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Analisis Kebijakan Pengembangan Sapi Potong Berbasis Logistik Pakan 
di Kabupaten Gorontalo 

 
La Ode Sahara, Zainal Fanani, Bambang Ali Nugroho, Irfan H. Djunaidi 

 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik populasi sapi 
potong, menginventarisasi dan memetakan wilayah pengembangan, 
menganalisis tipologi peternakan dan logistik pakan, serta memformulasikan 
alternatif kebijakan pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan. 
Dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo mulai Bulan Februari sampai Agustus 
2018. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan beberapa analisis data, 
yaitu: 1) karakterisasi populasi sapi potong melalui analisis struktur dan distribusi, 
tingkat pertumbuhan, dan kepadatan populasi, 2) inventarisasi dan pemetaan 
wilayah pengembangan melalui analisis Location Quotient (LQ), daya dukung 
pakan, dan kapasitas peningkatan populasi, 3) deskripsi tipologi peternakan dan 
logistik pakan melalui tabulasi data, dan 4) formulasi alternatif kebijakan 
pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan melalui metode Analytic 
Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian kepadatan populasi menunjukkan 
bahwa Kepadatan Ekonomi 166 ST/1000 (Padat), kepadatan wilayah 31 ST/km2 
(Padat), dan kepadatan usaha tani 0,53 ST/ha (Sedang). Wilayah prioritas 
pengembangan sapi potong dengan LQ > 1 dan daya dukung pakan Aman dan 
Surplus, meliputi kecamatan: Pulubala, Tolangohula, Asparaga, Mootilango, 
Bongomeme, Limboto Barat, Limboto, dan Boliyohuto. Wilayah pengembangan 
memiliki tipologi peternakan sapi potong yang berbeda, yaitu: 1) wilayah timur; 
mengembangkan sapi Bali dengan pola semi intensif, 2) wilayah tengah; 
mengembangkan sapi Bali dengan pola ekstensif, 3) wilayah barat; jenis ternak 
lebih variatif dengan pola intensif. Wilayah pengembangan juga menunjukkan 
tipologi logistik pakan yang berbeda, yaitu: 1) wilayah timur; kepemilikan lahan   
< 0,5 ha, sumber pakan dari lahan sawah, dan pengawetan pakan dalam bentuk 
hay, 2) wilayah tengah; kepemilikan lahan > 1 ha, sumber pakan dari lahan 
kebun jagung, dan tidak ada pengolahan pakan, (3) wilayah barat; kepemilikan 
lahan < 0,5 ha, sumber pakan dari lahan sawah, dan pengolahan pakan dalam 
bentuk silase dan amoniasi. Bobot nilai AHP menunjukkan prioritas alternatif 
kebijakan, yaitu: 1) peningkatan sarana logistik pakan (0,291), 2) integrasi padi 
dan jagung dengan sapi potong (0.272), 3) penguatan kelembagaan peternak 
(0,146), 4) peningkatan kapasitas peternak (0,101), 5) implementasi teknologi 
pengolahan pakan (0,097), 6) koordinasi antarpengambil kebijakan (0,053), dan 
7) peningkatan kerjasama dengan lembaga mitra (0,039). Kepemilikian sapi 
potong tinggi dan luasan wilayah untuk pola pemeliharaan ekstensif sudah 
terbatas, tetapi luasan lahan usaha tani masih mendukung. Pengembangan sapi 
potong diarahkan pada pola semi intensif dan intensif melalui sistem integrasi 
tanaman dan ternak. Wilayah timur dan barat untuk integrasi padi dengan sapi 
potong dan wilayah tengah untuk integrasi jagung dengan sapi potong melalui 
implementasi prioritas alternatif kebijakan. 

 
Kata Kunci:  Kebijakan, Sapi Potong, Logistik Pakan, Tipologi, Integrasi 
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ABSTRACT 
 

This study aimed  to analyze the characteristics of beef cattle populations, 
inventory and map development areas, analyze livestock typologies and feed 
logistics, and formulate alternative feed cattle development policies based on 
feed logistics. This research was conducted at Gorontalo District from February 
to August 2018. This study used a survey method with some data analysis, such 
as: 1) characterization of beef cattle population through structure and distribution 
analysis, growth rates, and population density, 2) inventory and mapping of 
development areas through Location Quotient (LQ) analysis, feed carrying 
capacity, and population increase capacity, 3) description of livestock typology 
and feed logistics through data tabulation, and 4) alternative formulation of beef 
logistics-based beef cattle development policy through the Analytic Hierarchy 
Process (AHP) method. The results of the population density study show that the 
Economic Density is 166 AU/1000 (Solid), the density of the region is 31 AU/km2 
(Solid), and the density of farming is 0.53 AU/ha (Medium). The priority areas for 
beef cattle development with LQ > 1 and the carrying capacity of Safe and 
Surplus feed, which include the districts: Pulubala, Tolangohula, Asparaga, 
Mootilango, Bongomeme, West Limboto, Limboto, and Boliyohuto. The 
development area has a different typology of beef cattle farms, there were: 1) the 
eastern region; developing semi-intensive Balinese cattle, 2) the central region; 
developing Balinese cattle with extensive patterns, 3) western regions; livestock 
types are more varied with intensive patterns. The development area also shows 
different logistical typologies in feed, such as: 1) the eastern region; land 
ownership < 0.5 ha, feed sources from   fields, and feed preservation in the form 
of hay, 2) the central area; land ownership > 1 ha, feed source from maize land, 
and no feed processing, (3) western area; land ownership < 0.5 ha, feed sources 
from   fields, and feed processing in the form of silage and ammonia. The weight 
of the AHP value indicates alternative policy priorities, there was: 1) improvement 
of feed logistics facilities (0.291), 2) integration of beef cattle with rice and corn 
(0.272), 3) institutional strengthening of farmers (0.146), 4) increase in farmer's 
capacity (0.101), 5) introduction of feed processing technology (0.097),                
6) coordination between policy makers (0.053), and 7) increase cooperation with 
partner institutions (0.039). Ownership of beef cattle was high and the area for 
extensive breeding patterns was limited, but the size of the farm is still 
supportive. Beef cattle development was directed at a semi-intensive and 
intensive pattern through a system of integration of plants and livestock. While 
the eastern and western regions for the integration of rice with beef cattle and the 
middle region for the integration of corn with beef cattle through the 
implementation of alternative policy priorities. 

 
Keywords: Policy, Beef Cattle, Feed Logistics, Typology, Integration 
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RINGKASAN 
 
 

La Ode Sahara, Program Pascasarjana, Fakultas Peternakan, Universitas 
Brawijaya. Analisis Kebijakan Pengembangan Sapi Potong Berbasis 
Logistik  Pakan  di  Kabupaten  Gorontalo.  Komisi  Pembimbing:           
Prof. Dr. Ir. Zainal Fanani, MS, IPU; Dr. Ir. Bambang Ali Nugroho, MS, DAA, 
IPM, ASEAN.Eng; Dr. Ir. Irfan H. Djunaidi, M.Sc, IPM, ASEAN.Eng. 
 

Pengembangan sapi potong dilakukan melalui berbagai kebijakan 

pemerintah, tetapi realitas di lapangan belum mampu mendorong peternak untuk 

memanfaatkan potensi sumberdaya pakan yang ada. Beragam permasalahan 

yang dihadapi, tetapi semuanya berawal dari peternakan tradisional yang minim 

aplikasi manajemen dan teknologi termasuk dalam pengelolaan pakan sehingga 

dibutuhkan sistem logistik pakan yang mempertimbangkan aspek kuantitas, 

kualitas, dan kontinuitas penyediaan pakan. Tujuan penelitian yang ingin dicapai, 

yaitu: 1) menganalisis karakteristik populasi sapi potong, 2) menginventarisasi 

dan memetakan wilayah pengembangan, 3) menganalisis tipologi peternakan 

dan logistik pakan, dan 4) memformulasikan alternatif kebijakan pengembangan 

sapi potong berbasis logistik pakan yang dapat diimplementasikan. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo mulai Bulan Februari 

sampai Agustus 2018. Metode survei digunakan dengan tahapan analisis data, 

yaitu: 1) karakterisasi populasi sapi potong melalui analisis struktur dan distribusi, 

tingkat pertumbuhan, dan kepadatan ternak; 2) inventarisasi dan pemetaan 

wilayah pengembangan melalui analisis Location Quotient (LQ), daya dukung 

pakan, dan kapasitas peningkatan populasi ternak dengan menggunakan 

program ArcGIS, 3) deskripsi tipologi peternakan dan logistik pakan melalui 

tabulasi data dalam bentuk persentase, dan 4) formulasi alternatif kebijakan 

pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan melalui metode Analytic 

Hierarchy Process (AHP) dengan menggunakan program Expert Choise. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi sapi potong di Kabupaten 

Gorontalo mencapai 65.539 ST; komposisi ternak dewasa 73,55%, muda 

20,90%, dan anak 5,55% dengan rata-rata pertumbuhan 4,27% per tahun. 

Kepadatan Ekonomi 166 ST/1000 (Padat), Kepadatan Wilayah 31 ST/km2 

(Padat), dan Kepadatan Usaha Tani 0,53 ST/ha (Sedang). Tingkat kepemilikian 

sapi potong tinggi dan luasan wilayah untuk pola pemeliharaan ekstensif sudah 

terbatas, tetapi luasan lahan usaha tani masih mendukung. Pengembangan sapi 

potong dapat diarahkan pada pola semi intensif dan intensif melalui sistem 

integrasi tanaman dan ternak (Crop Livestock System). 

Wilayah pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan di Kabupaten 

Gorontalo merupakan hasil tumpang susun (overlay) atau kombinasi wilayah 

potensial dengan kriteria Wilayah Basis (LQ > 1) dan wilayah lumbung pakan 

dengan kriteria Wilayah Aman dan Surplus. Wilayah prioritas meliputi kecamatan: 

1) wilayah timur, yaitu Limboto Barat dan Limboto, 2) wilayah tengah, yaitu 

Pulubala dan Bongomeme, dan 3) wilayah barat, yaitu Tolangohula, Asparaga, 

Mootilango, dan Boliyohuto. Secara spesifik, Wilayah Prioritas berdasarkan 

kualitas daya dukung pakan ditentukan oleh daya dukung konsentrat. Kecamatan 

yang memiliki daya dukung konsentrat yang besar, yaitu Tolangohula, Asparaga, 

Mootilango, Limboto Barat, Limboto, dan Boliyohuto menjadi Wilayah Prioritas 

untuk pengembangan sapi potong secara Intensif, sedangkan Pulubala dan 

Bongomeme untuk pengembangan secara ekstensif. 

Wilayah pengembangan sapi potong memiliki tipologi peternakan yang 

berbeda, yaitu: 1) wilayah timur; peternak mengembangkan sapi Bali dengan 

pola semi intensif, 2) wilayah tengah; peternak mengembangkan sapi Bali 

dengan pola ekstensif, 3) wilayah barat; jenis ternak yang dikembangkan lebih 
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variatif dengan pola intensif. Wilayah pengembangan juga memiliki tipologi 

logistik pakan yang berbeda, yaitu: 1) wilayah timur; kepemilikan lahan < 0,5 ha, 

sumber pakan dari lahan kebun hijauan pakan dan sawah, penyimpanan jerami 

padi dan dedak di gudang serbaguna, dan pengawetan pakan dalam bentuk hay, 

2) wilayah tengah; kepemilikan lahan > 1 ha, sumber pakan dari lahan kebun 

hijauan pakan dan kebun jagung, penyimpanan jerami jagung di gudang 

serbaguna, dan tidak ada pengolahan pakan, 3) wilayah barat; kepemilikan lahan 

< 0,5 ha, sumber pakan dari lahan kebun hijauan pakan dan sawah, 

penyimpanan dedak padi di kandang, pengolahan pakan dalam bentuk silase 

dan amoniasi, dan pendistribusian pakan > 3 km. Wilayah timur dan barat untuk 

integrasi padi dengan sapi potong dan wilayah tengah untuk integrasi jagung 

dengan sapi potong. 

Bobot nilai AHP menunjukkan prioritas alternatif kebijakan 

pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan di Kabupaten Gorontalo, 

yaitu: 1) peningkatan sarana logistik pakan (0,291), 2) integrasi padi dan jagung 

dengan sapi potong (0.272), 3) penguatan kelembagaan peternak (0,146),         

4) peningkatan kapasitas peternak (0,101), 5) implementasi teknologi 

pengolahan pakan (0,097), 6) koordinasi antarpengambil kebijakan (0,053), dan 

7) peningkatan kerjasama dengan lembaga mitra (0,039). Berdasarkan grafik 

sensifitas dinamik diketahui bahwa nilai persentase dukungan kebijakan 

pemerintah sebesar 56,4%. Nilai persentase dukungan kebijakan pemerintah 

yang besar menunjukkan bahwa implementasi alternatif kebijakan 

pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan di Kabupaten Gorontalo 

membutuhkan dukungan yang besar dari pemerintah sebagai institusi pengambil 

kebijakan. 
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SUMMARY 
 
 

La Ode Sahara, Postgraduate Students of the Faculty of Animal Science, 
Brawijaya University. Analysis of Feed Logistic-Based Beef Cattle 
Development Policy in Gorontalo Regency. Supervising Commission:    
Prof. Dr. Ir. Zainal Fanani, MS,  IPU; Dr. Ir. Bambang Ali Nugroho, MS, DAA, 
IPM, ASEAN.Eng dan Dr. Ir. Irfan H. Djunaidi, M.Sc, IPM, ASEAN.Eng. 
 

The development of beef cattle was done through various government 

policies, but the reality on the ground had not been able to encourage farmers to 

utilize the potential of existing feed resources. Various problems were faced, but 

all started from traditional animal husbandry with minimal application of 

management and technology including in feed management so that a feed 

logistics system is needed that takes into account the quantity, quality, and 

continuity aspects of feed supply. The research objectives to be achieved, 

namely: 1) analyzing the characteristics of beef cattle populations, 2) inventorying 

and mapping development areas, 3) analyzing livestock typology and feed 

logistics, and 4) formulating alternative logistics policies for beef cattle-based 

development that can be implemented. 

This research was conducted in Gorontalo District from February to 

August 2018. The survey method was used in the data analysis stages, such as: 

1) characterization of beef cattle population through structural and distribution 

analysis, growth rates, and livestock density; 2) inventory and mapping of 

development areas through Location Quotient (LQ) analysis, feed carrying 

capacity, and increasing livestock population capacity using the ArcGIS program, 

3) description of livestock typology and feed logistics through tabulation of data in 

the form of percentages, and 4) alternative formulations of policies development 

of beef cattle based on feed logistics through the Analytic Hierarchy Process 

(AHP) method using the Expert Choice program. 



xv 

The results showed that the population of beef cattle in Gorontalo 

Regency reached to 65,539 ST; composition of mature 73,55%, young 20,90%, 

and calves 5,55% with an average growth of 4.27% per year, Economic Density 

166 AU/1000 (Solid), Regional Density 31 AU/km2 (Solid), and Farm Density 0.53 

AU/ha (Medium). The level of beef cattle ownership is high and the area for 

extensive breeding patterns has been limited, but the area of farming is still 

supportive. Beef cattle development can be directed to a semi-intensive and 

intensive pattern through a crop and livestock system (Crop Livestock System). 

Feed logistics based beef cattle development areas in Gorontalo Regency 

are the result of overlapping or combination of potential areas with Base Area 

criteria (LQ > 1) and feed barn areas with Safe and Surplus Areas criteria. Priority 

areas include districts: 1) the eastern region; West Limboto and Limboto, 2) the 

central region; Pulubala and Bongomeme, and 3) the western region; 

Tolangohula, Asparaga, Mootilango, and Boliyohuto. Specifically, the Priority 

Area based on the quality of the carrying capacity of the feed is determined by 

the carrying capacity of the concentrate. Sub-districts that have a large carrying 

capacity of concentrates were Tolangohula, Asparaga, Mootilango, West 

Limboto, Limboto, and Boliyohuto become Priority Areas for intensive beef cattle 

development, while Pulubala and Bongomeme for extensive development. 

