantri hewan ini sangat penting karena selain 

menangani masalah kesehatan juga bertindak sebagai inseminator IB. Data 

petugas teknis lapangan Dinas Kehewanan Kabupaten Nganjuk, seperti dalam 

lampiran 10. 

d. Pencegahan Penyakit Anthrax 

Pengendalian dan pemberantasan penyakit ternak dari wilayah peternakan 

diperlukan dalam menunjang keberhasilan agribisnis peternakan. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan jalan mengawasi secara ketat keluar masuknya ternak 

antar wilayah dan semua peralatan yang berkaitan, maupun dengan melakukan 

vaksinasi pada ternak. Secara khusus pencegahan terhadap penyakit anthrax 

dilakukan Dinas Kehewanan melalui Balai Penyidikan Penyakit Hewan, Ikan dan 

Uji Mutu. Pengendalian dilakukan melalui vaksinasi, pengobatan antibiotika, 

mengisolasi sapi yang terinfeksi serta mengubur dan membakar sapi yang mati.  

e. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kelompok Tani Ternak 

Kelembagaan peternak mempunyai peran yang besar dalam meningkatkan 

kinerja usaha agribisnis. Lembaga ini berperan sebagai wadah yang mampu 

memberikan naungan kepada peternak terhadap gejolak yang timbul, misalnya 

dengan adanya lembaga ini peternak mempunyai kekuatan pasar dimana posisi 

tawar akan tinggi sehingga peternak tidak mudah dikuasai atau dirugikan oleh 

pihak lain yang ingin mempermainkan harga. Selain itu peternak akan mempunyai 

jaringan pasar, kemitraan dan akses permodalan yang lebih luas. 
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Dalam rangka mengembangkan agribisnis sapi potong di Nganjuk, Dinas 

Kehewanan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 

pembinaan kelompok tani ternak. Keberadaan kelompok tani tenak sangat penting 

dalam menampung dinamika yang berkembang pada masyarakat dan sebagai 

sentra informasi bagi peternak di pedesaan. Kelompok tani ternak yang pernah 

eksist yaitu kelompok tani ternak sapi potong “Brahman Indah” di Kecamatan 

Prambon, namun sejak tahun 1997 lalu kelompok tani ini sudah bubar. (Rincian 

program beserta alokasi anggaran, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9.)  

4.3.4.3 Infrastruktur Pendukung 

Selain tersedianya sumberdaya pada masing-masing sub sistem, untuk 

mendukung pengembangan sistem agribisnis sapi potong juga harus diperhatikan 

faktor pendukung, diantaranya : 

a. Pengangkutan (Transportation) 

Dalam sistem agribisnis, faktor penting lainnya adalah tersedianya alat 

transportasi yang berguna untuk mengangkut hasil produksi untuk dijual ke 

tempat lain atau pasar. Keberadaan fasilitas jalan raya juga berpengaruh terhadap 

kelancaran arus transportasi ternak yang keluar-masuk dalam suatu wilayah, serta 

akses tataniaga ternak. 

Sarana transportasi yang biasa digunakan untuk mengangkut ternak sapi 

yaitu : pick-up, truk mini dan truk besar (fuso). Tarif  pengangkutan sapi dari 

pasar ke dalam satu wilayah kecamatan berkisar antara Rp. 25.000 – Rp. 50.000. 

Banyaknya jenis angkutan yang ada di Nganjuk memudahkan para petani ternak 

dalam mendapatkan jenis angkutan untuk komoditas hasil ternak dengan biaya 

transportasi yang relatif murah. 
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b. Pengembangan Informasi dan Teknologi Tepat Guna 

Informasi dan teknologi bidang peternakan perlu disampaikan melalui 

media massa maupun media elektronik atau dalam bentuk lain yang mudah 

diterima peternak atau masyarakat umum yang nantinya untuk disebarluaskan. 

Pemanfaatan teknologi tepat guna belum banyak dirasakan oleh sebagian petani 

peternak di Nganjuk, karena teknologi yang ada sekarang memerlukan biaya yang 

tinggi dan kurang cocok bila diterapkan pada kondisi lapang, karena keterbatasan 

sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang kurang mendukung. 

Padahal teknologi dalam dunia peternakan sangat diperlukan dalam rangka 

peningkatan produksi dan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan.  

c. Pengembangan Kemitraan 

Kemitraan antara peternakan rakyat dengan industri peternakan perlu 

dijalin dengan kuat dalam rangka mengembangkan dunia peternakan melalui 

pembinaan dan kerjasama yang saling menguntungkan dan saling melengkapi satu 

dengan yang lain. Dengan adanya kemitraan diharapkan akan saling 

meningkatkan pendapatan peternak, kualitas sumber daya petani ternak, skala 

usaha, memacu iklim berusaha, serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap 

kemandirian petani ternak. Selama ini belum ada pengusaha yang menanamkan 

investasi dengan menjalin kemitraan dengan peternak sapi potong di Nganjuk. 

d. Peraturan Perundang-undangan 

Peraturan perundang-undangan yang mendukung iklim usaha pertanian 

dan peternakan sangat diperlukan untuk melindungi usaha dibidang pertanian, 

khususnya peternakan sapi potong. Salah satunya bertujuan mengurangi 

pengurasan ternak sapi, karena meningkatnya pemotongan betina produktif pada 
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saat ini. Selain itu juga untuk melindungi peternak rakyat terhadap monopoli pasar 

peternak besar dalam menentukan harga di pasar ternak.  

Menurut Woods, Elizabeth (2004) bahwa dalam pengembangan agribisnis 

peternakan, perlindungan terhadap usaha peternakan rakyat harus diwujudkan 

dalam kebijakan yang dapat merangsang pertumbuhan usaha ditengah iklim 

persaingan dengan importir sapi potong dalam struktur pasar yang lebih terbuka, 

sehingga peternakan rakyat dapat mengembangkan usahanya. 

4.4 Permasalahan Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong  
di Kabupaten Nganjuk 

Menurut Rukmana (2005) permasalahan sekaligus tantangan yang sedang 

dan akan dihadapi dalam pembangunan peternakan adalah (1) pembangunan 

peternakan masa lalu lebih difokuskan pada usahatani dengan sasaran utama 

peningkatan produksi, (2) pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk akan 

meningkatkan permintaan produk ternak, (3) tuntutan peningkatan kualitas dan 

kontinuitas produk peternakan yang memiliki keunggulan dan berdaya saing 

tinggi, (4) penyediaan dan penyebaran bibit unggul ternak belum memenuhi 

kebutuhan, (5) pemotongan ternak betina produktif yang tidak terkendali, (6) jarak 

kelahiran dan angka kelahiran belum sesuai dengan parameter teknis.  

Permasalahan pengembangan agribisnis sapi potong di Kabupaten 

Nganjuk secara umum antara lain :  

a. Kurangnya dukungan permodalan melalui kredit dengan bunga khusus 

untuk usaha peternakan rakyat 

b. Pengetahuan peternak terhadap teknologi dan pengelolaan usaha ternak 

dengan sistem agribisnis yang masih rendah 
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c. Belum banyak pelaku dunia usaha (swasta, investor) yang mau 

berinvestasi dalam bidang agribisnis peternakan.  

d. Lambatnya tingkat pertambahan populasi karena rendahnya daya 

reproduksi dan produktivitas serta angka kematian ternak yang tinggi 

mencapai 4,5 persen (Dinas Kehewanan Kabupaten Nganjuk, 2006). 

e. Rendahnya produktivitas ternak sapi potong, karena sebagian besar masih 

tergolong peternakan tradisional dengan tingkat efisiensi yang masih 

rendah 

Sedangkan permasalahan yang ada pada setiap sub-sistem agribisnis 

peternakan sapi potong di Kabupaten Nganjuk cukup kompleks, yaitu : 

4.4.1 Pada Sub-Sistem Hulu 

Permasalahan yang ada antara lain :  

1) terbatasnya bibit sapi berkualitas unggul 

2) mahalnya harga sarana produksi peternakan.  

3) masih rendahnya penguasaan teknologi dan pengendalian penyakit ternak 

4) kecilnya skala usaha dan bersifat sampingan 

5) terpencar-pencarnya lokasi usaha, karena merupakan peternakan rakyat 

yang tersebar di wilayah yang berbeda sehingga kurang efisien 

6) rendahnya produktivitas 

7) produksi yang kurang berorientasi ke pasar.  

4.4.2 Pada Sub-Sistem Pengolahan 

Permasalahan yang ada antara lain :  

1) kurang tersedianya fasilitas penanganan dan pengolahan hasil ternak 
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2) rendahnya diversifikasi produk ternak yaitu hanya berupa daging segar dan 

sapi potong hidup. 

3) rendahnya modal yang dimiliki dan jiwa wirausaha peternak.  

4.4.3 Pada Sub-Sistem Pemasaran Hasil (Hilir) 

Permasalahan yang ada adalah : 

1) rendahnya daya saing mutu dan tampilan produk ternak,  

2) terbatasnya segmentasi pasar daging segar, dan  

3) adanya indikasi penguasaan pasar pada kelompok tertentu, yaitu feedlotter 

lokal yang mempunyai modal besar. 

4.4.4 Pada Sub-Sistem Jasa Penunjang  

Permasalahan yang ada antara lain : 

1) terbatasnya pelayanan komunikasi (penyuluhan) dan informasi peluang 

bisnis dari pemerintah daerah. 

2) terbatasnya jasa kredit lunak sebagai modal usaha,  

3) belum ada pembinaan yang rutin kepada peternak dan pelaku pasar, 

4) belum tertatanya kawasan sentra produksi peternakan, dan  

5) kurangnya sarana dan prasarana peternakan yang modern.  

Untuk mengatasi permasalahan diatas diperlukan strategi pembangunan 

agribisnis peternakan sapi potong di Kabupaten Nganjuk yang diarahkan pada 

prinsip aspiratif dan partisipatif yang berbasis pada kelompok tani ternak. 

Mengingat pengembangan agribisnis peternakan sapi potong merupakan suatu 

sistem, maka diperlukan percepatan peningkatan kualitas SDM petani ternak, 

penciptaan iklim usaha dan investasi bidang peternakan sapi potong yang 
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kondusif, pembangunan sarana dan prasarana penunjang di sentra pengembangan 

agribisnis peternakan sapi potong. 

Menurut Hadi, Vincent dan Ilham (1999) bahwa skema kebijakan 

pemerintah dalam mengembangkan agribisnis peternakan sapi potong yang 

bertujuan untuk meningkatkan produksi daging lokal, mengurangi tekanan impor 

sapi potong dari luar negeri terhadap ternak lokal, peningkatan pendapatan 

peternak dan penyerapan tenaga kerja, menghasilkan produksi pakan lokal, serta 

menyelamatkan devisa yang terbuang akibat impor sapi dari luar negeri, dapat 

dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu : Pola Inti Rakyat Penggemukan (Fattening 

NES), PIR Bakalan (Breeding NES) dan PIR Pakan (Forage NES).  

Berdasarkan pendekatan ketiga pola tersebut maka model pengembangan 

agribisnis peternakan sapi potong pada satu sentra wilayah di Kabupaten Nganjuk 

merupakan metode yang paling tepat, karena mampu mengakomoditir semua 

sistem yang terkait. Ditambahkan, Nainggolan (2005) bahwa pelajaran berharga 

selama krisis ekonomi di Indonesia adalah sektor agro telah menunjukkan 

ketegarannya selama menghadapi krisis dan bertahan sampai sekarang. Tidak 

pernah sektor agro mengalami pertumbuhan negatif. Maka sangat strategis jika 

meletakkan titik pembangunan pada sektor pertanian dan subsektor dibawahnya, 

mengingat potensi pengembangan yang besar, serta ditunjang peluang pasar yang 

cukup terbuka. Pekerjaan rumah yang masih perlu dilakukan adalah pemetaan 

komoditi sesuai dengan potensi wilayah, sehingga bisa dikembangkan komoditi 

yang didukung agroklimat masing-masing wilayah  
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4.5 Kapasitas Tampung (Carrying Capacity) 

Kapasitas tampung adalah jumlah ternak yang dapat dipelihara per satuan 

luas lahan yang diolah, yang dinyatakan dalam satuan Animal Unit (AU) atau 

Satuan Ternak (ST). Dengan mengetahui jumlah produksi bahan kering (BK) 

pakan sapi potong di Nganjuk dan kebutuhan BK sapi potong per hari selama satu 

tahun maka dapat diketahui carrying capacity sapi potong di Nganjuk. Produksi 

bahan kering pakan sapi potong di Nganjuk seperti dalam tabel 17. berikut : 

Tabel 17. Produksi BK Pakan Sapi Potong di Nganjuk 
No. Jenis Pakan yang dihasilkan Produksi BK (ton/tahun)  

1. Limbah Pertanian dan Perkebunan 276.926,99 
2.. Rumput Gajah**) 145.648,00 

Jumlah 422.574,99 
     Keterangan : 

                    *) = Analisa Proksimat Lab. Lolit Sapi Potong Grati (dalam Zulbardi dan   
                 Kuswandi, 2005). 

                    **) = Berdasarkan pemanfaatan lahan kering di Nganjuk 

 Berat badan rata-rata sapi potong di Nganjuk per ekor adalah 313 kg, 

sedangkan jumlah populasi sapi potong sebanyak 94.334,94 ST. Menurut Nitis 

(1990) kebutuhan bahan kering (BK) sapi potong per ekor setiap harinya adalah 

tiga persen dari berat badannya. Sehingga jika dihitung kebutuhan BK pakan sapi 

potong per tahun adalah :  

BK/ST = % kebutuhan BK x (Bobot Rata-rata x Konversi ST) x Jumlah hari  

= 3 % x (313 x 0,85) x 365  

= 2,913 Ton/Tahun. 

 Sehingga dapat diketahui kapasitas tampung (carrying capacity) sapi 

potong di Nganjuk sebagai berikut :  

Kapasitas Tampung = Produksi BK pakan (Ton/tahun)  .  
   Kebutuhan BK per ST sapi (Ton/tahun)  
= 422.574,99.   
   2,913 
= 145.065,22 ST. 
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 Dari perhitungan diatas dapat diketahui nilai carrying capacity sapi potong 

di Nganjuk adalah 145.065,22 ST. Sedangkan populasi ternak yang ada saat ini 

adalah sebesar 94.334,94 ST, artinya masih memungkinkan penambahan populasi 

ternak sebanyak 50.730,28 ST. 

 Nilai carrying capacity masing-masing kecamatan di Kabupaten Nganjuk 

serta potensi penambahan ternak seperti dalam tabel 18. beikut : 

Tabel 18. Nilai Carrying capacity Sapi Potong di Masing-masing Kecamatan 
No Kecamatan Kapasitas 

Tampung (ST) 
Populasi Sapi Potong 

Sekarang (ST) 
Potensi Penambahan 

Ternak (ST)*)

1. Sawahan 16342,73 3.354,41 12.988,31 
2. Ngetos 12677,29 3.851,98 8.825,31 
3. Berbek 8567,10 4.146,44 4.420,65 
4. Loceret 11517,68 3.641,78 7.875,90 
5. Pace 7755,62 6.669,79 1.085,83 
6. Tanjunganom 12889,08 10.204,24 2.684,84 
7. Prambon 9973,09 3.501,64 6.471,45 
8. Ngronggot 5889,41 5.279,07 610,34 
9. Kertosono 5530,07 1.992,07 3.537,99 
10. Patianrowo 6836,58 2.321,12 4.515,46 
11. Baron 7303,12 6.213,90 1.089,22 
12. Gondang 10119,54 6.605,04 3.514,50 
13. Sukomoro 5825,63 3.045,75 2.779,88 
14. Nganjuk 3293,22 1.130,85 2.162,37 

-1.950,21 15 Bagor 4961,71 6.911,92 
16. Wilangan 2647,79 2.504,72 143,06 
17. Rejoso 5470,75 11.668,58 -6.197,82 
18. Ngluyu 3365,43 3.229,35 136,08 
19. Lengkong 2563,67 4.010,74 -1.447,06 
20 Jatikalen 1535,69 4.051,54 -2.515,84 

 Jumlah 145.065,22 94.334,93 50.730,28 
(Sumber : Data diolah, 2006). 
Keterangan :  
*) = Tanda (-) menunjukkan kapasitas tampung jenuh 

Berdasarkan tabel 18. diatas wilayah Kecamatan Bagor, Rejoso, Lengkong 

dan Jatikalen merupakan wilayah yang sudah jenuh kapasitas tampungnya. 

Artinya karena potensi BK pakan yang dimiliki tidak dapat memenuhi kebutuhan 

pakan untuk populasi yang telah ada, sehingga tidak memungkinkan penambahan 

populasi ternak sapi potong. 
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4.6 Rantai Agribisnis Sapi Potong di Kabupaten Nganjuk 

Secara umum agribisnis sapi potong di Indonesia mempunyai prospek 

yang cukup bagus, karena permintaan produk daging terus meningkat, seirama 

dengan pertambahan penduduk dan perkembangan perekonomian masyarakat. 

Sehingga melalui pendekatan pengembangan agribisnis diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas sapi potong dan memenuhi kebutuhan daging 

masyarakat Nganjuk. 

Skema pengembangan agribisnis sapi potong yang diterapkan di 

Kabupaten Nganjuk, meliputi empat subsistem yang saling berkaitan dan 

menunjang satu sama lain, rantai agribisnis sapi potong di Kabupaten Nganjuk 

seperti gambar 10. berikut : 
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Gambar 10. Rantai Agribisnis Sapi Potong di Kabupaten Nganjuk 

 Rantai agribisnis sapi potong di Kabupaten Nganjuk terdiri dari empat 

subsistem yang saling mendukung satu sama lain, yaitu : Subsistem hulu, 
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produksi, hilir dan kelembagaan penunjang. Peran pemerintah daerah sangat 

diperlukan untuk mengorganisir tiap-tiap subsistem agribisnis supaya bisa terus 

berkembang. Karena sebagian subsistem ditangani oleh instansi atau dinas yang 

berbeda, sehingga sistem yang dikenbangkan dapat berjalan dengan baik. 

Permasalahan yang ada pada salah satu subsistem hendaknya segera 

ditanggulangi agar tidak mengganggu subsistem yang lain, karena terputusnya 

salah satu subsistem dalam rantai agribisnis diatas akan mengakibatkan subsistem 

yang lain tidak dapat menghasilkan output yang optimal. 

4.7 Penentuan Wilayah Sentra Pengembangan Agribisnis Sapi Potong 
dengan Analisis Multi Kriteria dan Scaling 

Penilaian potensi peternakan di suatu wilayah saat ini sangat diperlukan, 

mengingat heterogenitas yang sangat tinggi dimana masing-masing wilayah 

memiliki kondisi lokal spesifik yang berbeda dalam menentukan sejauh mana 

efektifitas pengembangan usaha peternakan. Menurut Yusdja dan Ilham (2005) 

pengembangan agribisnis sapi potong dimasa yang akan datang harus berorientasi 

pada pangsa pasar, tidak hanya pada sektor produksi saja. Lebih mendalam, 

kebijakan pengembangan agribisnis peternakan harus memandang empat unsur 

berikut yakni unsur kebijakan subsektor pangan dalam mendukung industri sapi 

potong, kebijakan pengadaan teknologi sapi potong, kebijakan sektor budidaya 

dan kebijakan perdagangan. Keempat unsur tersebut merupakan satu paket 

kebijakan yang utuh.  

Pola pengembangan sapi potong di Nganjuk dapat diarahkan pada suatu 

daerah berdasarkan potensi sumberdaya lahan dan pakan yang memiliki 

keunggulan komperatif dari wilayah lain. Peran pemerintah diperlukan untuk 
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mendukung pola pengembangan dalam bentuk kebijakan sinkronisasi daerah 

pengembangan agribisnis peternakan dengan agribisnis komoditas lain dan 

menentukan prioritas pengembangan sapi potong pada daerah tertentu yang 

berpotensi dan sesuai dengan daya adaptasi ternak.  

Analisis multi kriteria digunakan untuk menentukan wilayah kecamatan 

yang berpotensi untuk pengembangan agribisnis peternakan sapi potong di 

Kabupaten Nganjuk  Sedangkan untuk menentukan wilayah di Kabupaten 

Nganjuk yang berpotensi sebagai sentra pengembangan agribisnis sapi potong 

maka digunakan analisis multi kriteria berdasarkan konsep agribisnis sebagai 

suatu sistem usaha yang saling mendukung antar subsistem. Kriteria yang 

digunakan untuk menentukan wilayah unggulan adalah berdasarkan hasil analisis 

produksi pakan ternak, daya tampung lahan, kepadatan ternak, konsumsi daging 

sapi, serta kelengkapan dan sarana penunjang agribisnis peternakan sapi potong. 

Pembobotan analisis multi kriteria seperti dalam tabel 18. berikut : 

Tabel 19. Matrik Pembobotan Analisis Multi Kriteria 
No. Kriteria Skor  

1. Produksi Bahan Kering Pakan Ternak 30 
2. Produktivitas Lahan Pertanian 20 
3. Kepadatan Teknis Ternak 25 
4. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Agribisnis  25 

Jumlah 100 

 
Kelima kriteria diatas merupakan komponen utama agribisnis peternakan 

sapi potong di Kabupaten Nganjuk. Alasan penggunaan pembobotan kriteria 

adalah dalam rangka kuantifikasi data kualitatif sehingga dapat dilakukan 

perhitungan. Hal ini sesuai dengan Wisadirana (2005) bahwa analisa kuantitatif 

juga dapat dilakukan pada data kualitatif yang telah dilakukan kuantifikasi. Data-
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data yang bersifat kulitatif terlebih dahulu dilakukan kuantifikasi dengan cara 

membuat skor-skor data lalu dibuat klasifikasi. 