Beef cattle development areas have different livestock typologies, such 

as: 1) the eastern region; breeders develop semi-intensive Balinese cattle, 2) the 

central region; breeders develop Balinese cattle with extensive patterns, 3) the 

western region; the types of livestock developed are more varied with intensive 

patterns. The development area also has a different logistic typology, such as:    

1) the eastern region; land ownership of < 0.5 ha, feed sources were from forage 
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and   fields, storage of rice straw and bran in multipurpose warehouses, and 

preservation of feed in the form of hay, 2) the central region; land ownership of   

> 1 ha, feed sources were from forage and corn plantations, storage of corn 

straw in multipurpose warehouses, and no feed processing, 3) western regions; 

land ownership of  < 0.5 ha, feed sources were from forage and fields, storage of 

rice bran in cages, feed processing in the form of silage and ammunition, and 

distribution of feed of > 3 km. The eastern and western regions were for the 

integration of rice with beef cattle and the middle region for the integration of corn 

with beef cattle. 

AHP weight value indicates alternative priorities for feed logistics-based 

beef cattle development policies in Gorontalo Regency, were: 1) improvement of 

feed logistics facilities (0.291), 2) integration of rice and corn with beef cattle 

(0.272), 3) institutional strengthening of farmers (0.146), 4) increasing the 

capacity of farmers (0.101), 5) implementation of feed processing technology 

(0.097), 6) coordination between policy makers (0.053), and 7) increasing 

cooperation with partner institutions (0.039). Based on a dynamic sensitivity chart 

it is known that the percentage of government policy support was 56.4%. The 

value of a large percentage of government policy support indicates that the 

implementation of alternative policies for developing beef cattle based feed 

logistics in Gorontalo District requires substantial support from the government as 

a policy making institution. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Ternak sapi potong sebagai penghasil daging merupakan komoditas 

peternakan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan asal 

ternak. Budidaya sapi potong sudah menjadi kultur masyarakat Gorontalo karena 

kebiasaan bertani dan memelihara ternak tidak bisa dilepaskan dari tradisi 

masyarakat yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Sapi potong digunakan 

oleh masyarakat Gorontalo untuk memenuhi kebutuhan pangan, juga sengaja 

dipelihara untuk dimanfaatkan tenaganya. Peternak tradisional memanfaatkan 

tenaga ternak untuk membantu aktivitas pertanian, seperti membajak lahan 

sawah dan ladang, serta sebagai sarana transportasi untuk mengangkut hasil-

hasil pertanian. 

Pengembangan sapi potong di Kabupaten Gorontalo memiliki prospek 

yang cerah karena ditunjang oleh potensi sumberdaya pakan konsentrat dan 

hijauan, baik hijauan pakan alami berupa rumput-rumputan dan kacang-

kacangan (leguminosa) maupun limbah pertanian tanaman pangan dan 

perkebunan. Sumberdaya pakan lainnya adalah konsentrat dari limbah atau hasil 

ikutan (by product) agroindustri. Potensi ini juga didukung oleh kebutuhan 

permintaan daging sapi yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan 

seiring peningkatan jumlah penduduk. Faktor pendukung lainnya adalah 

komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo terhadap subsektor peternakan yang 

tercermin pada kebijakan untuk menjadikan peternakan sebagai subsektor 

andalan dengan sapi potong sebagai salah satu komoditas ternak unggulan. 
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Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan berkeinginan menjadikan Kabupaten Gorontalo sebagai salah 

satu lumbung sapi potong di kawasan timur Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk 

mendukung program pemerintah pusat dalam rangka peningkatan produktivitas 

dan populasi sapi potong. Kabupaten Gorontalo diharapkan dapat menjadi salah 

satu sentra produsen sapi potong yang menyuplai daerah lainnya di sulawesi dan 

kalimantan, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan 

Kalimantan Utara. 

Kabupaten Gorontalo merupakan daerah yang memiliki populasi ternak 

sapi potong terbesar di Provinsi Gorontalo. Tahun 2017 tercatat telah mencapai 

85,58 ribu ekor (Dinas PKH Kabupaten Gorontalo, 2018) atau 37,64% dari 

populasi Provinsi Gorontalo yang mencapai 227,35 ribu ekor (Ditjen PKH, 2018). 

Populasi tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan daerah Indonesia 

lainya yang telah menjadi sentra produsen sapi potong, namun demikian 

populasi tersebut masih berpeluang untuk ditingkatkan dan menjadikan 

Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu sentra produsen sapi potong. 

Upaya pengembangan sapi potong di Kabupaten Gorontalo telah lama 

dilakukan, tetapi belum sesuai harapan walau berbagai kebijakan dan program 

telah diluncurkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Tahun 2002 - 2003 

pemerintah meluncurkan Program Sistem Integrasi Padi-Ternak (SIPT) dan 

Tahun 2005 - 2014 meluncurkan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS). 

Realitas di masyarakat peternak, kebijakan dan program tersebut belum mampu 

mendorong peternak untuk memanfaatkan potensi sumberdaya pakan yang ada. 

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pakan diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas dan populasi sapi potong. 
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Kawasan peruntukan peternakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Gorontalo belum secara spesifik berbasis komoditas, terutama untuk 

pengembangan sapi potong. Beragam permasalahan lain dihadapi dalam 

pengembangan sapi potong di Kabupaten Gorontalo, tetapi semuanya berawal 

dari pengembangan sapi potong yang masih bertumpu pada usaha peternakan 

tradisional. Peternak yang melakukan kegiatan budidaya sapi potong secara 

tradisional belum mempertimbangkan optimalisasi produksi dan populasi ternak. 

Usaha ternak sapi potong masih bersifat subsisten, belum dijadikan sebagai 

usaha komersial dan masih sekadar kegiatan sampingan atau pengisi waktu 

luang di sela kegiatan utamanya, yaitu bertani. Kepemilikan ternak sapi potong 

sangat kecil dengan motivasi hanya untuk menyalurkan hobi beternak dan 

sebagai tabungan dalam bentuk ternak yang sewaktu-waktu dapat dikonversi 

dalam bentuk uang apabila peternak membutuhkan dana. 

Usaha ternak sapi potong secara tradisional juga dicirikan dengan 

minimnya aplikasi manajemen dan teknologi dalam sistem budidayanya, 

termasuk dalam pengelolaan pakan sehingga sulit mencapai target peningkatan 

produktivitas dan populasi ternak. Pengelolaan pakan sangat penting dalam 

usaha ternak karena pakan merupakan sarana produksi yang menggunakan 

biaya paling besar dalam komposisi biaya produksi, yaitu 60 - 70%. Peningkatan 

produksi dan populasi tidak mungkin bisa dicapai tanpa pengelolaan pakan yang 

baik, oleh karena itu dibutuhkan perubahan sistem pengelolaan pakan dari 

tradisional menuju sistem logistik pakan. Pengelolaan pakan yang 

mempertimbangkan aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas penyediaan pakan, 

bahkan kelestarian lingkungan. 
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Logistik pakan ternak merupakan sistem pengelolaan pakan yang 

mengintegrasikan kegiatan penyediaan, pengolahan, penyimpanan, penyaluran, 

dan pemberian pakan pada ternak. Sistem ini dilandasi oleh kesesuaian 

lingkungan ekologis, keadaan sosial ekonomi, pemetaan sumberdaya pakan dan 

kapasitas tampung wilayah, serta dukungan kebijakan pemerintah. Pengelolaan 

pakan melalui logistik pakan bersifat sistemik, holistik, dan integral. Output yang 

diharapkan adalah tersedianya pakan ternak yang terjamin kualitas, kuantitas, 

dan kontinuitasnya dengan penggunaan waktu dan biaya yang efektif dan 

efisien. Semua aspeknya dibangun dengan tujuan peningkatan produktivitas dan 

populasi ternak sehingga memberikan nilai tambah berupa peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan peternak. Inilah yang menjadi landasan 

pentingnya dilakukan penelitian atau kajian tentang pengembangan sapi potong 

berbasis logistik pakan di Kabupaten Gorontalo. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah: 

1) Bagaimana karakterisasi populasi sapi potong yang ada di Kabupaten 

Gorontalo. 

2) Bagaimana inventarisasi dan pemetaan wilayah pengembangan sapi potong 

di Kabupaten Gorontalo. 

3) Bagaimana tipologi peternakan dan logistik pakan sapi potong di Kabupaten 

Gorontalo. 

4) Bagaimana formulasi alternatif kebijakan untuk pengembangan sapi potong 

berbasis logistik pakan yang dapat diimplementasikan di Kabupaten 

Gorontalo. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Menganalisis karakteristik populasi sapi potong yang ada di Kabupaten 

Gorontalo. 

2) Menginventarisasi dan memetakan wilayah pengembangan sapi potong di 

Kabupaten Gorontalo. 

3) Menganalisis tipologi peternakan dan logistik pakan sapi potong di 

Kabupaten Gorontalo. 

4) Memformulasikan alternatif kebijakan pengembangan sapi potong berbasis 

logistik pakan yang dapat diimplementasikan di Kabupaten Gorontalo. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat teoretis dan praktis yang diharapkan dapat diperoleh dari 

penelitian ini adalah: 

1) Manfaat teoretis; yaitu sebagai bahan informasi dan referensi bagi civitas 

akademika yang tertarik pada pengembangan ilmu peternakan, khususnya 

memperkaya khazanah keilmuan tentang pengembangan sapi potong 

dengan pendekatan logistik pakan. 

2) Manfaat praktis; yaitu sebagai bahan rekomendasi atau input konstruktif bagi 

pemerintah daerah, khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Gorontalo dalam pengambilan kebijakan untuk pengembangan 

sapi potong. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Peternakan Sapi Potong 

2.1.1. Potensi pengembangan sapi potong 

Sapi potong merupakan salah satu ternak penghasil daging yang dapat 

memenuhi kebutuhan protein hewani. Ternak ini juga menghasilkan limbah, 

seperti feses dan urine yang dapat dijadikan sebagai pupuk organik, baik pupuk 

padat (kompos) maupun pupuk cair (biourin). Petani tradisional masih 

memanfaatkan tenaga sapi potong untuk mengolah lahan dan mengangkut hasil-

hasil pertanian. Sebagian masyarakat pada beberapa wilayah di Indonesia 

menganggap sapi potong sebagai ternak yang mempunyai nilai spiritual dan 

budaya yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan status sosial di 

tengah masyarakat setempat. 

Pengembangan sapi potong memiliki banyak manfaat, terutama untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa faktor yang dapat menstimulasi 

pengembangan sapi potong, yaitu: 

1) Kondisi wilayah dengan iklim tropis cocok untuk budidaya sapi potong 

terutama sapi lokal, seperti sapi Bali. 

2) Budidaya sapi potong merupakan kultur masyarakat yang sudah menjadi 

tradisi turun temurun. 

3) Sumberdaya pakan berupa hijauan pakan, limbah pertanian, dan  limbah 

agroindustri tersedia sepanjang tahun. 

4) Permintaan konsumen terhadap daging dan produk olahan daging sapi 

potong terus mengalami peningkatan. 
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5) Usaha sapi lokal yang dikembangkan oleh peternakan rakyat tidak 

terpengaruh oleh krisis ekonomi. 

6) Adanya kebijakan pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan 

pengembangan sapi potong. 

7) Dukungan layanan lembaga penelitian, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, 

dan pembiayaan. 

Pengembangan sapi potong untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan 

permintaan pasar dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan populasi 

ternak. Rumah tangga peternak, kelompok peternak, dan usaha ternak 

merupakan pelaku yang menentukan kesinambungan pengembangan ternak. 

Upaya ini dapat meningkatkan ketersediaan pangan dan mendukung ketahanan 

pangan asal ternak. Sapi potong merupakan komoditas unggulan peternakan 

sehingga pengembangan ternak ini menjadi sumber pendapatan masyarakat dan 

penggerak pertumbuhan subsektor peternakan. Sebagai salah satu kegiatan 

ekonomi sektor pertanian, peternakan sapi potong dapat menggerakkan 

pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah karena sentra produksinya terdapat 

di berbagai daerah. 

Sapi potong merupakan salah satu sumberdaya hayati atau sumberdaya 

alam yang dapat diperbaharui (renewable). Usaha sapi potong dapat membuka 

lapangan kerja dan kesempatan usaha sehingga meningkatkan perekonomian 

masyarakat. Usaha sapi potong yang pemeliharaannya dilakukan dengan 

berbagai pola pemeliharaan memiliki keunggulan, yaitu tidak terlalu tergantung 

pada tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi, tetapi membutuhkan 

keterampilan budidaya ternak. 
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Usaha sapi potong dapat dikembangkan dengan berbagai pola 

pengembangan. Secara umum, peternakan sapi potong di Indonesia memiliki 

tiga pola pengembangan, yaitu: 

1) Usaha sampingan yang merupakan bagian dari usaha pertanian tanaman 

pangan dan perkebunan, terutama sawah dan ladang. 

2) Cabang usaha yang tidak terkait dengan usaha pertanian atau usaha 

lainnya, tetapi merupakan pengembangan usaha. 

3) Usaha utama usaha yang padat modal dan berskala besar, seperti usaha 

penggemukan (fattening) sapi bakalan menjadi sapi siap potong. 

Penggemukan sapi potong dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 

sistem kereman, dry lot, dan pastura. Sapi potong dengan kisaran umur 1 - 2,5 

tahun diperlihara secara terus-menerus di dalam kandang dalam waktu tertentu 

yang relatif singkat. Pakan yang digunakan dalam penggemukan berupa hijauan 

pakan dan konsentrat. Pemberian hijauan pakan sebesar 10 % dari bobot badan 

dan konsentrat 1 % dari bobot badan ternak, sedangkan volume air minum yang 

diberikan setiap hari sebanyak 20 - 30 liter per ekor (Suryana, 2009). 

Lama penggemukan sapi potong bergantung pada usia sapi potong. 

Sugeng (2006) menjelaskan klasifikasi umur sapi bakalan yang akan digemukkan 

dan lama penggemukan, yaitu: 

1) Sapi bakalan yang berumur kurang dari 1 tahun, dengan lama penggemukan 

berkisar antara 8 - 9 bulan. 

2) Sapi bakalan yang berumur 1 - 2 tahun, dengan lama penggemukan berkisar 

antara 6 - 7 bulan. 

3) Sapi bakalan yang berumur 2 - 2,5 tahun, dengan lama penggemukan 

berkisar antara 4 - 6 bulan. 
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Pengembangan sapi potong yang dilakukan secara berkelanjutan akan 

lebih bermanfaat dan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Menurut 

Winarso, dkk. (2005), dukungan pemerintah yang dibutuhkan agar 

pengembangan sapi potong dapat berkelanjutan, yaitu: 1) perlindungan terhadap 

wilayah lumbung ternak, 2) pengawasan terhadap alih fungsi lahan peternakan, 

dan 3) penerapan teknologi pengolahan pakan, baik hijauan pakan maupun 

konsentrat. 

Pengembangan ternak yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui 

pemetaan wilayah berdasarkan lumbung ternak dan lumbung pakan. Penetapan 

wilayah pengembangan ternak melalui tata ruang wilayah dapat melindungi dan 

meminimalisasi alih fungsi lahan peternakan akibat ekspansi sektor lain. 

Peternak di wilayah pengembangan dengan kepadatan populasi ternak yang 

tinggi dan memiliki dukungan limbah pertanian dan limbah agroindustri 

membutuhkan introduksi teknologi pengolahan pakan. Upaya ini dapat 

mendorong peternak untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya 

pakan yang ada. 