4.7.1 Scaling Potensi di Setiap Wilayah 
4.7.1.1. Scaling Produksi Bahan Kering Pakan Ternak 

Penentuan produksi pakan ternak didasarkan atas hasil panen tanaman 

pangan seperti padi, kedelai dan kacang tanah. Serta tanaman perkebunan seperti 

tebu dan kopi. Hasil analisis potensi pakan seperti dalam tabel 20. berikut : 

Tabel 20. Scaling Produksi BK Pakan di Masing-masing Kecamatan 
No. Kecamatan Produksi BK Pakan 

(ton/tahun) 
Scaling 

1. Sawahan 47606,36 100 
2. Ngetos 36928,95 75,25 
3. Berbek 24955,95 47,49 
4. Loceret 33551,01 67,41 
5. Pace 22592,13 42,01 
6. Tanjunganom 37545,89 76,68 
7. Prambon 29051,62 56,98 
8. Ngronggot 17155,85 29,4 
9. Kertosono 16109,08 26,98 
10. Patianrowo 19914,97 35,8 
11. Baron 21274,00 38,95 
12. Gondang 29478,23 57,97 
13. Sukomoro 16970,07 28,97 
14. Nganjuk 9593,16 11,87 
15 Bagor 14453,46 23,14 
16. Wilangan 7713,00 7,51 
17. Rejoso 15936,30 26,58 
18. Ngluyu 9803,51 12,36 
19. Lengkong 7467,98 6,94 
20 Jatikalen 4473,47 0 

 Jumlah 422574,99 - 

    (Sumber : Data primer diolah, 2006). 

 Potensi pakan dihitung berdasarkan hasil produksi tanaman yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Berdasarkan tabel 20. diatas wilayah yang 

memiliki potensi BK pakan terbesar yaitu Kecamatan Sawahan, Tanjunganom, 

Ngetos dan  Loceret.  
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4.7.1.2. Scaling Produktivitas Lahan Pertanian 

 Daya dukung lahan pertanian dalam menunjang pengembangan agribisnis 

sapi potong cukup penting, peranan yang dimiliki diantaranya dalam hal 

penyediaan bahan pakan untuk ternak. Dengan mengetahui produktivitas lahan 

pertanian maka akan diketahui efisiensi penggunaan lahan dalam mendukung 

usaha peternakan. Hasil perhitungan produktivitas lahan pertanian di masing-

masing kecamatan seperti dalam tabel 21. berikut : 

Tabel 21. Scaling Produktivitas Lahan Pertanian 
Kriteria No. Kecamatan 

Produksi BK 
(Ton/tahun) 

Lahan (Ha) Produktivitas 
Lahan 

(Ton/tahun/ha) 

Scaling 

1. Sawahan 8718,36 3819,24 6,06 64,57 
2. Ngetos 13264,95 6502,25 5,84 58,14 
3. Berbek 15763,95 5921,00 7,04 92,75 
4. Loceret 19355,01 9366,77 6,70 83,04 
5. Pace 16128,13 8919,00 6,19 68,35 
6. Tanjunganom 32085,89 12216,00 7,29 100,00 
7. Prambon 18907,62 7608,00 6,99 91,40 
8. Ngronggot  10547,85 5212,00 6,83 86,67 
9. Kertosono 4509,08 2934,60 6,76 84,59 

10. Patianrowo 11154,97 3921,80 6,39 73,88 
11. Baron 14378,00 5271,00 5,79 56,73 
12. Gondang 25702,23 10588,00 7,06 93,28 
13. Sukomoro 16970,07 5502,00 5,76 55,90 
14. Nganjuk 9593,16 4108,00 5,53 49,26 
15 Bagor 14453,46 6186,00 7,22 98,02 
16. Wilangan 7713,00 3113,00 6,21 68,87 
17. Rejoso 15936,30 9392,00 3,82 0,00 
18. Ngluyu 9803,51 7262,00 6,72 83,55 
19. Lengkong 7467,98 3272,00 4,48 18,81 
20 Jatikalen 4473,47 2012,00 4,47 18,57 

Jumlah 276.926,99 123.126,66 6,85 - 
            (Sumber : Data sekunder diolah, 2006). 

 Berdasarkan tabel 21. diatas dapat ditentukan wilayah yang mempunyai 

produktifitas lahan pertanian terbaik yaitu Tanjunganom, Bagor, Gondang dan 

Berbek. Semakin tinggi produktivitas lahan pertanian, maka akan semakin baik 

pula wilayah tersebut dalam mendukung pemenuhan kebutuhan ternak sapi 

potong.  
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4.7.1.3 Scaling Kepadatan Teknis Ternak Sapi Potong 

Kepadatan teknis ternak di masing-masing wilayah Kecamatan seperti 

dalam tabel 22. berikut :  

Tabel 22. Scaling Kepadatan Teknis Ternak di Masing-masing Kecamatan 
Kriteria No. Kecamatan 

Luas 
Wilayah 

(km2) 

∑ Sapi 
Potong 
(Ekor) 

Konversi 
LU*)

Kepadatan 
Teknis 
Ternak 

(LU/km2)**)

Scaling 

1. Sawahan 11588,6 3.782 2647,4 0,23 100,00 
2. Ngetos 6021,2 4.343 3040,1 0,50 74,96 
3. Berbek 4830 4.675 3272,5 0,68 59,33 
4. Loceret 6869,2 4.106 2874,2 0,42 82,79 
5. Pace 4845,7 7.520 5264 1,09 22,30 
6. Tanjunganom 7084,2 11.505 8053,5 1,14 17,73 
7. Prambon 4115,8 3.948 2763,6 0,67 59,88 
8. Ngronggot  5298,5 5.952 4166,4 0,79 49,47 
9. Kertosono 2267,5 2.246 1572,2 0,69 57,89 

10. Patianrowo 3559,3 2.617 1831,9 0,51 74,08 
11. Baron 3680,2 7.006 4904,2 1,33 0,00 
12. Gondang 9594,3 7.447 5212,9 0,54 71,48 
13. Sukomoro 3538,8 3.434 2403,8 0,68 59,17 
14. Nganjuk 2258,6 1.275 892,5 0,40 84,90 
15 Bagor 5115,3 7.793 5455,1 1,07 24,11 
16. Wilangan 5063,9 2.824 1976,8 0,39 85,34 
17. Rejoso 15166,3 13.156 9209,2 0,61 65,70 
18. Ngluyu 8614,9 3.641 2548,7 0,30 93,90 
19. Lengkong 8717,3 4.522 3165,4 0,36 87,80 
20 Jatikalen 4203,5 4.568 3197,6 0,76 51,80 
Jumlah 122433,1 106.360 74452 13,15 - 

      (Sumber : Data sekunder diolah, 2006). 
      Keterangan : 
      *) Kepadatan Teknis Ternak = Jumlah Sapi Potong/Luas wilayah 

Berdasarkan tabel 22. diatas terlihat bahwa wilayah yang memiliki 

kepadatan teknis ternak tertinggi adalah Baron, Tanjunganom dan Pace. 

Sedangkan daerah yang paling jarang adalah Sawahan dan Ngluyu. Artinya, 

kedua wilayah tersebut berpotensi untuk tujuan persebaran ternak sapi potong di 

kabupaten Nganjuk. Hal ini sesuai dengan Yusdja dan Ilham (2005), bahwa 

pengembangan agribisnis sapi potong dengan pendekatan wilayah produksi harus 
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memperhatikan lokasi yang strategis, yaitu wilayah dengan penduduk jarang serta 

penggunaan lahan yang tidak bersaing dengan tanaman pangan. 

4.7.1.4 Scaling Kelengkapan Sarana dan Prasarana Agribisnis  

 Upaya pendekatan teknis semata ternyata tidak mampu meningkatkan 

pertumbuhan populasi sapi potong yang lebih lambat dari pertumbuhan 

pemotongan sapi untuk memenuhi permintaan yang semakin banyak. Sebaiknya 

di masa depan selain pendekatan teknis juga dilakukan pendekatan ekonomis, 

terutama dengan memperhatikan harga sebagai sinyal pasar. Oleh sebab itu 

pemerintah sebaiknya memfasilitasi infrastrukur pasar dalam bentuk pasar hewan, 

rumah potong, perangkat peraturan yang tegas, konsisten dan tidak menghambat, 

serta informasi pasar yang semakin akurat (Yusdja dan Ilham, 2005). 

Selanjutnya dibuat analisis tentang kelengkapan sarana penunjang 

pengembangan agribisnis peternakan sapi potong di tiap-tiap kecamatan, sehingga 

dapat diketahui potensi di tiap wilayah. Dengan menggunakan pembobotan skor 

masing-masing kriteria seperti tabel 23. berikut : 

Tabel 23. Pembobotan Kriteria 
No Kriteria Indikator  Nilai (1) Bobot (2) Skor (1x2) 

Tempat Pemotongan Ternak: 
- RPH 

 
- Tidak ada 
- Ada  

 
1 
5 

 
2,5 
2,5 

 
2,5 

12,5 

1. 

- TPH - Tidak ada 
- Ada 

1 
5 

1,0 
1,0 

1,0 
5,0 

2. Pasar Hewan - Tidak ada 
- Ada 

1 
5 

2,5 
2,5 

2,5 
12,5 

3. Pasar Daging - Tidak ada 
- Ada 

1 
5 

2,0 
2,0 

2,0 
10,0 

4. Kios SAPRONAK  - Tidak ada 
- Ada 

1 
5 

2,0 
2,0 

2,0 
10,0 

5. Petugas Teknis Peternakan 
(Mantri) dan IB 

- Tidak ada 
- Ada 

1 
5 

2,5 
2,5 

2,5 
12,5 

Penggunaan bobot penilaian dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

perhitungan matrik multi kriteria analisis. Selanjutnya hasil penilaian tersebut 

 92



dimasukkan ke dalam perhitungan skor masing-masing wilayah kecamatan seperti 

dalam tabel 24. berikut :  

Tabel 24. Scaling Kelengkapan Sarana dan Prasarana Agribisnis Peternakan 
Skor Kriteria No. Kecamatan 

1 2 3 4 5  
Total 
Skor 

Scaling 

1. Sawahan 3,5 2,5 10 12,5 12,5 41 66,67 
2. Ngetos 3,5 2,5 2 2,5 2,5 13 0,00 
3. Berbek 7,5 2,5 10 2,5 12,5 35 52,38 
4. Loceret 7,5 2,5 2 12,5 12,5 37 57,14 
5. Pace 7,5 2,5 10 12,5 12,5 45 76,19 
6. Tanjunganom 7,5 12,5 10 12,5 12,5 55 100,00 
7. Prambon 7,5 2,5 2 2,5 12,5 27 33,33 
8. Ngronggot  3,5 2,5 2 2,5 12,5 23 23,81 
9. Kertosono 17,5 2,5 10 12,5 12,5 55 100,00 

10. Patianrowo 3,5 2,5 2 2,5 12,5 23 23,81 
11. Baron 7,5 2,5 2 12,5 12,5 37 57,14 
12. Gondang 3,5 2,5 2 2,5 12,5 23 23,81 
13. Sukomoro 3,5 2,5 2 12,5 12,5 33 47,62 
14. Nganjuk 17,5 2,5 10 12,5 12,5 55 100,00 
15 Bagor 7,5 12,5 2 12,5 12,5 47 80,95 
16. Wilangan 3,5 2,5 2 2,5 12,5 23 23,81 
17. Rejoso 3,5 2,5 2 12,5 12,5 33 47,62 
18. Ngluyu 3,5 2,5 2 2,5 12,5 23 23,81 
19. Lengkong 3,5 2,5 2 2,5 12,5 23 23,81 
20 Jatikalen 3,5 2,5 2 2,5 2,5 13 0,00 

    (Sumber : Data sekunder diolah, 2006). 

Berdasarkan tabel 24. diatas diketahui wilayah yang memiliki sarana 

pendukung agribisnis peternakan sapi potong yang paling lengkap di Nganjuk 

adalah Kecamatan Nganjuk, Tanjunganom dan Kertosono. Sedangkan wilayah 

yang masih mempunyai sarana penunjang yang belum lengkap yaitu kecamatan 

Ngetos dan Jatikalen.  

4.7.2 Wilayah Sentra Pengembangan Agribisnis Sapi Potong  

Selanjutnya berdasarkan pembobotan kriteria pada tabel 19. diatas 

kemudian dihitung total skor masing-masing wilayah yang dimasukkan dalam 

analisis scaling seperti dalam tabel 25. berikut : 
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Tabel 25. Scaling Penentuan Wilayah Sentra Pengembangan Agribisnis Sapi Potong 
Kriteria*)No. Wilayah 

A B C D 
Total  
Skor 

Scaling Klasifika
si 

1. Sawahan 30 8 25 17,5 80,5 100,00 I 
2. Ngetos 27 7 17,5 2.5 54 60,45 III 
3. Berbek 21 17 11,25 12,5 61,75 72,01 II 
4. Loceret 25,5 12 18,75 15 71,25 86,19 I 
5. Pace 19,5 9 3,75 20 52,25 57,84 III 
6. Tanjunganom 28,5 20 2,5 25 76 93,28 I 
7. Prambon 22,5 16 12,5 7,5 58,5 67,16 II 
8. Ngronggot  15 15 6,25 5 41,25 41,42 III 
9. Kertosono 12 14 8,75 25 59,75 69,03 II 

10. Patianrowo 16,5 11 16,25 5 48,75 52,61 III 
11. Baron 18 6 1,25 15 40,25 42,80 III 
12. Gondang 24 18 15 5 62 72,39 II 
13. Sukomoro 13,5 5 10 10 38,5 37,31 IV 
14. Nganjuk 6 4 20 25 55 61,94 II 
15 Bagor 9 19 5 22,5 55,5 62,69 II 
16. Wilangan 4,5 10 21,25 5 40,75 40,67 IV 
17. Rejoso 10,5 1 13,75 10 35,25 32,46 IV 
18. Ngluyu 7.5 13 23,75 5 49,25 53,36 III 
19. Lengkong 3 3 22,5 5 33,5 29,85 IV 

  (Sumber : Data diolah, 2006). 
20 Jatikalen 1,5 2 7,5 2,5 13,5 0,00 V 

  Keterangan : 
  *) = kriteria ditentukan berdasarkan : 

A = Produksi BK pakan ternak  
B = Produktivitas lahan pertanian 
C = Kepadatan teknis ternak  
D = Kelengkapan sarana dan prasarana agribisnis 

 Setelah dilakukan scaling kemudian dilakukan pengklasifikasian 

(perangkingan). Penentuan klasifikasi seperti yang telah disebutkan dalam bab 

terdahulu, yaitu terdiri atas lima tingkatan yaitu : Sangat baik (I), Baik (II), Cukup 

(III), Kurang (IV) dan Sangat Kurang (V). 

Berdasarkan tabel 25. diatas dapat diketahui wilayah yang paling 

berpotensi sebagai sentra pengembangan agribisnis peternakan sapi potong di 

Kabupaten Nganjuk yaitu Kecamatan Sawahan, hal ini dikarenakan berdasarkan 

skor pembobotan yang dilakukan Kecamatan Sawahan memiliki keunggulan 

komparatif dibanding wilayah kecamatan yang lain Untuk lebih jelasnya seperti 

dalam dalam gambar 11. berikut : 
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Klasifikasi III = Cukup 

Keterangan : 

Klasifikasi IV = Kurang Klasifikasi I = Sangat Baik 
Klasifikasi II = Baik Klasifikasi V = Sangat Kurang 

U  

Skala = 1 : 500.000 

 

 
Gambar 11. Peta Wilayah Pengembangan Agribisnis Sapi Potong di Nganjuk  

Berdasarkan gambar 11. diatas diketahui wilayah unggulan yang 

berpotensi dalam pengembangan agribisnis peternakan sapi potong di Nganjuk, 

selengkapnya pembagian klasifikasi penilaian sebagai berikut : 

1. Sangat Baik  = Sawahan, Tanjunganom dan Loceret 

2. Baik  = Gondang, Berbek, Kertosono, Prambon, Bagor dan  

   Nganjuk  
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3. Cukup  = Ngetos, Pace, Ngluyu, Patianrowo, Baron  dan 

   Ngronggot. 

4. Kurang  = Wilangan, Sukomoro, Rejoso dan Lengkong. 

5. Sangat Kurang = Jatikalen. 

Wilayah-wilayah yang dalam analisis multi kriteria mempunyai nilai 

rangking yang rendah, bukan berarti tidak perlu dikembangkan. Tetapi wilayah-

wilayah tersebut justru harus tetap dipacu pertumbuhannya sehingga tidak 

ketinggalan dengan wilayah lain, karena pada sisi lain kebijakan pemerataan harus 

sejalan dengan tujuan efisiensi atau pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena itu, 

pembangunan usaha rakyat harus diarahkan pada pemerataan produksi yang 

berdaya saing tinggi melalui kemitraan dengan usaha swasta yang telah mencapai 

skala ekonomi yang kuat. Secara praktis, pemerintah daerah tidak perlu mengatur 

skala usaha rakyat pada tingkat maksimum, tetapi dengan menyediakan satu paket 

peternakan sapi potong yang lengkap (terintegrasi) pada wilayah yang ditetapkan 

sebagai sentra agribisnis sapi potong di Nganjuk maka akan mendorong peternak 

untuk mencapai skala minimal dalam beternak. 

 Menurut Yusdja dan Ilham (2005) pada era globalisasi ekonomi, konsep 

keunggulan komparatif tanpa didukung konsep keunggulan kompetitif menjadi 

tidak berarti. Keduanya harus dilakukan bersamaan sehingga diperlukan peran 

pemerintah dalam upaya memanfaatkan keunggulan komparatif yang ada dan 

peran masyarakat (swasta) untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sinergitas 

keduanya akan menghasilkan produk peternakan sapi potong yang berdaya saing 

tinggi. Oleh karena itu kerjasama kedua pihak secara setara perlu 

dikembangkankan. Karena dengan potensi pasar yang besar, akan memberikan 
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peluang besar investor untuk masuk sehingga dapat mengalihkan pangsa posisi 

usaha peternakan sapi potong menjadi subsektor penting di Nganjuk. 

4.8 Profil Sentra Wilayah Pengembangan Agribisnis Sapi Potong  

Berdasarkan analisis diatas diketahui wilayah yang berpotensi sebagai 

sentra pengembangan sapi potong di Nganjuk yaitu Kecamatan Sawahan, dimana 

wilayah ini sangat cocok dikembangkan agribisnis peternakan sapi potong dengan 

tujuan penggemukan. Hal ini sesuai dengan Hadi dan Ilham (2002) bahwa secara 

umum tujuan pemeliharaan sapi potong yang dilakukan peternakan rakyat adalah 

untuk pembibitan dan penggemukan. Usaha pembibitan pada umumnya dilakukan 

di daerah dataran rendah dengan ketersediaan pakan hijauan yan relatif sedikit 

atau kurang, sedangkan usaha penggemukan banyak terdapat di daerah dataran 

tinggi dengan ketersediaan pakan relatif cukup. 

Selain potensi produksi pakan sapi potong yang cukup besar, selama ini 

wilayah Kecamatan Sawahan menjadi basis penghasil sayur-sayuran dan buah-

buahan di wilayah Nganjuk. Meski demikian wilayah ini juga memiliki 

kelemahan, diantara akses pasar yang belum baik karena lokasinya berada di 

daerah dataran tinggi dan belum memiliki sarana RPH yang memadai. Sehingga 

perlu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mengembangkan 

infrastruktur pendukung agribisnis peternakan sapi potong di wilayah ini. Secara 

lebih terperinci berikut disajikan profil wilayah Kecamatan Sawahan. 

4.8.1 Sumber Daya 
4.8.1.1. Sumber Daya Alam 

a. Kawasan ini terletak pada daerah agroklimat dataran tinggi berbukit dan 

bergunung dengan curah hujan rata-rata tahunannya 2.081 mm.  
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b. Jenis tanah pada umumnya andosol dan latosol, sehingga sesuai untuk 

pertumbuhan berbagai jenis tanaman termasuk rumput dan hijauan 

makanan ternak.  

c. Daya tampung padangan 136,43 ekor/ha. 

d. Kepadatan teknis ternak sapi potong 0,23 Lu/km2. Hal ini merupakan 

potensi untuk penambahan populasi ternak sapi potong. 

e. Produksi BK Pakan sebesar 47.606,36 ton/tahun. 

f. Nilai Carrying Capacity sapi potong sebesar 16342,73 ST. 

g. Sumber bibit berasal dari Inseminasi Buatan (sebagian besar) dan 

perkawinan alam. 

4.8.1.2. Sumber Daya Pendukung 

a. Pasar Daging tersedia namun kecil 

b. Tempat Pemotongan Hewan belum ada 

c. Terdapat Petugas Teknis Peternakan dan IB  

d. Tersedianya lembaga lalulintas ternak antar desa dan kecamatan. 

e. Sarana transportasi dan komunikasi lancar 

4.8.1.3. Sumber Daya Manusia 

a. Rata-rata kepadatan penduduk adalah 310 jiwa/km2. 

b. Seabagian besar penduduk bermatapencaharian di sektor pertanian 

c. Tingkat adopsi teknologi usaha tani, khususnya ternak masih sederhana. 

d. Minat untuk berusaha tani dan memelihara ternak cukup besar. 