2.1.2. Skala usaha dan pola pemeliharaan 

Usaha sapi potong yang menggunakan bibit lokal merupakan usaha yang 

banyak digeluti oleh peternak tradisional. Usaha ini umumnya dikelola oleh 

peternak dengan modal kecil, teknologi sederhana, dan hanya sebagai usaha 

sampingan atau kegiatan selingan di sela usaha utama, yaitu bertani. Usaha 

penggemukan dengan skala besar merupakan usaha padat modal yang 

membutuhkan modal besar dengan penerapan teknologi tinggi sehingga hanya 

menarik minat para pemodal besar. 
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Peternakan rakyat biasanya mengembangkan sapi potong lokal berskala 

usaha kecil dengan pendapatan yang rendah. Suryana (2009) menjelaskan 

bahwa berdasarkan skala usaha dan tingkat pendapatan peternak, usaha sapi 

potong diklasifikasikan atas empat kelompok, yaitu: 

1) Usaha sampingan; usaha ternak sebagai usaha selingan dari usaha utama, 

seperti pertanian dengan tingkat pendapatan < 30%. 

2) Usaha campuran; usaha ternak menjadi cabang usaha bersama usaha 

lainnya dengan tingkat pendapatan sekitar 30 - 70%. 

3) Usaha utama; usaha ternak sebagai usaha pokok dengan tingkat 

pendapatan sekitar 70 - 100%. 

4) Industri peternakan; usaha peternakan yang komplet dengan tingkat 

pendapatan 100%. 

Peternakan rakyat lebih banyak menjalankan usaha sapi potong sebagai 

usaha sampingan untuk sekadar mencukupi kebutuhan keluarga (subsisten). 

Peningkatan taraf usaha menjadi cabang usaha atau usaha utama akan memberi 

peluang kepada peternak untuk meningkatkan pendapatannya. Usaha sapi 

potong sebagai usaha sampingan yang dikelola secara tradisional dan minim 

aplikasi teknologi tidak bisa diharapkan untuk meningkatkan pertumbuhan 

populasi ternak secara signifikan. 

Industri peternakan yang telah berkembang pesat di negara produsen 

sapi potong menjadi parameter keberhasilan pengembangan ternak. Usaha 

ternak pada tingkat ini merupakan usaha khusus yang padat modal dengan 

penerapan manajemen dan teknologi budidaya yang modern. Penerapan 

manajemen dan teknologi yang lebih baik dapat memacu peningkatan 

produktivitas dan populasi ternak. Pengembangan sapi potong yang berorientasi 



 
 

11 

pada industri peternakan menjadi suatu kebutuhan dan harapan sehingga 

kebutuhan daging dalam negeri dapat terpenuhi bahkan mampu memenuhi 

kebutuhan negara tetangga. 

Keberhasilan usaha sapi potong sangat bergantung pada penerapan 

manajemen dan teknologi budidaya. Sapi potong yang dibudidayakan di 

Indonesia adalah sapi lokal, yaitu: sapi Bali, sapi Madura, sapi Aceh, sapi Pesisir, 

dan sapi Peranakan Ongole (Susilawati, 2017). Sapi lokal yang dibudidayakan 

oleh peternak memiliki keunggulan dibanding sapi impor, tetapi 

pengembangannya belum dilakukan secara opitmal melalui perbaikan 

manajemen dan teknologi. Keunggulan sapi potong lokal terletak pada daya 

adaptasinya yang tinggi terhadap lingkungan tropis dan mampu memanfaatkan 

pakan yang berkualitas rendah. 

Budidaya sapi potong terdiri dari beberapa pola pemeliharaan sesuai 

dengan sumberdaya yang dimiliki. Terdapat tiga pola pemeliharaan yang 

diterapkan oleh peternak, yaitu: 

1) Ekstensif; yaitu ternak dipelihara di padang penggembalaan dengan pola 

menetap tanpa perkandangan. 

2) Semi intensif; yaitu pemeliharaan ternak dengan dikandangkan pada malam 

hari dan siang hari digembalakan di padang rumput. 

3) Intensif; yaitu pemeliharaan ternak dengan dikandangkan sepanjang hari 

sehingga semua aktivitas budidaya, seperti pemberian pakan dan minum 

dilakukan di areal perkandangan. 

Pola pemeliharaan intensif lebih ekonomis dibanding pola pemeliharaan 

ekstensif karena pola intensif tidak membutuhkan lahan yang luas, sedangkan 

pola ekstensif membutuhkan lahan yang luas untuk penggembalaan ternak. 
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Usaha sapi potong yang dikembangkan melalui peternakan rakyat tradisional 

umumnya menerapkan pola pemeliharaan ekstensif. Usaha ini digerakkan oleh 

rumah tangga peternak dan dicirikan dengan kepemilikan ternak yang tidak 

banyak, modal usaha kecil, menggunakan teknologi sederhana, dan manajemen 

usaha dilakukan secara kekeluargaan (Yusdja dan Ilham, 2004). 

Usaha sapi potong skala besar dengan pola pemeliharaan intensif 

merupakan usaha padat modal. Berdasarkan pemanfaatan modal usaha, Hadi 

dan Ilham (2000) menjelaskan bahwa peternakan memerlukan modal yang 

besar, terutama untuk pengadaan bibit dan penyediaan pakan. Peternak 

tradisional umumnya sulit memenuhi kebutuhan biaya ini karena keterbatasan 

modal yang dimiliki sehingga membutuhkan perhatian yang lebih besar dari 

pemerintah maupun swasta. Bantuan sosial ternak berupa sapi potong bakalan, 

betina indukan, maupun pejantan perlu didukung dengan sarana produksi 

lainnya, seperti penyediaan pakan sehingga budidaya ternak yang dilakukan 

berhasil dan berkelanjutan. 

2.1.3. Kendala di lapangan 

Pengembangan sapi potong memiliki beragam permasalahan yang 

berpengaruh pada ketersediaan daging, baik lokal maupun nasional. Sampai 

saat ini, Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, 

baik kebutuhan bakalan maupun daging sehingga masih bergantung pada impor. 

Produksi daging sapi belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri karena 

rendahnya produktivitas dan populasi ternak. Kondisi ini terjadi karena sebagian 

besar ternak dibudidayakan dengan pola pemeliharaan tradisional. Budidaya 

ternak masih bertumpu pada rumah tangga peternak di pedesaan dengan modal 

terbatas, minim aplikasi teknologi budidaya, dan belum berorientasi komersial. 
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Bibit dan pakan merupakan faktor produksi penting dalam usaha sapi 

potong yang berpengaruh terhadap produktivitas ternak. Kedua sarana produksi 

ini masing-masing memiliki beberapa permasalahan, seperti yang diuraikan oleh 

Suryana (2009) berikut: 

1) Usaha pembibitan (breeding) mengalami keterbatasan kualitas ternak 

indukan dan pejantan unggul. 

2) Efisiensi reproduksi ternak rendah dengan jarak beranak (calving interval) 

yang panjang. 

3) Usaha bakalan (calf-cow) masih kurang diminati karena membutuhkan waktu 

pemeliharaan yang lama. 

4) Sumber bahan pakan terbatas dan tidak tersedia secara kontinu, terutama 

pada musim kemarau. 

5) Kualitas pakan rendah karena hanya fokus pada pemberian hijauan pakan 

berupa rumput segar. 

6) Pemanfaatan limbah pertanian dan limbah agroindustri sebagai bahan pakan 

belum optimal. 

Kendala lain yang membutuhkan perhatian adalah permasalahan lahan, 

sumberdaya manusia, dan lembaga pendukung pengembangan sapi potong. 

Relevan dengan itu, beberapa permasalahan pengembangan tersebut diuraikan 

oleh Syamsu, dkk. (2003), sebagai berikut: 1) lahan kebun hijauan pakan dan 

padang penggembalaan setiap tahun terus menyusut akibat beralih fungsi 

menjadi lahan pertanian dan pemukiman penduduk, 2) kualitas sumberdaya 

ternak dan kapasitas peternak masih rendah, dan 3) layanan lembaga yang 

menyediakan permodalan untuk pembiayaan usaha ternak masih sulit diakses 

oleh peternak. 
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Ketersediaan hijauan pakan yang bersumber dari lahan range dan 

pastura maupun dari limbah pertanian merupakan aspek penting dalam 

pengembangan sapi potong. Kurangnya ketersediaan pakan dapat menjadi 

hambatan besar bagi kesinambungan pengembangan ternak sehingga 

pengelolaan pakan sangat urgen untuk dilakukan. Sistem pengelolaan pakan 

yang baik dapat menjamin kualitas, kuantitas, dan kontinuitas penyediaan pakan 

sesuai kebutuhan ternak dengan biaya yang murah. 

 
2.2. Pakan Sapi Potong 

2.2.1. Tantangan penyediaan pakan 

Pengembangan sapi potong meliputi kegiatan budidaya (on-farm) dan 

non-budidaya (off-farm). Salah satu kegiatan on-farm yang sangat penting dan 

menentukan kesinambungan usaha ternak adalah penyediaan pakan. Budidaya 

sapi potong sangat bergantung pada ketersediaan pakan karena pakan 

merupakan komponen penting bagi kehidupan ternak untuk menunjang 

pertumbuhan, produksi dan reproduksi ternak. Pakan merupakan sarana 

produksi dengan kontribusi biaya tertinggi dalam komposisi biaya produksi yang 

harus dikeluarkan selama masa pemeliharaan ternak. Usaha ternak akan 

menguntungkan jika ada efisiensi biaya pakan karena lebih dari 70% biaya 

produksi digunakan untuk penyediaan pakan (Ditjen PKH, 2011). Perbaikan 

manajemen pakan merupakan salah satu strategi penting sehingga tujuan usaha 

ternak dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Perkembangan dan pertumbuhan sapi potong bergantung pada 

ketersediaan pakan, yaitu hijauan pakan dan konsentrat. Selama masa 

pemeliharaan, penyediaan pakan harus memenuhi aspek kuantitas dan kualitas 

pakan atau tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan gizi 
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ternak. Hijauan pakan bersumber dari padang penggembalaan dan kebun 

hijauan pakan, sedangkan konsentrat berasal dari limbah agroindustri. 

Penyediaan hijauan pakan budidaya secara kontinu dalam realitasnya di 

lapangan merupakan hal yang tidaklah mudah sehingga menjadi tantangan bagi 

peternak karena ketersediaan hijauan pakan yang semakin sulit. 

Rendahnya ketersediaan hijauan pakan yang dibudidayakan menurut 

Muslim dan Nurasa (2005) disebabkan kemampuan peternak yang masih rendah 

dalam penguasaan teknologi budidaya pakan. Penguasaan teknologi pakan 

rendah karena umumnya peternak tradisional merupakan peternak dengan 

tingkat pendidikan dan penghasilan yang rendah yang memiliki keterbatasan 

untuk mengakses teknologi. Ketersediaan hijauan budidaya juga rendah karena 

peternak masih dapat menggantinya dengan rumput alam dan belum bernilai 

komersial karena kurangnya permintaan pasar. Usahatani hijauan pakan bisa 

jadi lebih menguntungkan jika dibanding menanam palawija atau tanaman selain 

padi yang, seperti: kacang, jagung, dan ubi. 

Kesinambungan pengembangan sapi potong bergantung pada 

penyediaan pakannya. Realitas penyediaan pakan sapi potong di Indonesia 

diuraikan oleh Suhubdy (2007) sebagai berikut: 

1) Kondisi agroklimat yang panas di wilayah timur Indonesia kurang 

mendukung ketersediaan pakan. 

2) Padang penggembalaan dan kebun rumput terbatas dan semakin berkurang. 

3) Pola fikir tradisional peternak yang beranggapan bahwa ternak harus 

mendapatkan hijauan segar. 

4) Kebiasaan peternak yang menganggap bahwa ternak dapat mencari makan 

dan minum sendiri. 



 
 

16 

5) Industri pakan komersial masih didominasi pakan unggas dan belum fokus 

pada pakan sapi. 

6) Adopsi terhadap hasil penelitian pengelolaan dan pengolahan pakan ternak 

masih rendah. 

7) Peran dan keterlibatan swasta terutama lembaga keuangan masih terbatas. 

Sebagian wilayah di Indonesia terutama wilayah timur, seperti Nusa 

Tenggara, Maluku, dan sebagian Sulawesi memiliki agroklimat ekstrim yang 

panas dan kering sehingga lahannya kurang mendukung untuk pengembangan 

pakan. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam penyediaan hijauan pakan dan 

sumber air untuk ternak. Pengembangan sapi lokal, seperti sapi Bali dan sapi 

peranakan Ongole yang didukung hijauan pakan tahan panas dan kekeringan 

sangat tepat untuk diterapkan di wilayah dengan kondisi ektrim. 

Lahan padang penggembalaan untuk ternak (range/pastura) semakin 

menyusut. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang terlalu fokus 

pada upaya swasembada komoditas tanaman pangan, yaitu beras dan jagung. 

Akhirnya lahan padang penggembalaan ternak banyak dikonversi menjadi lahan 

pertanian tanaman pangan padi dan jagung. Keadaan ini semakin rumit dengan 

adanya ekspansi pengembangan pemukiman penduduk yang membuat lahan 

pertanian dan peternakan beralih fungsi menjadi areal perumahan. 

Pola fikir dan kebiasaan tradisional peternak menjadi salah satu 

tantangan pengembangan ternak. Anggapan bahwa sapi potong harus 

mendapatkan pakan segar yang masih berwarna hijau menjadi hambatan 

pemanfaatan limbah pertanian dan limbah agroindustri sebagai pakan ternak. 

Peternak juga memiliki anggapan bahwa ternak dapat mencari makan dan 

minum sendiri sehingga membiarkan ternaknya merumput di lahan-lahan 
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tersedia, yaitu pekarangan rumah, persawahan, perkebunan, dan lahan yang 

sementara belum dimanfaatkan. Kebiasaan ini menyebabkan peternak kurang 

serius mengusahakan penyediaan pakan yang memenuhi aspek kualitas dan 

kuantitas pakan. 

Produk pakan dengan kualitas gizi yang baik umumnya diproduksi oleh 

industri pakan ternak. Perkembangan industri pakan ternak komersial sangat 

pesat, tetapi masih didominasi oleh industri pakan unggas walau saat ini sudah 

mulai merambat pada industri pakan ruminansia. Pakan komersial diproduksi 

untuk memenuhi kebutuhan industri peternakan sapi potong yang masih 

terbatas. Peternakan sapi potong di Indonesia masih di dominasi oleh 

peternakan rakyat tradisional yang memiliki keterbatasan modal untuk 

menggunakan pakan pabrikan yang mahal. 

Penelitian tentang pengelolaan pakan telah banyak dihasilkan oleh 

lembaga penelitian dan pengembangan peternakan. Keadaan ini belum 

dimanfaatkan dengan baik karena tingkat adobsi peternak terhadap hasil 

penelitian terutama tentang perbaikan kualitas pakan masih rendah. 

Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, modal, dan waktu peternak 

menjadi penyebab rendahnya adobsi peternak, oleh karena itu dalam proses 

pelaksanaan penelitian akan lebih efektif jika peneliti dapat melibatkan peternak, 

baik dalam proses penelitian maupun dalam tahapan desiminasi dan introduksi 

hasil penelitian. 

Peternak sapi potong umumnya adalah peternak tradisional yang 

berpenghasilan kecil sehingga sulit mendapatkan modal untuk mengembangkan 

usahanya, seperti penyediaan infrastruktur dan fasilitas pakan. Pemerintah dapat 

berperan sebagai penyedia modal usaha dalam bentuk kredit lunak bagi 
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peternak. Peran dan keterlibatan swasta dalam pembiayaan usaha ternak atau 

bantuan sarana produksi masih terbatas sehingga perlu didorong melalui 

program kerjasama kemitraan dan hibah dalam bentuk bantuan sosial. 

Usaha peternakan di masa datang dihadapkan pada kompetisi yang 

semakin tinggi dengan usaha lain, seperti usaha pertanian. Usaha ternak 

berbasis lahan, seperti sapi potong akan bersaing dengan usaha tanaman 

pangan dan perkebunan dalam penggunaan lahan dan tenaga kerja. Kebijakan 

pemerintah tentang ketahanan pangan yang lebih terfokus pada peningkatan 

produksi pangan asal pertanian akan menyebabkan usaha peternakan berbasis 

lahan semakin terpinggirkan (Simatupang, dkk., 2004). 

Lahan yang secara khusus digunakan untuk padang penggembalaan dan 

kebun budidaya hijauan pakan semakin menyempit sementara ternak 

membutuhkan hijauan pakan dalam jumlah yang cukup banyak untuk dikonsumsi 

setiap harinya. Lahan hijauan pakan semakin terbatas sehingga diperlukan 

upaya peningkatan penyediaan pakan melalui pemanfaatan limbah pertanian 

tanaman pangan, seperti jerami padi dan jerami jagung. Pemanfaatan limbah 

tanaman pangan masih sangat rendah padahal ketersediaannya melimpah dan 

masih bernilai gizi untuk memenuhi kebutuhan ternak. Peternak harusnya tidak 

lagi kekurangan stok pakan karena ketersediaan limbah tanaman pangan dan 

perkebunan yang bisa dijadikan sebagai pakan masih melimpah. 

Rendahnya ketersediaan hijauan pakan rumput dan leguminosa 

sepanjang tahun dapat menyebabkan produksi dan populasi sapi potong sulit 

berkembang. Akibatnya peternak tidak dapat mempertahankan ternaknya untuk 

dipelihara, terutama saat krisis pakan di musim kemarau. Ancaman terhadap 

ketersediaan hijauan pakan semakin meningkat sehingga peternak sebaiknya 
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tidak lagi bergantung sepenuhnya pada rumput dan leguminosa. Upaya yang 

dapat dilakukan adalah memanfaatkan limbah atau hasil samping pertanian 

tanaman pangan dan perkebunan sebagai pakan secara optimal. 

Peternak biasanya tidak memperhitungkan kebutuhan dan daya dukung 

pakan untuk mengantisipasi kekurangan pakan pada musim kemarau yang 

berkepanjangan. Kebiasaan ini menimbulkan banyak permasalahan dalam 

penyediaan pakan sehingga dibutuhkan solusi seperti pembangunan lumbung 

pakan untuk menjamin kualitas, kuantitas, dan kontinuitas penyediaan pakan 

sepanjang tahun. Lumbung pakan sapi potong dapat dibangun di tingkat yang 

paling rendah yaitu kelompok peternak sampai pada tingkat wilayah tertentu, 

yaitu dusun dan desa. 

Pemerintah menetapkan kebijakan pengembangan sapi potong dengan 

tujuan jangka panjang swasembada pangan asal ternak. Salah satu upaya untuk 

mencapai tujuan tersebut adalah peningkatan penyediaan pakan. Upaya ini 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan populasi ternak. Peningkatan 

produksi ternak harus diawali oleh peningkatan penyediaan pakan karena itu 

swasembada ternak tercapai jika swasembada pakan tercapai lebih dahulu. 

Produksi ternak harus disesuaikan dengan kemampuan penyediaan pakan atau 

kuantitas pakan yang tersedia dapat mendukung kuantitas produksi dan populasi 

ternak yang diinginkan. 

Kendala utama dalam pengelolaan pakan ternak adalah  penyediaan 

yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pakan. Rumput 

merupakan hijauan pakan favorit bagi sapi potong. Kualitas dan kuantitas hijauan 

pakan ini sangat dipengaruhi oleh musim; pada musim hujan ketersediaan pakan 

berlimpah, tetapi pada musim kemarau ketersediaannya menurun drastis. 
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Ketersediaan rumput semakin berkurang karena menyusutnya lahan peternakan 

akibat aktivitas pengembangan pertanian dan pengembang perumahan yang 

mengambil alih lahan peternakan. Lahan hijauan pakan beralih fungsi menjadi 

lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan, perluasan pemukiman 

penduduk, perkantoran, dan fasilitas publik lainnya. 

Ancaman ketersediaan pakan rumput merupakan realitas yang tak bisa 

pungkiri sehingga dibutuhkan solusi melalui pengembangan sapi potong melalui 

optimalisasi pemanfaatan limbah tanaman pangan dan perkebunan. Bentuk 

operasionalnya adalah penerapan sistem integrasi peternakan dengan pertanian 

tanaman pangan dan perkebunan. Contohnya sistem integrasi sapi potong 

dengan padi dan jagung, dan sistem integrasi sapi potong dengan tebu. Jerami 

padi, jerami jagung, dan pucuk tebu (bagase) merupakan hasil ikutan pertanian 

tanaman pangan dan perkebunan yang bernilai ekonomi jika dimanfaatkan 

sebagai pakan ternak. Manfaat sebaliknya dapat diperoleh tanaman pangan dari 

pupuk organik, baik padat maupun cair yang dihasilkan dari proses pengolahan 

limbah kotoran sapi potong tropik. 

2.2.2. Hijauan pakan tropik 

Hijauan pakan merupakan tanaman hijau yang memiliki kandungan gizi 

dan dapat dikonsumsi atau dijadikan sebagai pakan untuk mendukung 

kehidupan, pertumbuhan, produksi, dan reproduksi ternak. Hijauan pakan terdiri 

atas dua golongan, yaitu rumput (Graminae) dan kacang-kacangan 

(Leguminosae). Rumput-rumputan, seperti rumput gajah (Pennisetum 

purpureum), rumput signal (Brachiaria decumbens), rumput benggala (Pannicum 

maximum) merupakan hijauan pakan kesukaan sapi potong. Pemanfaatan 

rumput sebagai pakan yang satu-satunya diberikan kepada ternak memiliki 
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keterbatasan karena hanya mengandung protein sekitar 6 - 10% dengan 

persentase Total Digestible Nutrient mencapai 50% sehingga hanya sekadar 

untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok ternak saja (Achmadi, 2010). 

Kacang-kacangan atau leguminosa merupakan hijauan pakan yang kaya 

nutrisi dengan kandungan protein lebih dari 10% sehingga menjadi pakan 

sumber protein. Terdapat dua jenis leguminosa berdasarkan cara tumbuhnya, 

yaitu merambat (herba) dan berbentuk pohon. Leguminosa herba, seperti sentro 

(Centrosema pubescens) dan kalopo (Calopogonium muconoides) merupakan 

sumber amonia yang baik untuk pencernaan mikrobial di rumen ternak. 

Leguminosa pohon, seperti: lamtoro (Leuchaena leucocephala), turi (Sesbania 

grandiflora), gamal (Gliricidia maculata), dan kaliandra (Kaliandra calothyrsus) 

merupakan tanaman yang tahan panas dan kekeringan sehingga cocok 

dikembangkan untuk mengantisipasi kekurangan hijauan pakan terutama saat 

musim kemarau. 

Pemanfaatan rumput yang rendah kualitasnya sebagai pakan dapat 

diperbaiki dengan penambahan leguminosa dan konsentrat, seperti kombinasi 

rumput lapangan, kalopo, dan dedak padi. Rumput lapangan yang kandungan 

protein dan karbohidratnya rendah dengan penambahan kalopo dan dedak padi 

maka kebutuhan gizi sapi potong dapat tercukupi sehingga dapat memperbaiki 

pertumbuhan, produksi dan reproduksinya. Leguminosa dapat memenuhi 

kebutuhan protein ternak dan penambahan konsentrat yang menjadi sumber 

karbohidrat akan meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas ternak. 

Konsentrat dapat diberikan pada ternak di kandang atau saat merumput di 

padang penggembalaan. 
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Kualitas pakan yang diberikan pada ternak berpengaruh pada performa 

pertumbuhan, produksi, reproduksi, dan kualitas produk peternakan. Budidaya 

sapi potong yang hanya mengandalkan keunggulan komparatif hijauan pakan 

akan menghasilkan produk peternakan yang rendah kualitasnya. Pemeliharaan 

ternak dengan pola intensif untuk penggemukan akan lebih optimal jika 

pemberian hijauan pakan dikombinasikan dengan pakan konsentrat. Usaha sapi 

potong dengan pola pemeliharaan intensif yang menggunakan pakan konsentrat 

berkualitas tinggi dapat menghasilkan produk peternakan yang berkualitas tinggi 

(Dyck and Nelson, 2003). 

Indonesia merupakan wilayah yang secara astronomis membentang di 

sekitar garis equator dan masuk dalam zona iklim tropis, yaitu wilayah yang 

dibatasi oleh garis lintang 23,5ᵒ Lintang Utara dan 23,5ᵒ Lintang Selatan. Iklim 

tropis terdiri atas dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau (PIGI, 

2018). Wilayah beriklim tropis memiliki ketersediaan hijauan pakan yang 

melimpah saat musim hujan, tetapi pada musim kemarau hijauan pakan menurun 

drastis. Hubungan antara ketersediaan dan kebutuhan hijauan pakan di wilayah 

tropis dapat diilustrasikan seperti grafik pada Gambar 1. 

Kurangnya ketersediaan pakan saat musim kemarau dapat diantisipasi 

dengan pengolahan dan pengawetan pakan dalam bentuk silase dan hay. Silase 

merupakan pakan olahan dengan kadar air tertentu dari hijauan pakan atau 

limbah agroindustri yang diawetkan melalui proses fermentasi. Pengawetan 

pakan terjadi dalam silo yang tertutup rapat dan kedap udara selama tiga pekan. 

Pembuatan silase bertujuan untuk mempertahankan kesegaran pakan dan 

meningkatkan kandungan gizi pakan karena dalam proses pembuatannya 

mendapatkan tambahan bahan yang mengandung karbohidrat, seperti: dedak 

https://geologinesia.com/
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padi dan molase. Hijauan pakan yang diolah dalam bentuk silase dapat disimpan 

dalam keadaan segar dalam silo dan relatif digunakan untuk memenuhi 

keperluan jangka pendek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik produksi hijauan pakan di wilayah tropis 

 
Hay merupakan hijauan pakan yang dipotong dan dikeringkan hinggga 

memiliki kadar air sekitar 20 - 30% dan berwarna kuning kecokelatan. Peternak 

di Indonesia biasanya memberikan hay yang kering secara alami (standing hay) 

oleh panas matahari di lapangan tanpa melalui proses pengolahan. Hijauan 

pakan yang diawetkan dalam bentuk hay dapat disimpan lebih lama dan 

digunakan untuk keperluan jangka panjang selama musim kemarau. Pengolahan 

dan penyimpanan pakan sangat penting karena dapat menjamin ketersediaan 

pakan selama musim paceklik. 

2.2.3. Limbah pertanian dan limbah agroindustri 

Peternak sapi potong di masa mendatang akan mengalami kekurangan 

rumput akibat peningkatan kapasitas usaha ternak. Populasi sapi potong terus 

meningkat untuk memenuhi kebutuhan daging yang setiap tahunnya terus 
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meningkat, sementara lahan kebun hijauan pakan dan padang penggembalaan 

terus menyusut akibat ekspansi kegiatan di luar subsektor peternakan sebagai 

dampak dari kebijakan intensifikasi tanaman pangan dan perkebunan, serta 

perluasan pemukiman penduduk. 

Limbah pertanian tanaman pangan dapat menjadi sumber pakan penting 

bagi sapi potong karena kekurangan rumput dapat digantikan oleh limbah 

tanaman pangan. Komponen tanaman yang menjadi produk pangan untuk 

kebutuhan manusia hanya sebagian kecil saja, yaitu buah dan bijinya. Sisa 

komponen lainnya yang lebih besar tidak bisa dimanfaatkan sebagai pangan dan 

menjadi limbah yang cenderung dibiarkan saja atau dibakar hingga mencemari 

lingkungan. Limbah tanaman pangan, seperti jerami padi dapat dimanfaatkan 

sebagai pakan yang secara alami terkonversi menjadi pangan asal ternak, yaitu 

daging yang memiliki nilai gizi yang tinggi. 

Wilayah tropis basah seperti Indonesia memiliki potensi limbah tanaman 

pangan dan perkebunan yang besar dan sangat potensial untuk mengatasi 

kekurangan pakan ternak. Ketersediaan limbah tanaman pangan yang melimpah 

saat ini masih cenderung dianggap tidak bermanfaat dan hanya menjadi beban 

bagi lingkungan. Penanganan limbah tanaman pangan yang tidak tepat, seperti 

pembakaran jerami padi dan jerami jagung menyebabkan polusi udara akibat 

asap dan abu sisa pembakaran. Aktivitas pembakaran limbah pertanian dalam 

jangka waktu yang lama dapat menyebabkan pencemaran, degradasi lahan, dan 

kerusakan lingkungan. 

Pemanfaatan limbah pertanian dan limbah agroindustri, seperti ampas 

tahu dan onggok sebagai pakan ternak secara tidak langsung dapat mencegah 

pencemaran lingkungan. Limbah pertanian tanaman pangan dan perkebunan 
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dapat menjadi ‘emas hijau’ dalam arti sumber penghasilan yang dapat 

berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani dan peternak karena 

limbah tersebut masih memiliki nilai ekonomi. Pemanfaatan limbah tanaman 

pangan sebagai sumber hijauan pakan bagi sapi potong dapat menggantikan 

pakan rumput yang ketersediaannya setiap tahun terus berkurang terutama pada 

musim kemarau panjang. 

Saat musim kemarau, pertanian padi sawah yang beririgasi masih 

menghasilkan jerami padi sehingga sangat potensial menjadi sumber hijauan 

pakan selain rumput. Jerami padi masih mengandung protein sekitar 5% dengan 

kecernaan antara 30 - 40%. Kandungan gizi dan kecernaan jerami padi belum 

sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan hidup pokok ternak, tetapi 

produktivitasnya yang tinggi, yaitu mencapai 6 - 11 ton bahan kering/ha sangat 

potensial untuk dimanfaatkan sebagai pakan. Berdasarkan kajian penelitian, sapi 

potong dengan bobot 300 kg dapat mengkonsumsi bahan kering jerami padi 

sebanyak 8 kg/hari (Ditjen PKH, 2011) atau setara dengan 2,92 ton/tahun. 

Selama ini pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan belum optimal 

sehingga pemanfaatannya sebagai pakan sapi potong perlu ditingkatkan. 

Kandungan gizi jerami padi dapat ditingkatkan dengan pemberian perlakuan 

melalui proses pengolahan pakan. Limbah pertanian dicirikan oleh kandungan 

serat kasar dan kadar air yang tinggi, kadar protein yang rendah, dan memiliki 

sifat amba (voluminous). Pengolahan limbah pertanian dan limbah agroindustri 

dilakukan untuk meningkatkan kandungan nutrisi dan palatabilitasnya. 

Pengolahan ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik secara fisik, 

kimia, maupun biologi. Kegiatan pengolahan limbah memiliki manfaat ganda 

karena dapat menumbuhkan usaha dan lapangan pekerjaan baru. 
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Limbah pertanian tanaman pangan dan perkebunan dapat digunakan 

sebagai stok penyangga (buffer stock) pakan ternak. Limbah ini sangat potensial 

karena beberapa pertimbangan berikut: 1) mudah diperoleh dengan harga yang 

murah, 2) tersedia dalam kuantitas yang cukup besar saat panen secara kontinu, 

3) transportasi dan penyimpanan cukup mudah, 4) responsif terhadap 

produktivitas ternak, 6) aman bagi kesehatan ternak dan produk yang dihasilkan, 

dan 7) ramah terhadap lingkungan. 

Limbah tanaman pangan dan perkebunan yang dijadikan sebagai pakan, 

yaitu: jerami padi, jerami jagung, jerami kedele, jerami kacang, daun ubi, 

daun/batang pisang, pucuk tebu, dan pelepah sawit. Pemanfaatan limbah 

pertanian dan limbah agroindustri sebagai pakan memiliki banyak manfaat, yaitu: 

1) mengefektifkan penggunaan lahan, 2) mengefisienkan tenaga kerja, waktu 

dan biaya penyediaan pakan, 2) sumber penghasilan untuk meningkatkan 

pendapatan petani, dan 3) mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup. 