4.8.1.4. Sumber Daya Modal 

a. Terdapat Lembaga Perkreditan dan Keuangan ada di tingkat Kecamatan 

b. Bantuan ternak dari Dinas Kehewanan  
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Selama ini pasokan daging sapi sebagian didatangkan dari wilayah di luar 

Kabupaten Nganjuk sebesar 2.807,57 kg/bulan atau sebanyak 23 ekor sapi per 

bulannya. Dengan produksi BK pakan sebesar 3967,19 ton/bulan, maka sistem 

agribisnis yang dikembangkan di Kecamatan Sawahan mampu menghasilkan sapi 

potong sebanyak 14.083 ekor sapi setiap bulannya. Sehingga sudah dapat 

mencukupi pasokan sapi di Kabupaten Nganjuk. 

4.8.2 Model Integrasi Peternakan Sapi Potong dan Sistem Pertanian Terpadu   

Usaha agribisnis peternakan mempunyai dinamika yang bervariasi dari 

waktu ke waktu. Kendala di lapangan juga masih banyak, mulai dari aspek 

budidaya sampai proses pemasaran produk. Untuk itu perlu memperkokoh visi 

dan misi yang sudah ada yaitu membangun dunia peternakan dalam rangka 

terwujudnya masyarakat yang sejahtera, sehat, produktif serta kreatif melalui 

pembangunan peternakan yang tangguh berbasis sumberdaya lokal yang 

terintegrasi dan memihak kepada rakyat dan memfasilitasi usaha peternakan 

rakyat melalui sistem pertanian terpadu (Imam dan Hardianto,  2005).  

Model agribisnis sapi potong dengan sistem pertanian terpadu yang dapat 

diterapkan di Kecamatan Sawahan seperti dalam gambar 13. berikut :  

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Model Agribisnis Sapi Potong dengan Sistem Pertanian Terpadu 

 99



Pada model sesuai dengan gambar 12. diatas hijauan berperan sebagai 

sumber utama pakan ternak, ditambah limbah pertanian dan agroindustri untuk 

pakan tambahan. Kotoran ternak yang berupa padatan diproses menjadi kompos, 

sedangkan air kencing dimanfaatkan untuk pupuk cair. Semua pola ini 

dikembangkan dalam suatu bentuk usahatani terpadu dengan menerapkan konsep 

“minimum waste” dalam rangka optimalisasi model usahatani tanaman dengan 

peternakan (crops livestock production sistem) (Imam dan Hardianto,  2005).  

Berdasarkan data produksi pakan dan estimasi kebutuhan bahan kering 

pakan sapi potong selama satu tahun dapat diketahui daya tampung berbagai pola 

integrasi ternak dengan tanaman pertanian di Kecamatan Sawahan seperti dalam 

tabel 26. berikut : 

Tabel 26. Daya Tampung Baberapa Pola Integrasi Tanaman-Ternak Sapi Potong di Kecamatan 
Sawahan 

No. Jenis Integrasi Produksi BK 
Pakan 

(Ton/Tahun) 

Kebutuhan BK Sapi 
Potong 

(Ton/Ekor/Tahun) *)

Daya Tampung 
(Ekor)  

1. Sapi Potong - Padi 7239,75 3,427 2816 
2. Sapi Potong -  

Jagung 
1264,15 3,427 369 

3. Sapi Potong - 
Kacang Tanah 

211,52 3,427 62 

4. Sapi Potong -  
HMT 

38.888 3,427  11.347 

 (Sumber : Data Sekunder diolah, 2006). 
 Keterangan : 
 *) = (3% x 313 x 365) / 1000 

Berdasarkan tabel 26. diatas dapat disimpulkan model agribisnis sapi 

potong dengan sistem pertanian terpadu yang paling sesuai diterapkan di 

Kecamatan Sawahan adalah dengan pola integrasi dengan tanaman HMT, yaitu 

dengan sistem pemeliharaan intensif karena mampu menampung ternak dengan 

jumlah paling banyak dan cukup efektif diterapkan karena mampu 

memaksimalkan pemanfaatan lahan kosong guna menunjang produktivitas sapi 

potong.  
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Pola tanam padi dan jagung di Kecamatan Sawahan bergiliran sesuai 

dengan musim dan ketersediaan air, sebagian pematang sawah dimanfaatkan 

untuk menanam rumput gajah. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan pakan hijauan untuk ternak sehari-hari. Untuk mengantisipasi musim 

kemarau biasanya petani ternak memanfaatkan jerami padi. Sedangkan tanaman 

kacang tanah digunakan sebagai tanaman selingan, disamping tanaman buah-

buahan dan sayuran yang ditanam pada lahan khusus karena dapat memperbaiki 

struktur kesuburan tanah. Tanaman hijauan makanan ternak, khususnya rumput 

gajah masih jarang dibudidayakan pada lahan khusus sebagai tanaman utama. 

Kesederhanaan dalam pola pemeliharaan ternak sapi potong di Kecamatan 

Sawahan juga tercermin dari masih minimnya penggunaan alat dan mesin 

peternakan. Penggunaan peralatan mesin chopper, pengepres jerami, pembuat roti 

sapi dan mesin pembuat UMB sama sekali belum ada yang melakukan. Meskipun 

fasilitas pasar hewan di Kabupaten Nganjuk tetapi tidak semua peternak yang 

mengsksesnya, sebagian besar penjualan ternak dilakukan di kandang dengan cara 

blantik mendatangi peternak yang akan menjual ternaknya setelah sebelumnya 

mendapat informasi. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Nganjuk dalam pengembangan ternak sapi potong di Kecamatan Sawahan yaitu 

melalui beberapa program antara lain: 

1. Pembinaan Produksi dan Pengembangan Usaha 

a. Pembinaan Perbibitan dan Pakan 

- Mengadakan Village Breeding Centre sebagai sentra pengembangan 

pembibitan ternak di Kabupaten Nganjuk 

- Penyebaran ternak pada wilayah memiliki kapasitas tampung tinggi 
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- Pembinaan penggaduh ternak bantuan dari pemerintah 

- Pembinaan kawasan agropolitan  

- Pengembangan padang pengembalaan dan penanaman kebun HMT 

b. Bidang permodalan dan perkreditan 

- Kredit usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat (Kupem)  

- Bantuan langsung kepada peternak 

- Pendataan perusahaan peternakan dan peternakan sapi potong rakyat 

- Menginventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh peternak 

- Inventarisasi suplay dan demand sapi potong 

- Kesepakatan antara pemda dengan mitra dalam menstabilkan harga 

2. Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 

- Penyidikan, pengamatan dan pencegahan penyakit 

- Peningkatan pelayanan kesehatan hewan 

- Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner  

- Pengawasan dan standarisasi mutu RPH 

3. Pengembangan sarana prasarana dan teknologi 

- Peningkatan retribusi ternak pemerintah 

- Pengadaan kios SAPRONAK pada semua wilayah 

- Perlu penetapan kawasan sentra produksi untuk pengembangan sapi 

potong di Kabupaten Nganjuk yang dibuat dalam produk hukum, agar 

mengikat semua pihak yang terlibat, sekurang-kurangnya dengan surat 

keputusan Bupati. 

4. Pembinaan Sumber Daya Manusia Peternak 

- Pembinaan dan bimbingan usaha agribisnis peternakan 
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- Perlu dibentuk organisasi pelaku program yang terdiri dari unsur peternak, 

kelompok peternak, gabungan kelompok dan perusahaan mitra peternak. 

- Mengadakan pertemuan fasilitasi kemitraan 

- Mengadakan pertemuan rutin dengan kelompok tani ternak 

- Pemberdayaan Kelompok tani ternak sapi potong di Kecamatan Sawahan 

Zona agrokeologi dataran tinggi yang luas di wilayah Kecamatan Sawahan 

sangat cocok bagi pengembangan sapi PO dan sapi-sapi persilangan lainnya. 

Dengan sistem pemeliharaan yang intensif dan dengan dukungan teknologi 

pakanm maka pemeliharaan sapi PO dan sapi persilangan basil IB mampu tumbuh 

dengan baik.. Dukungan teknologi pakan juga akan dapat meningkatkan kapasitas 

tampung wilayah terhadap ternak, melalui teknik enrichment sumber pakan 

inkonvensional. 

Pengembangan agribisnis dengan pola pertanian terpadu perlu disesuaikan 

dengan potensi ternak, ketersediaan pakan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat 

Tanjunganom. Penetapan suatu kawasan usaha agribisnis sebagai sentra produksi 

sapi potong sangat diperlukan, karena akan membantu penumbuhan embrio usaha 

agribisnis yang terintegrasi secara baik mulai industri hulu, on-farm, off-farm, 

sekaligus pemasaran hasilnya. Sehingga dapat mengembangkan peternakan sapi 

potong sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Nganjuk. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Usaha peternakan sapi potong di Nganjuk sebagian besar merupakan 

peternakan rakyat yang diusahakan secara tradisional dengan skala 

pemeliharaan 2-5 ekor sapi per rumah tangga peternak. Sistem agribisnis 

peternakan sapi potong di Nganjuk belum di atur secara baik, sehingga 

pola distribusi ternak dan output produksi sapi potong belum sesuai 

dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan di 

Kabupaten Nganjuk 

2. Dinamika permintaan sapi potong cenderung dinamis sesuai dengan waktu 

konsumsi (bulan). Meskipun pengeluaran ternak sapi potong cukup besar, 

namun untuk memenuhi kebutuhan daging sapi potong Kabupaten 

Nganjuk masih menerima pasokan daging sapi dari luar kota sebanyak 

rata-rata 2.807,57 kg/bulan.  

3. Nilai carrying capacity sapi potong di Kabupaten Nganjuk adalah 

145.065,22 ST dengan potensi penambahan ternak sapi potong sebanyak 

50.730,28 ST. 

4. Berdasarkan analisis multi kriteria dan scaling diketahui wilayah yang 

paling berpotensi untuk pengembangan agribisnis peternakan sapi potong 
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adalah Kecamatan Sawahan, yang memiliki keunggulan komparatif 

dibandingkan Kecamatan lain di Kabupaten Nganjuk.  

5. Dengan nilai carrying capacity sebesar 16342,73 ST.dan produksi BK 

pakan sebesar 47.606,36 ton/bulan, sistem agribisnis peternakan sapi 

potong yang dikembangkan di Kecamatan Sawahan dapat menghasilkan 

output sebanyak 14.083 ekor sapi/bulan.  

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah : 

1. Sebaiknya dalam membuat perencanaan pengembangan agribisnis sapi 

potong di Kabupaten Nganjuk, harus mengetahui terlebih dahulu potensi 

yang dimiliki masing-masing kecamatan. Sehingga kebijakan yang dibuat 

pemerintah dapat berpihak pada kepentingan peternakan.  