Optimalisasi pemanfaatan limbah pertanian dan limbah agroindustri 

dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sapi potong. Langkah pertama 

yang dapat dilakukan adalah proses inventarisasi limbah untuk perencanaan 

penyediaan pakan sepanjang tahun. Achmadi (2010) menjelaskan bahwa 

inventarisasi pakan dilakukan terkait dengan kualitas dan kuatitas daya dukung 

pakan. Kapasitas daya dukung (carrying capacity) pakan dikembangkan sesuai 

informasi daya dukung Bahan Kering (BK) pakan atau dikembangkan menjadi 

daya dukung Protein Kasar (PK) dan Total Digestible Nutrien (TDN) pakan 

sesuai standar kebutuhan Satuan Ternak (ST). 
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2.3. Pengembangan dan Penyediaan Pakan 

2.3.1. Strategi pengembangan pakan 

Pakan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan, pertumbuhan, 

produksi dan reproduksi ternak. Ketersediaan pakan berkualitas dan secara 

kuantitas memenuhi kebutuhan ternak sangat menentukan kesinambungan 

pengembangan sapi potong. Potensi sumberdaya pakan di wilayah tropis seperti 

Indonesia cukup besar, tetapi dalam realitas penyediaannya di lapangan tidaklah 

mudah. Upaya penyediaan pakan pada suatu wilayah membutuhkan beberapa 

strategi khusus yang tepat. Strategi pengembangan yang dapat menjamin 

kualitas, kuantitas, dan kontinuitas penyediaan pakan. 

Strategi pengembangan yang ditempuh oleh pemerintah berorientasi 

pada penyediaan pakan dengan kualitas terjamin dan kuantitas yang memenuhi 

kebutuhan ternak (Yulizar dan Kuswandi, 2012). Beberapa strategi 

pengembangan pakan yang dapat diterapkan, yaitu: 

1) Pengembangan hijauan pakan tropik. 

2) Pengembangan padang penggembalaan dan kebun hijauan pakan. 

3) Optimalisasi pemanfaatan limbah pertanian dan limbah agroindustri. 

4) Introduksi manajemen dan teknologi pakan. 

5) Pengembangan usaha berbasis pakan. 

Strategi pengembangan pakan ditindaklanjuti dengan beberapa program, 

seperti penyediaan hijauan pakan, implementasi teknologi pengolahan pakan, 

dan pengembangan usaha pakan ternak. Program yang ada selanjutnya 

dikembangkan dalam bentuk kegiatan yang lebih operasional. Program 

penyediaan hijauan pakan terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu: 
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1) Peningkatan kapasitas unit pelaksana teknis, kelompok peternak, dan usaha 

ternak dalam penyediaan pakan. 

2) Pembudidayaan rumput dan leguminosa unggul. 

3) Peningkatan kualitas lahan pastura dan kebun hijauan pakan. 

4) Integrasi hutan dan padang penggembalaan melalui model silvopastura. 

5) Pembangunan infrastruktur penyediaan pakan, seperti irigasi untuk lahan 

hijauan pakan dan lumbung pakan. 

Manajemen dan teknologi pakan dibutuhkan untuk meningkatkan 

kapasitas penyediaan pakan sehingga tujuan penyediaan pakan tercapai. 

Program implementasi teknologi pengolahan pakan dan pengembangan usaha 

dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, yaitu: 

1) Penguatan kapasitas peternak tentang manajemen dan teknologi pakan. 

2) Pembangunan pabrik pakan skala kecil pada tingkat wilayah tertentu. 

3) Aplikasi teknologi pakan silase, amoniasi, dan hay. 

4) Pembinaan dan pendampingan usaha pakan ternak. 

Pengembangan dan penyediaan pakan membutuhkan strategi yang tepat 

sehingga mampu mendukung pengembangan sapi potong. Strategi yang tepat 

dapat menjamin ketersediaan pakan, baik secara kualitas, kuantitas, maupun 

kontinuitasnya. Beberapa strategi inovatif penyediaan pakan yang dapat 

diimplementasikan, yaitu: 1) optimalisasi potensi rumput alam sebagai padang 

penggembalaan, 2) pemanfaatan limbah pertanian tanaman pangan dan 

perkebunan, 3) aplikasi teknologi penyediaan pakan, dan 4) pengembangan 

lumbung pakan (Suhubdy, 2007). 
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2.3.2. Pengembangan padang penggembalaan 

Padang penggembalaan merupakan hamparan yang ditumbuhi oleh 

hijauan rumput dan leguminosa yang langsung disengut oleh ternak saat 

digembalakan atau sebagai sumber penyediaan pakan. Hamparan ini disebut 

oleh masyarakat umum dengan padang rumput karena kurang cocok untuk 

kegiatan pertanian. Areal padang penggembalaan biasanya digunakan oleh 

peternak untuk pemeliharaan ternak secara ekstensif. 

Terdapat dua jenis tempat penggembalaan, yaitu range dan pastura. 

Range merupakan hamparan vegetasi yang tumbuh secara alami tanpa 

pemagaran dan rekayasa manusia. Hamparan ini biasa digunakan sebagai lokasi 

berburu hewan atau dimanfaatkan sebagai ranch untuk tempat penggembalaan 

ternak dengan tujuan produksi. Berbeda dengan range, pastura merupakan 

hamparan vegetasi dengan pemagaran, baik yang tumbuh secara alami maupun 

melalui rekayasa manusia yang khusus digunakan untuk penggembalaan ternak. 

Upaya intervensi yang dilakukan, seperti pemupukkan, pembibitan dan 

pembudidayaan hijauan. 

Pastura terdiri atas dua tipe, yaitu pastura alami dan pastura buatan. 

Pastura alami merupakan padang penggembalaan tanpa upaya rekayasa atau 

intervensi manusia,  baik pada lahan maupun terhadap komposisi vegetasi yang 

tumbuh di atasnya. Vegetasinya didominasi oleh rumput dengan sedikit gulma 

berupa belukar dan tidak ada pepohonan. Pastura buatan mendapatkan 

rekayasa manusia dengan komposisi vegetasi yang telah mendapatkan 

perlakukan, seperti pengolahan tanah, penyebaran jenis hijauan pakan unggul 

yang produktif, dan penanaman. 
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Kerberadaan lahan pastura sangat penting untuk mendukung 

pengembangan sapi potong. Produktivitas dan keberlanjutan pastura dapat 

ditingkatkan melalui beberapa upaya berikut: 

1) Hijauan pakan yang disebar atau ditanam di areal pastura adalah rumput 

dan leguminosa unggul yang memiliki palatabilitas tinggi. 

2) Penanaman disesuaikan dengan topografi lahan, kesuburan tanah, dan 

metode pemberian pakan; dipotong atau disengut langsung. 

3) Pemupukan untuk meningkatkan kesuburan lahan. 

4) Pengaturan waktu pemotongan (defoliasi) hijauan pakan. 

5) Penggembalaan ternak disesuaikan dengan daya dukung hijauan pakan 

atau kapasitas tampung ternak. 

6) Penerapan model penggembalaan teratur dengan metode areal bergilir. 

7) Penyediaan air melalui pengairan (irigasi) yang terjadwal untuk pastura yang 

memiliki sumber air. 

Padang rumput alam untuk penggembalaan memiliki kapasitas tampung 

terbatas dengan lahan yang minim kandungan mineral makro dan mikro 

(McDowell, 2005). Umumnya padang penggembalaan kekurangan unsur hara 

nitrogen, phosphor, dan sulfur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pastura 

membutuhkan konservasi lahan melalui peningkatan kualitas kesuburan tanah. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pemupukan dengan pupuk 

organik maupun anorganik. Upaya peningkatan kesuburan tanah pada lahan 

pastura melalui pengolahan tanah dan pemberian pupuk akan memperbaiki 

kualitas pastura sebagai sumber hijauan pakan. Lahan pastura yang berkualitas 

akan meningkatkan produktivitas hijauan pakan dan pada akhirnya akan 

meningkatkan produktivitas ternak. 
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Pengembangan pastura melalui pemupukan membutuhkan perhatian 

pemerintah dan kepeduliaan swasta sehingga produktivitas pastura dapat 

ditingkatkan. Pemupukan lahan pastura membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya 

yang cukup besar sehingga tidak mungkin dibebankan sepenuhnya pada 

peternak. Upaya ini diharapkan mendukung peningkatan produktivitas dan 

populasi ternak yang tujuan akhirnya adalah peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat peternak. 

Peningkatan kualitas pastura alami dapat dilakukan dengan cara 

perbaikan keragaman vegetasi melalui introduksi hijauan pakan unggul yang 

tahan panas dan toleran terhadap kekeringan (Nitis, 2000). Alternatif yang dapat 

dilakukan adalah pengembangan leguminosa pohon, seperti lamtoro mini 

(Leucaena sp), gamal (Gliricidia sepium), dan turi (Sesbania grandiflora). Biji 

leguminosa pohon ditebarkan saat awal musim hujan sehingga ketika terjadi 

hujan dan stok air tersedia banyak, bibit leguminosa diharapkan tumbuh dan 

berkembang dengan cepat. Leguminosa mempunyai banyak manfaat, baik untuk 

ternak maupun untuk lahan pastura. Daunnya menjadi pakan sumber nutrisi, 

terutama protein dan mineral bagi ternak. Perakarannya dapat memperbaiki 

struktur biologis dan fisik tanah sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan 

rumput dan mencegah terjadinya erosi di lahan pastura. 

Produksi hijauan pakan pada lahan pastura saat musim hujan dapat 

mencapai 2,7 ton/ha, tetapi rata-rata produksinya menurun drastis saat musim 

kemarau, yaitu 0,7 ton/ha. Keadaan ini terjadi karena saat musim hujan tersedia 

banyak air yang mendukung pertumbuhan dan produksi hijauan pakan. Musim 

hujan di wilayah tropis berlangsung singkat, yaitu sekitar empat bulan sepanjang 

tahun. Durasi musim kemarau yang lebih panjang dibanding musim hujan 
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menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas ketersediaan pakan sehingga 

mengganggu kontinuitas penyediaan pakan. Kemarau panajang juga dapat 

menyebabkan rendahnya palatabilitas hijauan pakan. 

Pengembangan pastura berhubungan erat dengan sistem pemeliharaan 

sapi potong. Sistem ranching adalah pemeliharaan yang relatif lebih ekonomis 

jika dibandingkan dengan feedlotting. Pengembangan sapi potong di kawasan 

timur Indonesia, seperti wilayah kepulauan Nusa Tenggara dan sebagian 

Sulawesi bisa lebih ekonomis jika dilakukan dengan sistem ranching. Wilayah ini 

masih memiliki padang rumput savana yang dapat dimanfaatkan atau 

ditingkatkan statusnya menjadi pastura untuk pengembangan ternak. 

2.3.3. Pemanfaatan limbah pertanian 

Program intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan dapat 

mendukung usaha ternak, khususnya budidaya sapi potong karena limbahnya 

dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Upaya pemanfaatan limbah 

pertanian, seperti jerami padi dan jerami jagung sebagai pakan sangat penting 

karena mempunyai manfaat ganda, yaitu memudahkan peternak dalam aktivitas 

penyediaan pakan ternak, meningkatkan pendapatan petani, dan mencegah 

kerusakan lingkungan. 

Limbah pertanian yang sebelumnya masih diabaikan dan cenderung 

dianggap kurang bermanfaat dikonversi menjadi pakan yang bernilai ekonomis. 

Teknologi pengolahan pakan diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas limbah 

pertanian sebagai pakan. Kegiatan pengolahan ini menjadi sumber penghasilan 

yang dapat meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani. Optimalisasi 

pemanfaatan limbah pertanian tanaman pangan dalam skala besar melalui 

industri pengolahan pakan akan menjadi lapangan pekerjaan baru yang 
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menjanjikan dan menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran 

dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. 

Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan memudahkan peternak 

dalam aktivitas budidaya sapi potong karena ketersediaan pakan melimpah saat 

pascapanen. Kebun budidaya hijauan pakan yang umumnya tidak luas dan 

secara kontinu tidak mampu memenuhi kebutuhan pakan memiliki kesempatan 

untuk tumbuh dan berproduksi sehingga terhindar dari eksploitasi yang 

berlebihan. Peternak dapat mengefisienkan waktu, tenaga, dan biaya 

penyediaan hijauan pakan sehingga memiliki peluang atau kesempatan untuk 

menambah kepemilikan ternak. 

Peternak lebih mengandalkan rumput sebagai pakan sapi potong 

dibanding jerami padi dan jerami jagung. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai 

pakan menghadapi beberapa tantangan, yaitu: 1) pengetahuan dan keterampilan 

petani yang rendah sehingga menganggap bahwa jerami kurang baik dijadikan 

sebagai pakan, 2) kebiasaan pemberian hijauan pakan segar karena anggapan 

bahwa ternak tidak suka jerami dan hanya makan rumput yang masih berwarna 

hijau, dan 3) konversi limbah pertanian sebagai pakan membutuhkan waktu, 

tenaga, dan biaya, sementara budidaya ternak hanya merupakan usaha 

sampingan dengan modal terbatas. 

Limbah pertanian yang tidak dimanfaatkan oleh petani dibiarkan 

membusuk atau dibakar di areal pertanian sehingga menimbulkan pencemaran 

lingkungan. Pembakaran limbah pertanian menimbulkan kerugian bagi 

lingkungan karena dapat mengakibatkan degradasi lahan dan rusaknya 

keseimbangan ekosistem. Kebiasaan ini juga berdampak buruk bagi manusia 

akibat polusi udara dari asap dan debu hasil pembakaran limbah. Nurhayati dan 
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Widiawati (2017) menyatakan bahwa aktivitas pertanian merupakan salah satu 

penyumbang emisi gas rumah kaca, seperti Karbon Dioksida (CO2) dan Metana 

(CH4) yang menyebabkan pemanasan global. Pemanfaatan limbah pertanian 

sebagai pakan dapat meminimalisasi pencemaran dan kerusakan lingkungan 

akibat aktivitas pertanian. 

Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan sapi potong sangat 

prospektif, tetapi memiliki beberapa kendala di lapangan. Kendala pemanfaatan 

limbah pertanian di tingkat petani adalah: 1) kebiasaan buruk membakar limbah, 

2) keterbatasan pengetahuan tentang pengolahan limbah, 3) ketersediaan limbah 

bersifat musiman, 4) kualitas nutrisi limbah yang rendah, dan 5) modal usaha 

ternak yang minim. Efektivitas pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber 

pakan membutuhkan aplikasi manajemen dan teknologi. Aspek ini dibutuhkan 

untuk mendukung aktivitas logistik pakan, yaitu: penyediaan bahan pakan, 

pergudangan, pengolahan, transportasi, dan penyajian pakan sehingga lebih 

mudah dilakukan oleh peternak. Aplikasi teknologi pada sarana produksi 

peternakan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi produksi ternak. 

Optimalisasi pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan dapat 

dilakukan melalui sistem integrasi tanaman - ternak (crop livestock sistem). 

Melalui implementasi sistem ini, sapi potong mendapatkan pakan dari limbah 

tanaman pangan, seperti jerami padi dan jerami jagung sebagai pakan dan 

sebaliknya tanaman mendapatkan pupuk organik dari pengolahan limbah ternak. 

Limbah pertanian dapat menyediakan pakan 33,30% dari total rumput yang 

dibutuhkan (Kariyasa, 2005). Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan 

dapat mendukung terciptanya swasembada pakan dan ketahanan pakan ternak, 

terutama pada saat terjadi paceklik hijauan pakan di musim kemarau. Surplus 
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ketersediaan pakan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas 

dan populasi ternak sehingga terwujud swasembada pangan dan ketahanan 

pangan asal ternak. 

2.3.4. Pembangunan lumbung pakan 

Masyarakat pertanian telah lama mengenal dan menerapkan 

penyimpanan padi, jagung, dan singkong di lumbung pangan untuk stok saat 

paceklik. Berbeda dengan penyimpanan komoditas pertanian, konsep lumbung 

pakan untuk penyimpanan hijauan pakan dan konsentrat belum terlalu 

diperhatikan, tetapi dalam skala kecil sebenarnya peternak tradisional sudah 

menerapkan penyimpanan pakan di kandang atau gudang darurat. Pakan yang 

disimpan adalah jerami padi, jerami jagung, dan dedak padi untuk memenuhi 

kebutuhan ternak dalam jangka pendek sekitar 1 - 3 bulan. Konsep ini dapat 

diadobsi oleh pemerintah daerah dengan membuat regulasi yang mewajibkan 

para petani pemilik sawah dan tegalan untuk mengumpulkan dan menyimpan 

limbah hasil panennya di tempat khusus, yaitu lumbung pakan. 

Setiap daerah dapat membangun lumbung pakan dan pabrik pengolahan 

pakan berbasis limbah pertanian pada tingkat kelompok peternak atau wilayah 

desa. Pembangunan lumbung pakan di tingkat pedesaan bisa dipelopori dan 

jalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi Unit Desa 

(KUD) untuk tujuan komersialisasi. Implementasi kegiatan ini akan bermanfaat 

bagi peternak karena selain memperoleh pendapatan (income) dari hasil 

budidaya ternak, juga tambahan dari penjualan pakan. 

Strategi pengembangan pakan diarahkan untuk mencapai swasembada 

pakan hingga pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pakan 

ternak. Upaya ini sangat penting karena ketahanan pangan asal ternak bisa 
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tercapai jika ketahanan pakan ternak terwujud lebih dahulu. Nitis (2000) 

menjelaskan bahwa ketahanan pakan adalah ketersediaan dan stabilitas 

penyediaan pakan sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, 

pertumbuhan, produksi, dan reproduksi ternak sesuai dengan potensi genetik 

ternak yang dikembangkan. 

2.4. Sistem Logistik Pakan 

2.4.1. Konsep logistik pakan 

Wilayah beriklim tropis memiliki dua musim, yaitu musim hujan (basah) 

dan musim kemarau (kering). Keadaan ini berdampak langsung pada kehidupan 

ternak dan vegetasi yang ada, termasuk tumbuhan atau tanaman hijauan pakan. 

Produksi pakan sangat melimpah saat musim hujan sehingga melebihi 

kebutuhan ternak, tetapi sebaliknya pada musim kemarau yang durasinya lebih 

panjang produksinya menurun drastis. Kondisi demikian menyebabkan peternak 

sulit mendapatkan dan menyediakan pakan untuk memenuhi kebutuhan ternak 

sepanjang tahun. 

Melimpahnya ketersediaan hijauan pakan saat musim hujan dan limbah 

pertanian tanaman pangan saat pascapanen dapat dimanfaatkan sebagai stok 

pakan sepanjang tahun, terutama saat terjadi kemarau panjang. Perubahan iklim 

yang ektrim tidak akan menjadi kendala berarti jika pakan dikelola berbasis 

logistik pakan. Sistem pengelolaan ini mempertimbangkan aspek efektifitas dan 

efisiensi pakan mulai dari penyediaan sampai pemberiannya pada ternak. 

Terwujudnya efisiensi pakan akan meningkatkan efisiensi usaha ternak karena 

dalam komposisi biaya produksi, biaya pakan dapat mencapai 60 - 70 %. Faktor 

inilah yang mendasari pentingnya pendekatan logistik pakan dalam 

pengembangan sapi potong dan ternak lainnya. 
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Logistik pakan merupakan manajemen pakan untuk memenuhi kebutuhan 

ternak, mulai dari penyediaan bahan pakan dari penyuplai, menuju ke tempat 

penyimpanan, selanjutnya dilakukan pengolahan di pabrik pakan, hingga 

pendistribusian, dan pemberiannya pada ternak di kandang. Logistik pakan 

merupakan konsep pengelolaan pakan yang berorientasi pada efektifitas dan 

efisiensi pakan, produksi ternak, dan optimalisasi profit usaha. Nahrowi (2015) 

menerangkan bahwa logistik pakan meliputi beberapa komponen kegiatan, yaitu: 

1) penyediaan, 2) penyimpanan, 3) pengolahan, 4) penyaluran, dan 5) pemberian 

pakan pada ternak. 

Pendekatan logistik pakan dibutuhkan dalam pengelolaan pakan 

sehingga swasembada pakan yang bermuara pada ketahanan pakan dapat 

terwujud. Implementasi logistik pakan membutuhkan dukungan kebijakan 

pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, dan 

penyediaan modal usaha. Luaran dari logistik pakan adalah terjaminnya kualitas, 

kuantitas, dan kontinuitas penyediaan pakan sehingga pakan tersedia dengan 

penggunaan waktu dan biaya yang efisien, serta memberikan nilai tambah 

kepada petani dan peternak. 

Logistik pakan merupakan sistem pengelolaan pakan yang bersifat 

holistik dan dibangun secara sistemik dengan beberapa subsistem pendukung. 

Sistem logistik pakan ternak berorientasi pada usaha peternakan yang efisien 

dan dilandasi oleh aspek kesesuaian lingkungan ekologis, daya dukung (carryng 

capacity) sumberdaya pakan, dan dukungan kebijakan pemerintah (Nahrowi, 

2015). Skema pengembangan ternak berbasis logistik pakan dapat dilihat pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Sistem logistik pakan 

 
Sasaran akhir logistik pakan adalah ketahanan pakan untuk mendukung 

ketahanan pangan asal ternak. Sodiq dan Hidayat (2014), menjelaskan bahwa 

kemandirian dan ketahanan pangan hewani yang berkelanjutan dapat 

meningkatkan daya saing produk peternakan dan kesejahteraan peternak. 

Komoditas dan produk peternakan yang dikembangkan harus sesuai dengan 

keadaan lingkungan ekologis dan agroekosistem wilayah, kondisi sosial ekonomi 

masyarakat, dan potensi sumberdaya pakannya. Pengembangan sapi potong 

melalui pendekatan logistik pakan ditunjang oleh keadaan wilayah 

pengembangan, kondisi eksisting peternakan, dan komitmen atau dukungan 

kebijakan pemerintah. 
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Implementasi logistik pakan membutuhkan dukungan pemerintah, baik 

dalam bentuk regulasi tertulis maupun melalui pembangunan infrastruktur fisik. 

Salah satu infrastruktur logistik pakan yang penting adalah infrastruktur 

penyediaan pakan berupa saluran irigasi untuk meningkatkan produksi hijauan 

pakan pastura atau kebun hijauan budidaya. Infrastruktur dapat dibangun dalam 

bentuk investasi publik, seperti pembangunan irigasi untuk tanaman pangan 

(Mayulu, dkk., 2010). 

2.4.2. Penyediaan pakan 

Pakan merupakan sarana produksi yang dibutuhkan untuk menunjang 

pertumbuhan, produksi, dan reproduksi ternak. Ketersediaan pakan, baik hijauan 

maupun konsentrat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan usaha 

budidaya ternak. Sumber bahan pakan berasal dari padang penggembalaan, 

kebun hijauan pakan, limbah pertanian, dan limbah agroindustri. Penyediaan 

pakan yang memenuhi aspek kualitas dan kuantitas dapat mendukung 

pengembangan sapi potong. Kegiatan ini merupakan tahapan pertama dalam 

komponen logistik pakan dan menjadi input bagi tahapan berikutnya. 

Usaha ternak sapi potong bergantung pada ketersediaan sarana 

produksi, seperti bibit, pakan, vaksin, dan obat-obatan.  Pakan merupakan 

sarana produksi yang sangat penting karena pakan menggunakan biaya paling 

besar dalam komposisi biaya produksi. Efisiensi sarana produksi, khususnya 

pakan akan mendukung efisiensi produksi ternak. Realitas ini menunjukkan 

bahwa kontinuitas penyediaan pakan dapat menentukan kesinambungan usaha 

ternak sehingga upaya optimalisasi penyediaan pakan akan mendukung 

pengembangan sapi potong. 
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Secara umum pengembangan sapi potong di Indonesia dijalankan melalui 

usaha peternakan rakyat. Usaha ini dicirikan dengan sistem budidaya yang 

masih tradisional, termasuk aspek penyediaan pakannya. Peternak hanya 

memiliki sedikit areal untuk kebun hijauan pakan yang dikelola secara 

sederhana. Semua tahapan penyediaan pakan, mulai dari pengolahan lahan, 

pembibitan, penanaman, dan pemanenan hijauan pakan dilakukan seadanya 

tanpa sentuhan manajemen dan teknologi. 

Pengelolaan pakan di negara importir sapi potong sangat kontras dengan 

negara-negara eksportir yang telah berbasis industri. Penyediaan pakan 

dilakukan dengan dukungan regulasi yang jelas dan melindungi peternak. Lahan 

pastura tersedia dengan areal yang luas dan manajemen yang lebih baik, mulai 

dari pengolahan lahan, pembibitan sampai pemanenan hijauan pakan. Tahapan 

penyediaan pakan dilakukan secara profesional dengan dukungan teknologi 

pakan yang modern dan mutakhir. Integrasi pertanian tanaman pangan dengan 

ternak sapi potong dilakukan dengan baik sehingga limbah tidak terbuang sia-sia 

tetapi dimanfaatkan sebagai pakan. Limbah atau hasil ikutan produk agroindustri 

juga dioptimalkan pemanfaatannya sebagai pakan. 

2.4.3. Penyimpanan pakan 

Beragam kendala pengelolaan pakan, salah satunya tidak tersedianya 

tempat penyimpanan pakan untuk jangka waktu yang lama. Peternak tradisional 

umumnya menyimpan pakan di kandang dengan memanfaatkan bagian kandang 

yang kosong karena tidak memiliki tempat khusus untuk penyimpanan pakan. 

Adapula yang memanfaatkan gudang darurat yang tidak hanya digunakan 

khusus untuk penyimpanan pakan, tetapi juga untuk penyimpanan sarana 

produksi dan barang lainnya. 
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Kualitas dan kuantitas pakan lebih terjamin jika disimpan pada tempat 

khusus yang hanya digunakan untuk penyimpanan pakan. Tempat penyimpanan 

pakan sangat penting dalam pengembangan sapi potong karena stok pakan 

dapat disimpan dalam jumlah besar dan waktu yang lebih lama. Penyimpanan 

pakan dalam volume yang besar dapat dilakukan di lumbung pakan atau gudang 

pakan. Stok pakan yang ada menjamin kontinuitas penyediaan pakan sehingga 

kebutuhan ternak sepanjang tahun dapat terpenuhi. 

2.4.4. Pengolahan dan pengawetan pakan 

Ketersediaan hijauan pakan saat musim hujan sangat melimpah, tetapi 

tidak bisa disimpan dalam keadaan segar untuk waktu yang lama. Aplikasi 

teknologi pengolahan dan pengawetan pakan, seperti silase dan amoniasi 

dibutuhkan untuk mempertahankan kesegaran dan kualitas hijauan pakan 

sehingga bisa disimpan dan dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan pakan 

saat musim kemarau. Amar (2008) menjelaskan bahwa perhatian serius dari 

peternak dibutuhkan untuk pengembangan pengolahan dan pengawetan pakan 

segar (silase) dan pakan kering (hay) untuk menjamin persediaan pakan 

pengganti hijauan segar (roughage). 

Peternakan di negara produsen ternak yang maju telah menerapkan 

industrialisasi peternakan, proses pengolahan dan pengawetan pakan dilakukan 

dalam silo dengan kapasitas besar yang dibangun pada areal perkebunan. 

Sistem pengelolaan pakan seperti ini menjadi kekuatan dan keunggulan 

peternaknya sehingga seorang peternak atau pemilik usaha ternak mampu 

membudidayakan sapi potong dengan kapasitas yang lebih besar hingga 

mencapai ribuan ekor. 
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2.4.5. Pengangkutan dan penyaluran pakan 

Peternakan sapi potong tradisional umumnya dicirikan oleh peternak yang 

minim modal usaha sehingga sulit untuk mengembangkan usahanya. Budidaya 

sapi potong dilakukan seadanya dan pengelolaan pakan praktis minim sentuhan 

teknologi modern yang mutakhir. Kegiatan pengangkutan (transportasi) pakan 

untuk penyaluran (distribusi) pakan sampai ke kandang pemeliharaan ternak 

masih menggunakan sarana transportasi dengan teknologi sederhana. Sarana 

transportasi pakan yang biasa digunakan, seperti: gerobak, dokar, dan sepeda 

motor yang kapasitas angkutnya sangat kecil. 

Industri peternakan sapi potong digerakkan oleh peternak dengan modal 

besar sehingga memiliki sarana transportasi dan distribusi pakan yang lebih baik. 

Transportasi pakan terintegrasi dengan mesin-mesin pemanen tanaman hijauan 

pakan yang canggih sehingga dalam waktu yang relatif singkat pakan bisa 

dikumpulkan menuju pabrik pakan atau langsung didistribusikan ke kandang 

ternak. Kualitas dan kuantitas pakan tetap terjaga dengan penggunaan tenaga, 

waktu, dan biaya yang efisien. 

2.4.6. Pemberian pakan 

Pola pemeliharaan ternak mempengaruhi proses pemberian pakan pada 

sapi potong. Pemeliharaan secara intensif dilakukan dalam kandang sehingga 

fasilitas pemberian pakan harus diperhatikan. Peternak membutuhkan waktu dan 

biaya yang cukup besar untuk menyediakan pakan karena pakan diberikan 

sepenuhnya di dalam kandang. Budidaya ternak secara ekstensif dilakukan 

dengan melepas ternak di padang penggembalaan sehingga lebih efisien karena 

ternak mencari pakan sendiri. Ternak langsung menyengut rumput atau diberikan 

hijauan potong dan konsentrat di padang penggembalaan. 
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Pilihan sistem pemeliharaan bergantung pada ketersediaan padang 

penggembalaan, kontruksi kandang, dan tenaga kerja peternak. Peternak 

melakukan pemeliharaan secara ekstensif karena kontruksi kandang tidak 

memungkinkan untuk pemeliharaan secara intensif. Tenaga kerja tidak 

sepenuhnya bekerja di kandang karena usaha ternak hanya merupakan 

pekerjaan sampingan di sela kegiatan bertani. Kebun hijauan pakan tidak mampu 

memenuhi kebutuhan ternak sepanjang tahun sehingga peternak memanfaatkan 

lahan kosong yang sementara tidak digunakan dan lahan perkebunan/ 

persawahan sebagai tempat pengembalaan. 

 
2.5. Konsep dan Analisis Kebijakan 

2.5.1. Konsep kebijakan 

Beragam definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para pakar 

kebijakan, tetapi bila dicermati dengan baik maka selalu mengarah pada tujuan 

yang sama. Tujuan dibuatnya kebijakan adalah untuk memecahkan isu-isu atau 

masalah-masalah yang dihadapi di semua sektor kehidupan masyarakat (publik), 

termasuk subsektor peternakan. Tangkilisan (2003) mendefinisikan kebijakan 

publik sebagai sebuah perilaku yang disengaja yang diikuti oleh lembaga 

pemerintah atau pejabat pemerintah untuk memecahkan isu yang menjadi 

perhatian publik. 

Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan 

yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah (Dunn, 2000). Kebijakan 

merupakan produk dari setiap pemerintahan, dalam pengertian sebagai 

kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif berupa sekumpulan rencana 

kegiatan untuk memberikan efek perbaikan terhadap permasalahan sosial dan 

ekonomi yang dihadapi. 
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Kebijakan publik dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang komplit. 