2. Perlu adanya kerja sama pemerintah dengan pihak swasta (investor) agar 

menanamkan modalnya atau mengembangkan usaha peternakan sapi 

potong, dengan berperan sebagai mitra bagi peternakan sapi potong rakyat 

di Kabupaten Nganjuk. 

3. Bagi penelitian selanjutnya agar lebih memfokuskan sasaran penelitian 

pada Kecamatan Sawahan, sebagai sentra pengembangan agribisnis 

peternakan sapi potong dimasa mendatang. 
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Lampiran 1. Peta Administratif Kabupaten Nganjuk Tahun 2006  

 
 
 
 

SKALA PETA = 1 : 500.000 

(Sumber : BPS Nganjuk, 2006). 
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Lampiran 2 Potensi Produksi Bahan Kering Pakan Ternak Tanaman Pertanian dan Perkebunan 
 
 

Potensi Produksi Bahan Kering Pakan Ternak (Ton/tahun) 
No, Kecamatan 

HMT BK PADI BK JAGUNG BK KEDELAI BK K. TNH BK TEBU BK KOPI BK Total BK 
(Ton) 

1 Sawahan 243050 38888 9895,01 7239,75 10216,49 1264,15 - 0,00 309,6 211,52 - 0,00 3,26 2,93 47606,36 
2 Ngetos 147900 23664 14816,04 10840,26 16966,76 2099,41 - 0,00 474,23 323,99 8,59 0,60 0,75 0,68 36928,95 
3 Berbek 57450 9192 19778,32 14470,95 10177,93 1259,38 22,89 15,83 20,19 13,79 56,72 3,99 - 0,00 24955,95 
4 Loceret 88725 14196 21262,27 15556,69 20740,53 2566,36 1418,06 980,45 362,6 247,73 53,29 3,75 0,03 0,03 33551,01 
5 Pace 40400 6464 16615,93 12157,16 24063,79 2977,57 413,91 286,18 1019,3 696,39 153,87 10,83 - 0,00 22592,13 
6 Tanjunganom 34125 5460 38468,48 28145,74 21351,63 2641,98 1785,87 1234,75 84,53 57,75 80,47 5,67 - 0,00 37545,89 
7 Prambon 63400 10144 22591,22 16529,03 18555,09 2295,95 33,2 22,95 63,07 43,09 235,85 16,60 - 0,00 29051,62 
8 Ngronggot 41300 6608 12266,85 8975,13 11428,24 1414,09 74,745 51,68 126,07 86,13 295,71 20,82 - 0,00 17155,85 
9 Kertosono 72500 11600 4835,78 3538,13 7344,44 908,78 54,35 37,58 1,54 1,05 334,4 23,54 - 0,00 16109,08 

10 Patianrowo 54750 8760 14264,14 10436,46 5701,88 705,53 - 0,00 7,48 5,11 111,75 7,87 - 0,00 19914,97 
11 Baron 43100 6896 17928,16 13117,27 9911,26 1226,39 25,426 17,58 - 0,00 238,12 16,76 - 0,00 21274,00 
12 Gondang 23600 3776 30311,5 22177,63 24292,53 3005,88 510,08 352,67 218,16 149,05 241,56 17,01 - 0,00 29478,23 
13 Sukomoro - 0 21495,5 15727,34 8554,06 1058,45 261,9 181,08 - 0,00 45,56 3,21 - 0,00 16970,07 
14 Nganjuk - 0 11008,47 8054,43 10028,34 1240,87 425,91 294,47 - 0,00 48,14 3,39 - 0,00 9593,16 
15 Bagor - 0 16211,65 11861,37 9131,79 1129,94 2094,65 1448,24 14,61 9,98 55,87 3,93 - 0,00 14453,46 
16 Wilangan - 0 9541,82 6981,34 2760,49 341,57 553,8 382,90 9,73 6,65 7,73 0,54 - 0,00 7713,00 
17 Rejoso - 0 18644,91 13641,68 1665,55 206,09 3013,99 2083,87 - 0,00 66,19 4,66 - 0,00 15936,30 
18 Ngluyu - 0 6833,69 4999,92 8985,2 1111,80 5314,42 3674,39 23,96 16,37 14,61 1,03 - 0,00 9803,51 
19 Lengkong - 0 9215,67 6742,71 5709,25 706,44 - 0,00 - 0,00 267,35 18,82 - 0,00 7467,98 
20 Jatikalen - 0 5757,42 4212,46 1978,84 244,86 - 0,00 - 0,00 229,52 16,16 - 0,00 4473,47 

Jumlah 910300 145648 321742,83 235405,45 229564,09 28405,50 16003,201 11064,61 2735,07 1868,60 2545,73 179,19 4,04 3,64 4225745 
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Lanjutan Lampiran 2.  
 

Kecamatan 
 

Prod. 
Padi (ton) 

Lahan 
(ha) 

Koef 
 

Prod. 
Jagung 

(ton) 

Lahan 
(ha) 

Koef 
 

Prod. 
Kedelai 

(ton) 

Lahan 
(ha) 

Koef 
 

Prod. 
K. Tanah 

(ton) 

Lahan 
(ha) 

Koef 
 

Prod. 
Kopi 
(ton) 

Lahan 
(ha) 

Koef 
 

Prod. 
Tebu 
(ton) 

Lahan 
(ha) 

Koef 
 

Jml. 
Lahan (ha) 

Sawahan 7239,75 2054 3,52 1264,15 1566 0,81 0 0  211,52 125 1,69 2,93 74,24 0,04 0   3819,24 
Ngetos 10840,26 3566 3,04 2099,41 2739 0,77 0 0  323,99 166 1,95 0,68 17,25 0,04 0,6 14 0,04 6502,25 
Berbek 14470,95 4345 3,33 1259,38 1463 0,86 15,83 19 0,83 13,79 7 1,97 0   3,99 87 0,05 5921,00 
Loceret 15556,69 4847 3,21 2566,36 3237 0,79 980,45 1012 0,97 247,73 149 1,66 0,03 0,77 0,04 3,75 121 0,03 9366,77 
Pace 12157,16 4507 2,70 2977,57 3337 0,89 286,18 300 0,95 696,39 430 1,62 0   10,83 345 0,03 8919,00 
Tanjunganom 28145,74 7778 3,62 2641,98 2930 0,90 1234,75 1331 0,93 57,75 32 1,80 0   5,67 145 0,04 12216,00 
Prambon 16529,03 4420 3,74 2295,95 2654 0,87 22,95 25 0,92 43,09 30 1,44 0   16,6 479 0,03 7608,00 
Ngronggot  8975,13 2684 3,34 1414,09 1648 0,86 51,68 71 0,73 86,13 46 1,87 0   20,82 763 0,03 5212,00 
Kertosono 3538,13 1076 3,29 908,78 1021 0,89 37,58 47 0,80 1,05 0,6 1,75 0   23,54 790 0,03 2934,60 
Patianrowo 10436,46 2856 3,65 705,53 805 0,88 0 0  5,11 2,8 1,83 0   7,87 258 0,03 3921,80 
Baron 13117,27 3238 4,05 1226,39 1400 0,88 17,58 21 0,84 0   0   16,76 612 0,03 5271,00 
Gondang 22177,63 5984 3,71 3005,88 3370 0,89 352,67 503 0,70 149,05 86 1,73 0   17,01 645 0,03 10588,00 
Sukomoro 15727,34 3906 4,03 1058,45 1250 0,85 181,08 209 0,87 0   0   3,21 137 0,02 5502,00 
Nganjuk 8054,43 2166 3,72 1240,87 1465 0,85 294,47 311 0,95 0   0   3,39 166 0,02 4108,00 
Bagor 11861,37 3165 3,75 1129,94 1304 0,87 1448,24 1583 0,91 9,98 6 1,66 0   3,93 128 0,03 6186,00 
Wilangan 6981,34 2281 3,06 341,57 411 0,83 382,9 400 0,96 6,65 5 1,33 0   0,54 16 0,03 3113,00 
Rejoso 13641,68 6067 2,25 206,09 248 0,83 2083,87 2895 0,72 0   0   4,66 182 0,03 9392,00 
Ngluyu 4999,92 1434 3,49 1111,8 1271 0,87 3674,39 4529 0,81 16,37 11 1,49 0   1,03 17 0,06 7262,00 
Lengkong 6742,71 1902 3,55 706,44 785 0,90 0 0  0   0   18,82 585 0,03 3272,00 
Jatikalen 4212,46 1187 3,55 244,86 275 0,89 0 0  0   0   16,16 550 0,03 2012,00 

Jumlah 235.405.44 69463 3,39 28406 33179 0,86 11064,61 13256 0,83 1868,6 1096,4 1,70 3,64 92,26 0,04 179,19 6040 0,03 123.126,66 
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          Sasaran Cara Pencapaian No. Tujuan 
Uraian Indikator Kebijakan Program 

Penanggung 

Lampiran 3. Rencana Strategi Daerah (Renstrada) Sektor Pertanian Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2003-2008 

jawab Program 
1. Meningkat 

kan pendapatan 
dan taraf hidup 
petani ternak 

Terwujudnya 
peningkatan 
pendapatan petani 
ternak 

Meningkatnya 
pendapatan para 
petani ternak 

Meningkatkan 
pengelolaan usaha 
peternakan secara 
agribisnis dan 
agroindustri 

Pengem 
bangan ekonomi 
rakyat 

2. Menghasilkan 
produk-produk 
peternakan yang 
berdaya saing 
tinggi untuk 
mengisi pasar 
domestik dan 
ekspor 

Terwujudnya 
peningkatan 
kemampuan petani 
ternak dalam 
menerapkan dan 
menggunakan atau 
menguasai 
teknologi 
peternakan  

Meningkatnya 
produksi pangan dan 
hasil peternakan 

Mengembangkan 
sistem pemasaran 
secara efisien yang 
berorientasi pasar, 
mengembangkan 
kelembagaan, 
informasi peternakan, 
serta pengembangan 
suatu produk 

Pening 
katan Diversifi 
kasi Pangan 

Dinas Kehewanan  
Kab. Nganjuk 
 
 
Dinas Kehewanan  
Kab. Nganjuk 

3. Meningkat 
kan kemandirian 
petani dan pember 
dayaan 
kelembagaan serta 
prasarana 
peternakan 

Mulai berfungsinya  
kemampuan 
kelembagaan 
peternakan dalam 
mengembangkan 
agribisnis dan 
agroindustri 

Meningkatnya  
kemampuan 
kelembagaan 
peternakan 

Mengupayakan 
penyediaan sarana 
dan prasarana bidang 
ekonomi produksi, 
pengembangan usaha 
peternakan skala 
kecil, modal kerja dan 
pengadaan sarana 
produksi 

Pengem 
bangan kelem 
bagaan pertanian 
dan perkebunan 

Dinas Kehewanan  
Kab. Nganjuk 
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Lampiran 4. Populasi Sapi Potong Kabupaten Nganjuk Tahun 2005  
No. Kecamatan Jumlah Sapi Potong (Ekor) 
1. Sawahan 3.782 
2. Ngetos 4.343 
3. Berbek 4.675 
4. Loceret 4.106 
5. Pace 7.520 
6. Tanjunganom 11.505 
7. Prambon 3.948 
8. Ngronggot 5.952 
9. Kertosono 2.246 

10. Patianrowo 2.617 
11. Baron 7.006 
12 Gondang 7.447 
13. Sukomoro 3.434 
14. Nganjuk 1.275 
15. Bagor 7.793 
16. Wilangan 2.824 
17. Rejoso 13.156 
18. Ngluyu 3.641 
19. Lengkong 4.522 
20. Jatikalen 4.568 

JUMLAH 106.360 
(Sumber : Dinas Kehewanan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2006). 
 
 
Populasi Ternak Ruminansia dan Unggas Kab. Nganjuk Th. 2001-2005 

Populasi (Ekor) No. Jenis Ternak 
2001 2002 2003 2004 2005 

1. Sapi Potong 111.457 101.389 106.500 104.401 106.360 

2. Sapi Perah 90 109 238 243 179 

3. Kerbau  1.722 1.635 1.727 1.683 1.644 

4. Kuda 218 177 176 164 154 

5. Kambing 110.141 112.148 114.377 113.771 115.893 

6. Domba 80.427 80.517 84.081 89.024 90.554 

7. Babi 158 56 57 61 268 
8. Ayam Buras 1.320.141 1.325.151 1.347.495 1.326.886 1.355.156 
9. Ayam Ras 124.628 341.900 402.900 448.500 671.127 

10. Itik  73.459 67.461 53.226 54.575 54.987 

12. Entog  19.430 19.715 22.933 23.298 23.121 

13. Puyuh 3.784 3.883 3.885 51.000 51.500 
(Sumber : Dinas Kehewanan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2006). 
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Lanjutan Lampiran 4. Rata-rata Berat Karkas Ternak di Kab. Nganjuk 
No. Jenis Ternak Berat Karkas 

(kg/ekor) 
Berat jerohan 

(kg/ekor) 
Jumlah 

(kg/ekor) 
1. Sapi Potong 156,5 39,1 195,6 
2. Kerbau 160 40 200 
3. Kambing 10,8 2,5 13,3 
4. Domba 10,8 2,5 13,3 
5. Babi 50 5 55 
6. Kuda 125 25 150 
7. Ayam Ras Pedaging 1,108 0,12 1,228 
8. Itik  0,7425 0,0825 0,825 

(Sumber : Dinas Kehewanan Kabupaten Nganjuk tahun 2006). 

Populasi Sapi Potong Pada Feedlotter di Nganjuk 
Jumlah Populasi (Ekor) No. Pemilik Ternak Jenis Sapi 

yang 
dipelihara 

Bulan Mei Bulan Juni 
Tujuan 

Pengeluarann 
Ternak 

Simental,  14 14 
Peranakan 
Ongole, 

7 7 

Brahman, 9 10 

Didik Yudianto, 
S.pd. 

Limousin, 12 12 

1. 

Jumlah 42 43 

-  

Simental, 21 23 
Peranakan 
Ongole,  

6 11 

Brahman,  9 14 
Limousin,  16 20 
Brangus,  10 12 

H. Tri Margono 

Lokal 8 13 

2. 

Jumlah 70 83 

Ciroyom 
(Bandung) 

Simental, 42 29 
Peranakan  
Ongole,  

65 44 

Brahman, 60 41 
Limousin,  36 23 

3. H. Hasyim 

Lokal 47 33 
 Jumlah 250 170 

Pasar dan 
Pedagang 
Lokal 
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Lampiran 5. Komposisi Nutrisi Complete Feed untuk Penggemukan dan  
 Pembibitan Sapi Potong 
 

Hasil Analisa Proksimat (dalam %) No. Tujuan 
Pemeliharaan 

Kadar 
Air (%) 

BK 
(%) PK Lemak SK Abu BETN TDN 

1. Pembibitan 12 88 10,4 2,6 19,6 6,8 60,2 64,2 

2. Penggemukan 12 88 12,7 3,0 18,4 8,7 51,8 

(Sumber : Wahyono, 2001). 

64,4 

 
Contoh Formulasi Complete Feed Sapi Potong Untuk Wilayah Jawa Timur 
(bagian barat) 

No. Bahan Baku Kandungan 
Protein (%) 

bahan baku*)

Pemakaian Bahan 
dalam Formulasi 

(Kg) 

Sumbangan 
Protein dalam 
Formulasi (%) 

1. Dedak  7,0 14,0 0,98 
2. Bungkil Kapuk 27,0 10,5 2,84 
3. Kapur - 2 - 
4. Pith Tebu 3,0 5 0,15 
5. Bungkil Kopra 22,0 1,1 2,42 
6. Bungkil Coklat 12,0 6 0,72 
7. Kulit Kopi 10,5 8 0,84 
8. Pollard 13,5 6 0,81 
9. Urea 28.0 1 2,81 
10. Mineral - 1 - 
11. Garam - 0,3 - 
12. Onggok  2,2 29,2 0,64 
13. Tetes/molases    4,5 6 0,27 

Jumlah 100 12,5 
(Sumber : Hardianto, 2005) 
 
Keterangan : 
*) = Kandungan Protein dalam pakan yang dibuat = 12,5 %. 

 
 
Kebutuhan Pakan Untuk Pembibitan Sapi Potong 

Berat 
Sapi (kg) 

PBB 
(kg/ekor/hari) 

Kebutuhan Pakan 
(kg/ekor/hari% BB) 

Protein (% dlm 
ransum) 

TDN (% dlm 
ransum) 

200 0.25 
0.50 

4.6 - 2.3 
5.0 - 2.5 

10.0 
11.1 

57 
63 

300 0.25 
0.50 

6.2 - 2.1 
8.2 - 2.7 

8.9 
10.0 

57 
57 

350 0.20 7.8 - 2.2 11.2 65 
400 0.20 8.6 - 2.2 10.7 63 

(Sumber : Hardianto, 2005). 
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Kebutuhan Pakan Untuk Penggemukan Sapi Potong 
Berat 

Sapi (kg) 
PBB 

(kg/ekor/hari) 
Kebutuhan Pakan 

(kg/ekor/hari% BB) 
Protein (% dlm 

ransum) 
TDN (% dlm 

ransum) 
180 0.45 

0.70 
0.90 

4.7 - 2.6 
4.9 - 2.7 
5.0 - 2.8 

10.4 
11.8 
13.1 

58 
62 
66 

230 0.45 
0.70 
0.90 

5.5 - 2.4 
5.8 - 2.5 
5.9 - 2.6 

9.7 
10.7 
11.7 

58 
62 
66 

270 0.45 
0.70 
0.90 

6.3 - 2.3 
6.6 - 2.4 
6.8 - 2.5 

9.2 
10.0 
10.8 

58 
62 
66 

320 0.45 
0.70 
0.90 

6.4 - 2.0 
6.7 - 2.1 
6.9 - 2.2 

9.2 
10.1 
10.9 

56 
60 
63 

360 0.45 
0.70 
0.90 

7.2 - 2.0 
7.5 - 2.1 
7.7 - 2.2 

8.8 
9.6 
10.2 

56 
60 
63 

410 0.45 
0.70 
0.90 

7.9 - 1.9 
8.3 - 2.0 
8.5 - 2.1 

8.5 
9.1 
9.7 

56 
60 
63 

(Sumber : Hardianto, 2005). 
Keterangan :  
BB = Berat Badan      
PBB = Pertambahan Berat Badan 
TDN = Total Digestible Nutrient  
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Lampiran 6. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku    
          Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2002-2005  
 

Nilai PDRB Per Tahun  (dalam 000.000 Rupiah) No. Lapangan Usaha 

2002 2003 2004 2005 

PERTANIAN  991129.09 1067065.34 1134759.47 1234245.75

1.1 Tanaman Bahan 

Makanan  

725807.60 777930.83 825031.86 891273.72

1.2 Tanaman 

Perkebunan  

136654.23 148376.51  160043.41   178722.14

1.3 Peternakan  110684.35   121196.15   128018.54   140326.88

1.4 Kehutanan   14808.57 15843.75 17382.28 18548.77

1. 

1.5 Perikanan 1.6 3174.34 3718.10 4283.38 5374.24

2. PERTAMBANGAN 

& GALIAN 

  16945.85    18652.98 20892.67    22708.49

3. INDUSTRI  313934.36 338770.80  358668.98 398217.63

4. LISTRIK, GAS 

DAN AIR 

   9703.67   13320.19   15854.87   20324.70

5. BANGUNAN    80546.11   85125.68    89336.40 98670.01

6. PERDAG., HOTEL 

& RESTO      

837931.63  993362.19 1167838.58 1349608.25

7. ANGKUTAN & 

KOMUNIKASI 

 73486.27  89135.60  102047.85 116249.60

8. KEUANGAN, 

SEWA & JASA      

121369.21 138502.41  155157.93 172028.32

9. JASA-JASA LAIN 332186.22  410963.23  449888.88 494899.61

TOTAL 2442306.98 2777232.41 3154898.42 

(Sumber : BAPPEDA Kabupaten Nganjuk, 2006)      

3494445.63
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No. Nama Responden Alamat  Pekerjaan 

Lampiran 7. Karakteristik Responden Pendukung Penelitian 

1. H. Tri Margono Baron Peternak dan Pedagang 
2. Didik Yudianto, S.pd. Sonoageng, Tanjunganom Anggota DPRD dan Peternak 
3. H. Hasyim Nglirang, Pace Peternak dan Pedagang 
4. Sulistyo  Wilangan Peternak dan Pedagang 
5. Sodiq Pacekulon, Pace Blantik 
6. Mani Babadan, pace Blantik 
7. Lugiman Patihan, Loceret Peternak dan Blantik 
8. Sugito  Jatirejo, Loceret Blantik 
9. Haryono Sonoageng, Prambon Petani Ternak 
10. Toso Baron Peternak dan Blantik 
11. Sukiman Baron  Jagal dan Peternak 
12. Umar Jarakan, Nganjuk Jagal dan Peternak 
13. Muhaimin Ketawang, Gondang Petani ternak dan Blantik 
14. Setu Jatirejo, Loceret Blantik dan Petani ternak 
15. Suparmin Mojoduwur, Berbek Blantik 
16. Sarijan Ngumpul, Bagor Blantik 
17. Kusnan Klagen, Rejoso Blantik 
18. Sukarno Sonoageng, Prambon Peternak 
19. Ana M. Joho, Pace Pedagang Daging 
20. Sutinah Juwet, Nganjuk Pedagang Daging 
21. Marfuah Kacangan, Berbek Pedagang Daging 
22. Parni Tempuran, Ngluyu Petani ternak  
23. Sumaji Ngronggot Petani ternak 
24. Tarmidi Bajulan, Loceret Petani ternak 
25. H. Jaidi Karangsono, Loceret Pedagang dan Peternak 
26. Suwandi Klagen, Rejoso Petani ternak 
27. Munawaroh Warujayeng, Tanjunganom Pedagang Daging 
28. Hj. Sukemi Baron Pedagang Daging 
29. Sulikah Candi Rejo, Loceret Pedagang Daging 
30. Sukiyat Mojorembun, Rejoso Petani ternak 
31. Purwanto Ngrajek, Sukomoro Peternak 
32. Mugiyono Kacangan, Berbek Petani ternak 
33. Suwadi Semi, berbek Petani ternak 
34. Sukiman Buduran, Bagor Petani ternak 
35. Sakijo  Petak, Bagor Petani ternak 
36. Supriadi Kebonagung, Sawahan Petani ternak 
37. Kodiran Kepel, Ngetos Petani ternak 
38. Sapuan Mancong, Wilangan Pedagang dan Petani ternak 
39. Sumilan Ketandan, Lengkong Petani ternak 
40. Sumadi Jatikalen Petani ternak 
41. Astuti Mojoduwur, Berbek Pedagang Daging 
42. H. Aminudin Ganung Kidul, Nganjuk Pedagang Daging 
43. Ladiman Tempuran, Ngluyu Petani ternak 
44. Sukarman Kertosono Petani ternak 
45. Sugeng Sutrisno Patianrowo Petani ternak 
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Lanjutan Lampiran 7. 