Dunn (2000) menyatakan bahwa sistem kebijakan merupakan produk subyektif 

manusia yang diciptakan secara sadar melalui pilihan-pilihan para pelaku 

kebijakan. Juga merupakan realitas obyektif yang dimanifestasikan ke dalam 

tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya. Sistem kebijakan 

merupakan hubungan timbal balik antara elemen: 1) kebijakan publik, 2) pelaku 

kebijakan, dan 3) lingkungan kebijakan. Rangkaian sistem kebijakan dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sistem kebijakan 

 
Terdapat beberapa kegiatan yang sangat penting dalam kebijakan publik. 

Dwidjowijoto (2003) menyatakan bahwa kegiatan pokok kebijakan publik, 

meliputi: 1) formulasi, 2) implementasi, dan 3) evaluasi. Hubungan antara ketiga 

kegiatan tersebut tergambar dalam siklus kebijakan publik yang dapat dilihat 

pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Siklus kebijakan publik 

 
Isu atau masalah publik merupakan suatu kondisi yang tidak memuaskan 

sebagian masyarakat sehingga perlu diatasi atau dirubah melalui pengerahan 

sumberdaya yang dimiliki. Dwidjowijoto (2003) menjelaskan bahwa disebut isu 

apabila masalahnya bersifat strategis, yaitu: 1) bersifat mendasar, 2) menyangkut 

banyak orang, 3) biasanya berjangka panjang, 4) tidak bisa diselesaikan secara 

perorangan, dan 5) urgen untuk diselesaikan. 

Formulasi kebijakan publik merupakan kegiatan inti dari rangkaian siklus 

kebijakan publik. Formulasi kebijakan ini terdiri dari dua tahapan kegiatan: 

1) Pengagendaan dan perancangan kebijakan; yaitu tahapan dimana masalah-

masalah kebijakan yang telah diartikulasikan siap untuk didiskusikan, 

diproses, dan dikonversikan sehingga setiap masalah kebijakan tercipta 

rencana kebijakan. 

2) Penetapan kebijakan; yaitu tahapan pemilihan alternatif rancangan kebijakan 

dan ditetapkan menjadi luaran (output) kebijakan. 
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Pelaku yang menentukan tahapan kegiatan formulasi kebijakan, dalam 

arti mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan 

memberikan legitimasi terhadap formulasi kebijakan tersebut disebut pembuat 

kebijakan. Lembaga atau pejabat pemerintah (eksekutif) dan lembaga perwakilan 

rakyat (legislatif) adalah pembuat kebijakan yang menentukan isi dan legitimasi 

formulasi kebijakan. 

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh eksekutif dan memperoleh legitimasi 

dari legislatif telah memungkinkan birokrasi untuk bekerja. Kebijakan hanya akan 

menjadi sebuah dokumen politik saja apabila tidak diikuti dengan tindakan 

konkrit. Implementasi kebijakan atau tindakan konkrit pada prinsipnya merupakan 

cara agar tujuan kebijakan dapat tercapai. 

Dwidjowijoto (2003) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan 

bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun 

manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh publik. Selanjutnya dalam jangka 

panjang kebijakan menghasilkan outcome berupa pengaruh kebijakan yang 

diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang ingin dicapai. 

Implementasi kebijakan mengandung logika top-down; yaitu menurunkan 

alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan-tindakan yang 

konkrit dan mikro. Terkait hal ini, maka dibutuhkan kebijakan turunan (derivasi), 

yaitu kebijakan operasional dan teknis untuk menuntun dan memberikan arahan 

yang jelas dalam bertindak. Dilihat dari operasionalitasnya, kebijakan terdiri atas 

beberapa jenjang, yaitu: kebijakan makro, program, proyek, dan kegiatan. 

Kebijakan publik yang telah diimplementasikan tidak bisa dilepas begitu 

saja, tetapi harus diawasi. Mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai 

evaluasi kebijakan (Dwidjowijoto, 2003). Hal ini dilakukan untuk menilai efektifitas 
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kebijakan yang ada. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang bersifat positif 

karena pada prinsipnya bertujuan untuk mencari kelemahan kebijakan sekaligus 

mencari solusinya. 

2.5.2. Analisis kebijakan 

Kebijakan publik yang ada kadangkala belum dapat menjadi solusi yang 

baik atau mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, 

bahkan dapat menimbulkan masalah baru. Kondisi demikian tentu dapat 

menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat sehingga dibutuhkan suatu 

analisis kebijakan. Dwidjowijoto (2003) menyatakan bahwa analisis kebijakan 

diperlukan karena sebagian besar kebijakan yang dibuat oleh para pengambil 

kebijakan tidak memuaskan publik. 

Analisis kebijakan merupakan upaya yang bersifat multidisipliner dalam 

memperoleh data atau informasi untuk memberikan alternatif cara memecahkan 

suatu masalah dan mencapai tujuan, seperti masalah dan upaya mencapai 

tujuan pengembangan sapi potong. Dwidjowijoto (2003) menyatakan bahwa 

analisis kebijakan merupakan sebuah bentuk kajian terapan untuk memperoleh 

pemahaman yang mendalam dari isu-isu sosial untuk mendapatkan sebuah 

solusi yang lebih baik. 

Analisis kebijakan merupakan suatu aktivitas intelektual dan praktis yang 

ditujukan untuk membuat, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pengetahuan 

tentang proses kebijakan (Dunn, 2000). Penggunaan analisis kebijakan dalam 

teori maupun praktek pembuatan kebijakan publik sangat penting karena hasil 

analisis kebijakan dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembuatan 

kebijakan. Analisis kebijakan diperlukan untuk membuat sebuah kebijakan, baik 
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kebijakan yang baru sama sekali maupun kebijakan yang baru sebagai 

konsekuensi dari kebijakan lama. 

Menurut Dwidjowijoto (2003), analisis kebijakan merupakan kegiatan 

pokok dalam formulasi kebijakan karena memberikan pijakan awal mengapa 

suatu kebijakan harus dibuat. Setiap analisis kebijakan pada prinsipnya pasti 

mencakup evaluasi kebijakan karena analisis kebijakan menjangkau sejak awal 

proses kebijakan, yaitu: 1) menemukan isu kebijakan, 2) menganalisis faktor 

pendukung kebijakan, 3) implementasi kebijakan, 4) peluang evaluasi kebijakan, 

dan 5) kondisi lingkungan kebijakan. 

Analisis kebijakan selanjutnya bisa diklasifikasikan atas dua jenis 

(Dwidjowijoto, 2003), yaitu: 

1) Analisis kebijakan deskriptif; yaitu analisis kebijakan yang hanya 

memberikan gambaran. 

2) Analisis kebijakan preskriptif; yaitu analisis kebijakan yang menekankan 

kepada rekomendasi kebijakan. 

Analisis kebijakan preskriptif sangat baik digunakan karena dapat 

memberikan gambaran sekaligus rekomendasi kebijakan. Terkait penelitian 

tentang pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan, maka peneliti 

berharap dapat menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan. 

Analisis kebijakan merupakan aktivitas yang lebih bersifat akademik 

kognitif ketimbang politis. Analisis kebijakan analog dengan aktivitas penelitian 

karena menganalisis merupakan esensi dari aktivitas meneliti sehingga proses 

pembuatan kebijakan publik akan dianggap memiliki alur yang analog dengan 

alur proses penelitian (Dunn, 2002). Alur proses pembuatan kebijakan publik 

dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Proses kebijakan 

 
Dunn (2000) menjelaskan bahwa hubungan antara komponen informasi 

kebijakan dan metode analisis kebijakan memberi landasan untuk membedakan 

analisis kebijakan atas tiga bentuk utama, yaitu: 

1) Analisis kebijakan prospektif; pembuatan dan transformasi informasi 

sebelum dilakukan tindakan kebijakan. 

2) Analisis kebijakan retrospektif; pembuatan dan transformasi informasi 

sesudah dilakukan tindakan kebijakan. 

3) Analisis kebijakan integratif; pembuatan dan transformasi informasi baik 

sebelum maupun sesudah dilakukan tindakan kebijakan. 
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Model kebijakan dibutuhkan untuk membantu membedakan hal-hal yang 

esensial dan yang tidak esensial dari situasi masalah kebijakan. Dunn (2000) 

menerangkan bahwa model kebijakan merupakan representasi sederhana 

mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun 

untuk tujuan tertentu. Model kebijakan terdiri atas dua bentuk utama, seperti 

berikut: 

1) Model deskriptif; yaitu model yang menjelaskan dan memprediksikan sebab 

dan konsekuensi dari pilihan kebijakan serta untuk memantau hasil dari 

tindakan kebijakan. 

2) Model normatif; yaitu model yang tidak hanya menjelaskan dan 

memprediksikan tetapi juga memberi dalil dan rekomendasi untuk 

mengoptimalkan pencapaian beberapa nilai (utilitas). 

Model kebijakan normatif sangat baik karena dapat menghasilkan 

rekomendasi kebijakan. Model kebijakan ini cocok  untuk diadopsi dalam 

penelitian kebijakan karena output dari penelitian diharapkan dapat 

menghasilkan rekomendasi untuk implementasi kebijakan baru atau perbaikan 

terhadap kebijakan lama. 

Perumusan masalah merupakan tahapan yang paling krusial dalam 

analisis kebijakan karena kegagalan pada tahap ini dapat mengakibatkan tidak 

efektifnya kebijakan yang dibuat. Dibutuhkan suatu metode perumusan masalah 

untuk memudahkan proses ini. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah 

analisis hirarkis, seperti metode Analytic Hierarchy Process. Menurut Dunn 

(2000), analisis hirarkis merupakan sebuah teknik untuk mengidentifikasi sebab-

sebab yang mungkin dari suatu situasi masalah, juga membuat konsep khusus 

yang dapat ditindaklanjuti. 
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2.6. Analytic Hierarchy Process 

Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah metode untuk menelaah 

suatu kebijakan strategis yang bersifat hirarki. Metode ini dikembangkan pada 

tahun 1970 di Amerika Serikat oleh Thomas Lorie Saaty, seorang ahli 

matematika dari Universitas Pitsburgh. Metode ini telah menyebar dan digunakan 

di berbagai negara. Aplikasi AHP mulai dikenal dan digunakan di Indonesia sejak 

awal tahun 90-an. 

AHP merupakan metode yang dapat membantu kerangka berpikir 

manusia dan memudahkan pengambilan keputusan. Metode AHP memiliki 

prinsip kerja, yaitu: 

1) Permasalahan yang kompleks dan tidak terstruktur diurai secara 

berkelompok. 

2) Kelompok permasalahan disusun ke dalam suatu hirarki. 

3) Nilai numerik digunakan sebagai pengganti persepsi manusia dalam 

melakukan perbandingan. 

4) Prioritas elemen ditentukan melalui proses sintesis. 

Piranti metode AHP adalah sebuah hirarki fungsional dengan persepsi 

manusia sebagai input utamanya. Metode AHP menggunakan persepsi manusia 

yang dianggap expert sebagai input utamanya. Kriteria expert mengacu pada 

orang yang benar-benar faham dengan permasalahan yang diajukan, merasakan 

akibat suatu masalah atau punya kepentingan terhadap masalah tersebut. 

Metode ini dapat mengolah permasalahan kuantitatif dan kualitatif karena 

menggunakan input kualitatif, yaitu persepsi manusia. Bisa dikatakan bahwa 

metode AHP merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang 

komprehensif, memperhitungkan hal-hal kuantitatif sekaligus kualitatif. 
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Aspek kualitatif untuk mendefinisikan permasalahan dan hirarkinya 

sedang aspek kuantitatif untuk mengekspresikan penilaian dan preferensi. AHP 

mencakup unsur yang bersifat kualitatif karena penilaian tidak dilakukan secara 

absolut tetapi relatif. Persepsi manusia yang bersifat kualitatif dikonversi dalam 

bentuk skala kuantitatif 1 - 9 (Saaty, 2008). 

AHP merupakan proses analitik untuk menanggulangi berbagai 

permasalahan politik dan sosial ekonomi yang kompleks. Proses ini dapat 

diterapkan pada banyak permasalahan kehidupan dan terutama berguna untuk 

pengalokasian sumberdaya, analisis kebijakan, dan penyelesaian konflik. Para 

peneliti dan pembuat kebijakan dapat menggunakan metode ini untuk beberapa 

kegiatan, yaitu: perencanaan usaha dan pengambilan keputusan melalui 

pendekatan manfaat dan biaya. 

Metode AHP memiliki karakteristik yang menjadikannya sebagai suatu 

alat analisis yang unggul. Kekuatan AHP terletak pada ancangannya yang 

bersifat holistik yang menggunakan logika, intuisi, data kuantitatif, dan preferensi 

kualitatif. Selain itu struktur hirarki memungkinkan dimasukkannya semua faktor 

penting, terukur (tangible) maupun tak terukur (intangible) dan mengaturnya dari 

atas ke bawah mulai dari yang paling penting sampai ke tingkat yang berisi 

alternatif, untuk dipilih yang terbaik. 

Prinsip dasar AHP lebih dahulu harus diketahui sebelum digunakan. Tiga 

prinsip dasar AHP, yaitu: 

1) Menyusun dan menguraikan secara hirarki; yaitu memecah permasalahan 

menjadi unsur-unsur yang terpisah. 

2) Penetapan prioritas atau membedakan prioritas dengan sintesis; yaitu 

menentukan peringkat elemen menurut relatif pentingnya. 
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3) Konsisitensi logis; yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan dan 

diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. 

Sebelum bekerja dengan metode AHP, perlu diperhatikan aksioma yang 

dimiliki oleh metode AHP. Ada empat aksioma yang harus diperhatikan oleh para 

pengguna metode AHP karena pelanggaran dari setiap aksioma akan berakibat 

tidak validnya metode yang dipakai. Uraian keempat aksioma tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Perbandingan resiprokal; Pengambil keputusan harus bisa membuat 

perbandingan dan menyatakan preferensinya. Preferensi itu sendiri harus 

memenuhi syarat resiprokal, yaitu kalau A lebih disukai dari B dengan skala x, 

maka B lebih disukai dari A dengan skala 1/x. 

Homogenitas; Preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala 

terbatas atau dengan kata lain elemennya dapat dibandingkan satu sama lain. 

Kalau aksioma ini tidak dipenuhi maka elemen yang dibandingkan tersebut tidak 

homogen dan harus dibentuk suatu cluster atau kelompok elemen yang baru. 

Independensi; Preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa 

kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif yang ada atau obyektif secara 

keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pola ketergantungan atau pengaruh 

dalam metode AHP adalah searah ke atas. 

Ekspektasi; Penggunaan untuk tujuan pengambilan keputusan, struktur 

hirarki diasumsikan lengkap. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka pengambil 

keputusan tidak memakai seluruh kriteria atau obyek yang tersedia dan 

diperlukan sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap. 
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Kebijakan pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan dapat 

dirumuskan atau dianalisis dengan menggunakan metode AHP. Metode ini dapat 

membantu menyusun prioritas dari berbagai pilihan atau alternatif keputusan 

dengan menggunakan multi kriteria. Metode ini diawali dengan membuat 

beberapa kriteria berdasarkan pandangan responden ahli yang representatif, 

yaitu para pengambil kebijakan, profesional, dan praktisi peternakan yang 

berpengalaman. 

AHP digunakan untuk mengetahui bobot pandangan responden terkait 

obyek penelitian. Metode ini dapat dioperasikan secara manual, juga dengan 

menggunakan bantuan perangkat lunak (software) atau program komputer. 

Beberapa prinsip yang harus dipahami sebelum menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan metode AHP, yaitu: pemecahan masalah dan penyusunan hirarki 

(dekomposisi), penilaian atau pembobotan (perbandingan berpasangan), sintesis 

prioritas, dan konsistensi. 

Dekomposisi; Permasalahan yang telah didefinisikan dipecah menjadi 

unsur-unsurnya (elemen), juga dilakukan terhadap unsur-unsurnya sampai tidak 

dapat dilakukan pemecahan lagi hingga akhirnya diperoleh beberapa tingkat 

(level) permasalahan. Proses inilah yang dinamakan dengan dekomposisi. 