Kepemilikan Ternak Sapi Potong (ekor) No. Nama 
Peternak Pedet  

(umur <6 
bln) 

Dara (1th) Jantan Betina 

Jumlah 

1. Haryono 2 1 1 2 6
2. Sumilan - - - 2 2
3. Sumadi 1 2 1 3 7
4. Sukarman - 1 - 1 2
5. Sugeng 

Sutrisno 
- - - 2 2

6. Ladiman 1 2 1 3 7
7. Supriadi 1 2 1 2 6
8. Kodiran - 1 - 1 2
9. Sapuan 1 2 - 2 5
10. Sukarno - - - 2 2
11. Mugiyono - 1 - 2 3
12. Suwadi 2 2 1 3 8
13. Sukiman - 1 - 2 3
14. Sakijo  1 2 - 2 5
15. Sumaji - - 1 2 3
16. Tarmidi 2 2 - 3 7
17. H. Jaidi 2 2 1 4 9
18. Suwandi 1 1 - 2 4
19. Sukiyat - 1 1 3 5
20. Purwanto - 1 1 2 4

Jumlah  
Prosentase 15,22 26,09 9,78 48,91 100
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Lampiran 8. Standar Mutu Bibit Sapi Potong  

(1) Standar Khusus (Sapi bakalan)  
  
Bangsa Umur 

(Bln) 
Warna Bentuk Badan dan Tanduk Tinggi 

Gumba 
1. Sapi 
Madura 
 
 

 Tubuh kecil, kaki pendek Tanduk 
mengarah kesebelah luar 

 

- Betina 18-24  
 

Tidak berpunuk 
 

min 105 cm 
maks108 cm 

- Jantan 
 

24-36  
 

Merah bata atau merah 
coklat bercampur putih 
dengan batas yang tidak 
jelas pada bagian pantat 

Punuk berkembang baik & jelas min 115 cm 
maks 121cm 

2. Sapi Bali     
- Betina 18-24  Warna merah, lutut 

kebawah berwarna putih, 
pantat putih berbentuk 
setengah bulan, garis belut 
pada punggung, ujung ekor 
hitam 

Betina bentuk badan pendek 
kecil, bentuk kepala panjang, 
halus dan sempit, leher ram ping 

min:102 cm 
maks:104cm 

- Jantan 
 

24-36  berwarna hitam,lutut 
kebawah berwarna putih 

badan tumbuh baik bentuk kepala 
lebar, leher kompak dan kuat, 
kompak dan kuat, lebar. 

min:113 cm 
maks118cm 

4. Sapi 
Peranakan 
Ongole 

  

Betina 
 

18-24  min:112cm 
maks118cm 

- Jantan 
 

24-36  

Putih kelabu atau ke hitam-
hitaman 

Bentuk badan betina lebih 
pendek dari pada yang jantan, 
kepala relatif pendek dengan 
propil melengkung, punuk besar 
dan mengarah keleher. Lipatan-
lipatan kulit yang ter dapat 
dibawah perut dan leher menuju 
kearah leher, kaki pan ang dan 
kokoh 

min:118cm 
maks125cm 

5. Sapi 
Brahman 
Lokal 

  

- Betina 18-23  min:112cm 
maks:120cm 

- Jantan 
 

24-36  

Putih/abu-abu atau merah Badan besar dan kepala relatif 
besar tidak bertanduk 

min:125cm 
maks:130cm 
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(2). Standar Umum 

a. Sapi bibit harus sehat dan bebas dari segala cacat fisik seperti : cacat mata 

(kebutaaan), tanduk patah, pincang, lumpuh, kaki dan kuku abnormal serta tidak 

terdapat kelaianan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.  

b. Semua sapi bibit betina harus bebas dari cacat alat reproduksi, abnormal ambing 

serta tidak menunjukkan gejala kemandulan.  

c. Sapi bibit jantan sebagai pejantan serta tidak menderita cacat pada alat 

kelaminnya.  

(Sumber : Dirjen Bina Produksi Peternakan. Departemen Pertanian, 2006). 
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Lampiran 9. Pembangunan Bidang Peternakan Periode Tahun 2003-2008 
No. Jenis Program Alokasi Anggaran 

(Rp.,-) 
Pengembangan Ekonomi Petani Ternak, yang 
meliputi kegiatan : 
a. Inseminasi Buatan 

(Sumber : BAPEDDA Kabupaten Nganjuk, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

249.000.000
b. Peningkatan budidaya sapi kereman 1.072.416.000
c. Pelayanan kesehatan ternak 104.236.700
d. Pencegahan penyakit anthrax 13.397.500
e.  Budidaya ikan komersiil  465.500.000
f. Pencegahan penyakit Viral 200.064.500
g. Pemberdayaan sumber daya dan efisiensi sarana 

prasarana perikanan 
1.227.097.700

1. 

h. Budidaya sapi gaduhan 550.940.000
Pengembangan Diversifikasi Pangan, melalui 
kegiatan : 
a.  Up Grading Ternak Kambing Boer 198.250.000
b. Budidaya itik 111.400.000
c. Budidaya ternak kambing 573.550.000

2. 

d. Budidaya perairan umum 25.000.000
Pengembangan Kelembagaan Peternakan, melalui 
kegiatan : 
a. Budidaya ayam buras 54.150.000

3. 

b. Peningkatan kualitas sumber daya kelompok  107.682.600
Jumlah 4.952.735.000
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Lampiran 10. Data Petugas Teknis Kesehatan Dinas Kehewanan 
No. Nama Petugas Wilayah Penanganan Ternak 

1. Samsul Hadi Sawahan, Ngetos 

2. Ismadji Berbek, Loceret 

3. M. Yahya Pace 

4. Supradianto Tanjunganom, Prambon 

5. Siswo Wiyadi Ngronggot, Kertosono 

6. Hadi Winarno Baron, Patianrowo 

7. Sukardjo Gondang, Sukomoro 

8. Supriyanto Nganjuk, Rejoso 

9. Sri Wianarji Bagor, Wilangan 

10. Suparmono Ngluyu, Lengkong, Jatikalen 

(Sumber : Dinas Kehewanan Kabupaten Nganjuk, 2006). 

Lokasi Tempat Pemotongan Hewan di Kabupaten Nganjuk  
No. Nama Pemilik Status Alamat 

1. Dinas Kehewanan RPH Jl. Imam Bonjol 

2. Dinas Kehewanan RPH Jl. Supriadi. Kertosono 

3. Sukiman Jagal Ds. Baron, Kecamatan Baron 

4. Sofi’i Jagal Ds. Baron, Kecamatan Baron 

5. Sugimo Jagal Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot 

6. Pairin Jagal Ds. Warujayeng, Kecamatan 

Tanjunganom 

7. Mustaji Jagal Ds. Kedungrejo, Kecamatan 

Tanjunganom 

8. Suwito Jagal Ds. Ngelan, Kecamatan Loceret 

9. Parno Jagal Ds. Patran, Kecamatan Berbek 

10. Warsi  Jagal Ds. Watudandang, Kecamatan Prambon 

11. Gunawan Jagal Ds. Sanggahan, Kecamatan Prambon 

12. Suwito Jagal Ds. Babadan, Kecamatan Pace 

(Sumber : Dinas Kehewanan Kabupaten Nganjuk, 2006).  
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Gambar 1. Kantor Dinas Kehewanan Daerah Kab. Nganjuk (kiri) dan RPH  
 di Nganjuk (kanan) 

Gambar 3. Peneliti di Lokasi Pembibitan Sapi Potong Bapak Didik di Prambon 

Gambar 2. Peneliti di Lokasi Kelompok Tani Ternak Sapi Potong Brahman  
 Indah Desa Sonoageng Kec. Prambon 

Lampiran 11. Dokumentasi Kegiatan Penelitian 
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Gambar 4. Peneliti di Tempat Penggemukan Sapi Potong H. Tri Margono 

 Gambar 5. Sapi Siap Potong di TPH (Jagal) Baron  

   Gambar 6. Peternakan Sapi Potong Rakyat, dengan Pola Pemeliharaan Tradisional 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Jerami Padi, Salah Satu Bahan Pakan yang Paling Banyak  
       digunakan Peternak Sapi Potong di Nganjuk (kiri) dan Lahan  
       Tanaman Rumput Gajah (kanan) 

Gambar 9. Tanaman Jagung (kiri) dan Hijauan Makanan Ternak (kanan) 

Gambar 7. Tanaman Tebu Sebagai Salah Satu Sumber Pakan Ternak (kiri)  
              dan Jerami Kedelai atau Rendheng (kanan) 
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 Gambar 10. Lahan Kritis Potensial di Kabupaten Nganjuk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 130

 

 

 

 
 

Gambar 11. Sarana Pengangkutan Ternak, Dalam Kota (kiri) dan Luar 
Kota (kanan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 12. Pasar Hewan Warujayeng Sebagai Salah Satu Sarana Penunjang 
Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong di Kabupaten 
Nganjuk 
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Gambar 13. Peneliti Bersama Pedagang dan Blantik Sapi di Pasar Hewan 
Guyangan, Salah satu Pasar Sapi Potong Terbesar di Jawa Timur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 14. Peneliti di Salah Satu Pasar Daging Lokal di Nganjuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 15. Sapi Potong Asal Nganjuk yang Berhasil Memenangkan Kontes 

Ternak Unggulan Nasional Tahun 2005 
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