Hirarki merupakan representasi dari permasalahan yang kompleks dalam suatu 

struktur multi level. Hirarki disusun mulai dari level pertama yaitu tujuan (goal), 

selanjutnya kriteria (criteria), sub kriteria (subcriteria) sampai dengan level 

terakhir yaitu alternatif (alternatives) keputusan atau kebijakan. Struktur hirarki 

dengan empat level, seperti terlihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Struktur hirarki AHP 

 
Penyusunan hirarki bergantung pada imajinasi, pengalaman, dan 

pengetahuan untuk menyusun hirarki suatu permasalahan. Hirarki juga 

bergantung pada logika untuk memberi pertimbangan yang beragam sehingga 

sesuai dengan perkiraan intuitif (Bourgeois, 2005). Proses ini ditentukan oleh 

pelaku atau pengambil kebijakan dengan memperhatikan penyelesaian masalah 

atau solusi berupa alternatif kebijakan. 

Perbandingan Berpasangan; Berdasarkan hirarki yang sudah terbentuk, 

dibuat penilaian kepentingan relatif antar dua elemen pada level tertentu terkait 

dengan level di atasnya. Penilaian atau pembobotan merupakan inti AHP karena 

berpengaruh terhadap prioritas elemen. Penilaian dilakukan berdasarkan Skala 

Saaty, seperti yang tersaji pada tabel berikut. 
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Tabel 1. Skala banding secara berpasangan 

Tingkat 
kepentingan 

Definisi Penjelasan 

1 Kedua elemen sama penting 
Pengaruh kedua elemen sama 
besar 

3 
Elemen yang satu sedikit 
lebih penting 

Mendukung sedikit satu 
elemen 

5 
Elemen yang satu sangat 
penting 

Mendukung kuat satu elemen 

7 
Elemen yang satu jelas lebih 
penting 

Mendukung kuat satu elemen 
dan terlihat dalam praktek 

9 
Elemen yang satu mutlak 
lebih penting 

Dukungan satu elemen 
memiliki penegasan yang kuat 

2, 4, 6, 8 
Nilai di antara dua penilaian 
yang berdekatan 

Kompromi antara dua penilaian 

Resiprokal 

Jika elemen i mendapat satu 
angka dibanding elemen j, 
maka elemen j mendapat 
nilai kebalikannya elemen i 

 

Sumber: Saaty, 2008 

 
Sintesis prioritas; Akumulasi semua hasil penilaian pada semua level 

yang telah dilakukan oleh responden merupakan tahap akhir dari AHP. 

Berdasarkan hasil penilaian, elemen diperingkatkan menurut relatif pentingnya. 

Pengurutan elemen menurut relatif pentingnya melalui prosedur sintesis 

dinamakan sintesis prioritas. 

Konsistensi; Pengujian terhadap konsisten tidaknya suatu penilaian 

sangat penting untuk menjamin bahwa semua elemen telah dikelompokkan dan 

diperingkatkan secara konsisten. Nilai rasio konsistensi (consistency ratio) < 0,1 

menunjukkan bahwa responden konsisten dalam persepsinya sehingga hasil 

penilaian dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Responden atau 

pengambil kebijakan dapat meninjau ulang dan merevisi hasil penilaian jika 

perbandingan berpasangan menunjukkan inkonsistensi. 
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Perangkat lunak komputer yang biasa digunakan dalam mengoperasikan 

metode AHP adalah Expert Choise dan Super Decision, namun dalam penelitian 

ini peneliti memilih Expert Choise sebagai alat untuk menyelesaikan masalah 

dengan AHP. Penggunaan Expert Choise mengikuti format standar metode AHP. 

Penyelesaian permasalahan dengan Expert Choise terdiri atas beberapa 

tahapan (Andi, 2012), yaitu: 

1) Menentukan tujuan dan kriteria. 

2) Menentukan bobot dari masing-masing kriteria. 

3) Menentukan alternatif berdasarkan penilaian kriteria. 

4) Pengujian sintesis dan penyajian data penentuan alternatif. 

 
2.7. Penelitian Terdahulu 

Penelitian dengan tema kebijakan pengembangan sapi potong sudah 

banyak dilakukan di Indonesia, tetapi belum ada yang secara spesifik 

mengaitkannya dengan tipologi logistik pakan dan menghitung daya dukung 

pakan, baik hijauan pakan maupun konsentrat, namun demikian terdapat 

beberapa penelitian terkait tema tersebut. Penelitian Simarmata, dkk. (2008), 

Mulyo, dkk. (2012), dan Arief, dkk. (2012) menjadi rujukan penelitian terdahulu, 

walau secara khusus belum membahas tentang logistik pakan. 

Penelitian Simarmata, dkk. (2008) tentang analisis kebijakan dan program 

subsektor peternakan Kabupaten Lampung Barat menunjukkan bahwa kebijakan 

dan program subsektor peternakan tahun 2003 - 2007 belum dapat 

diimplementasikan sepenuhnya dalam kegiatan operasional pembangunan 

subsektor peternakan. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa konsep 

kebijakan pembangunan subsektor peternakan di masa mendatang difokuskan 

pada aspek berikut: peningkatan usaha budidaya pada subsektor peternakan, 
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peningkatan status kesehatan hewan, peningkatan aplikasi teknologi peternakan, 

peningkatan sumberdaya manusia peternakan (aparatur dan peternak), 

pemberdayaan peternak, penigkatan alokasi anggaran, penetapan kawasan dan 

sentra-sentra usaha peternakan, penyuluhan dan pembinaan peternakan, 

regulasi pada subsektor peternakan, dan pengembangan agribisnis peternakan, 

peningkatan kerjasama/kemitraan di bidang peternakan, mendorong tumbuh 

kembangnya usaha peternakan, dan perizinan di bidang peternakan. 

Penelitian Mulyo, dkk. (2012) tentang analisis kebijakan pemerintah 

mengenai budidaya sapi potong di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa 

kebijakan pemerintah belum berjalan sesuai dengan harapan pemerintah dalam 

meningkatkan jumlah populasi sapi potong. Nilai Carring Capacity Ratio 

Kabupaten Semarang adalah 1,022 yang berarti bahwa potensi pakan yang ada 

masih bisa mendukung pengembangan sapi potong. Ketersediaan hijauan masih 

mencukupi untuk kebutuhan 565.005 ekor sapi potong. Hasil analisis SWOT 

menunjukkan bahwa total skor pembobotan faktor internal 3,327 dan faktor 

ekternal 3,442 sehingga masuk pada kolom satu yang berarti bahwa strategi 

pertumbuhan melalui konsentrasi yang dicapai secara integrasi vertikal dengan 

mengambil alih fungsi distributor agar mampu meningkatkan kekuatan dengan 

meminimalkan biaya produksi dan operasi yang tidak efisien. 

Penelitian Arief, dkk. (2012) tentang inventarisasi dan pemetaan lokasi 

budidaya dan lumbung pakan ternak sapi potong di Provinsi Jawa Barat 

menunjukkan bahwa berdasarkan analisis LQ sekitar 50% wilayah Jawa Barat 

berpotensi sebagai wilayah untuk lokasi pengembangan sapi potong dan 

sebagian besar wilayah Jawa Barat berpotensi untuk lokasi lumbung pakan 

ternak sapi potong. Hasil analisis kapasitas tampung sapi potong dan potensi 
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pakan menunjukkan wilayah prioritas 1; wilayah unggulan untuk pengembangan 

dan lumbung pakan ternak sapi potong, wilayah tersebut adalah ke-17 wilayah 

yang tersebut pada poin (1), wilayah prioritas 2; wilayah yang bukan unggul 

untuk pengembangan sapi potong tetapi memiliki potensi pakan hijauan, yaitu: 

Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota 

Banjar, serta wilayah prioritas 3; wilayah yang tidak memiliki keunggulan baik 

untuk pengembangan sapi potong maupun untuk lumbung pakan, yaitu: Kota 

Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, 

Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya. 

 
2.8. Kebaruan 

Penelitian yang baik adalah penelitian yang mampu menghasilkan solusi 

untuk permasalahan yang ada, relevan dengan kebutuhan masyarakat terkini, 

dan mengandung kebaruan (novelty) yang membedakannya dengan penelitian-

penelitian yang telah ada sebelumnya. Kebaruan dalam penelitian ini terletak 

pada substansinya, yaitu analisis kebijakan terhadap pengembangan sapi potong 

yang berbasiskan logistik pakan. Penelitian tentang kebijakan pengembangan 

sapi potong telah banyak dilakukan, tetapi belum ada penelitian yang secara 

eksplisit mengkajinya dengan logistik pakan yang dilandasi oleh kesesuaian 

wilayah, kondisi riil peternakan, dan dukungan kebijakan pemerintah. Kajian 

penelitian ini meliputi karakterisasi populasi ternak, inventarisasi dan pemetaan 

(geomapping) wilayah pengembangan, deskripsi tipologi peternakan dan logistik 

pakan, serta formulasi alternatif kebijakan pengembangan sapi potong. 

Kabupaten Gorontalo yang menjadi lokasi penelitian merupakan daerah 

potensial untuk komoditas sapi potong, tetapi dalam pengembangannya belum 

tersentuh oleh penelitian yang fokus pada analisis kebijakan untuk memecahkan 
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permasalahan yang terkait dengan logistik pakan. Inventarisasi dan pemetaan 

wilayah pengembangan tidak hanya berdasarkan daya dukung hijauan pakan 

saja, tetapi juga daya dukung konsentrat. Penelitian-penelitian sebelumnya 

banyak menggunakan analisis SWOT untuk mendapatkan arahan kebijakan, 

tetapi dalam penelitian ini formulasi kebijakan menggunakan metode AHP. Hasil 

penelitian yang diharapkan merupakan rekomendasi kebijakan pengembangan 

sapi potong berbasis logistik pakan yang dihasilkan melalui proses triangulasi 

data yang didukung oleh analisis struktur, pertumbuhan, dan kepadatan populasi, 

LQ, daya dukung pakan, dan kapasitas tampung wilayah. 
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BAB III 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 
Budidaya ternak sapi potong merupakan aktivitas yang sudah menjadi 

kultur atau tradisi masyarakat Gorontalo yang secara turun-temurun telah 

memelihara sapi potong. Usaha ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

pangan asal ternak, selain itu dimanfaatkan sebagai ternak kerja untuk 

membantu aktivitas pertanian, dan sebagai sarana transportasi untuk 

mengangkut hasil-hasil pertanian. 

Usaha ternak sapi potong memiliki prospek yang cerah untuk 

dikembangkan di Kabupaten Gorontalo karena ditunjang oleh potensi 

sumberdaya pakan berupa konsentrat dan hijauan, baik hijauan pakan alami 

maupun yang berasal dari limbah pertanian tanaman pangan. Faktor penunjang 

lainnya adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang ingin 

menjadikan wilayahnya sebagai salah satu lumbung ternak atau sentra produsen 

ternak sapi potong di wilayah timur Indonesia. 

Pengembangan sapi potong di Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan 

berbagai program yang telah diluncurkan oleh pemerintah, tetapi belum harapan 

karena secara signifikan belum mampu meningkatkan populasi sapi potong dan 

kesejahteraan peternak. Beragam permasalahan dihadapi dalam pengembangan 

sapi potong, namun semuanya berpangkal pada peternakan rakyat yang masih 

dikelola secara tradisional. Umumnya peternak tradisional belum 

mempertimbangkan optimalisasi produksi dan profit. Usaha ternak sapi potong 

belum menjadi usaha pokok atau masih sekadar usaha sampingan pertanian. 
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Usaha ternak sapi potong tradisional juga dicirikan oleh minimnya aplikasi 

manajemen dan teknologi dalam sistem budidaya, termasuk pengelolaan 

pakannya. Pengelolaan pakan sangat penting karena dalam komposisi biaya 

produksi, kebutuhan pakan dapat mencapai 65 - 70 %. Peningkatan populasi dan 

produksi ternak tidak mungkin bisa dicapai tanpa pengelolaan pakan yang baik, 

oleh karena itu dalam pengembangan sapi potong pengelolaan pakan tradisional 

diarahkan pada sistem logistik pakan yang berorientasi pada kuantitas, kualitas, 

dan kontinuitas pakan. 

Logistik pakan merupakan sistem pengelolaan pakan ternak yang 

mengimplementasikan manajemen distribusi pakan. Sistem ini dilandasi oleh 

pemetaan populasi ternak, potensi sumberdaya pakan dan kesesuaian kapasitas 

tampung wilayah, serta dukungan kebijakan pemerintah. Pengelolaannya bersifat 

holistik dan berorientasi pada peningkatan populasi dan produksi ternak. 

Outputnya adalah tersedianya pakan yang terjamin kuantitas, kualitas, dan 

kontinuitasnya dalam waktu dan jumlah yang tepat dengan biaya terjangkau 

serta sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada peternak. 

Pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan ditunjang oleh kondisi 

riil peternakan sapi potong, kesesuaian potensi wilayah pengembangan, dan 

komitmen pemerintah dalam bentuk dukungan kebijakan. Inilah yang mendasari 

sehingga dibutuhkan kajian dengan beragam analisis untuk mewujudkan 

pengembangan sapi potong yang berbasis logistik pakan. Alur kerangka 

pemikiran (konseptual) penelitian ini disusun secara skematis agar, seperti 

terlihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Kerangka konseptual penelitian 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
4.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administratif Kabupaten Gorontalo. 

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan potensi yang 

dimiliki Kabupaten Gorontalo: 1) lokasi pengembangan kawasan pertanian untuk 

komoditas sapi potong (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 50 

Tahun 2012), 2) terdapat kawasan peruntukan peternakan (Peraturan Daerah 

Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2013), 3) populasi sapi potong terbesar, yaitu 

mencapai 37,64% dari total populasi Provinsi Gorontalo, 4) sapi potong menjadi 

komoditas ternak unggulan daerah, dan 5) sentra produsen padi dan jagung 

yang memiliki potensi limbah untuk pakan sapi potong. Penelitian ini 

dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu mulai Bulan Februari - Agustus 2018. 

 
4.2. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei, yaitu metode 

penelitian kuantitatif yang dapat digunakan pada populasi besar dengan data 

sampel sebagai data yang dianalisis (Sugiyono, 2014). Populasi ternak dan 

sumberdaya wilayah dianalisis dengan metode analisis potensi wilayah. Tipologi 

peternakan dan logistik pakan sapi potong dianalisis dengan analisis deskriptif 

kuantitatif. Kebijakan dianalisis dengan metode analisis kebijakan integratif 

melalui tinjauan (review) terhadap dokumen-dokumen kebijakan pengembangan 

peternakan sekaligus memformulasikan alternatif kebijakan yang dapat 

diimplementasikan. 
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Penelitian ini dilaksanakan dengan 4 tahapan kegiatan yang saling terkait 

dan setiap tahapan mempunyai metode analisis data. Tahapan kegiatan 

penelitian tersebut, yaitu: 1) karakterisasi populasi sapi potong, 2) inventarisasi 

dan pemetaan wilayah pengembangan sapi potong, 3) deskripsi tipologi 

peternakan dan logistik pakan sapi potong, dan 4) formulasi alternatif kebijakan 

pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan yang dapat 

diimplementasikan di Kabupaten Gorontalo. 

Karakterisasi populasi, inventarisasi dan pemetaan wilayah 

pengembangan sapi potong dilakukan pada wilayah kecamatan, yaitu semua 

kecamatan di Kabupaten Gorontalo yang berjumlah 19 kecamatan dengan 

pembagian wilayah berdasarkan letak geografisnya. Wilayah Kabupaten 

Gorontalo secara geografi membentang dari timur ke barat dengan tipologi 

wilayah yang berbeda, yaitu: 

1) Wilayah timur; merupakan dataran yang sebagian besar wilayahnya terletak 

di sekitar Danau Limboto. 

2) Wilayah tengah; merupakan dataran yang terletak di antara wilayah timur 

dan barat dengan topografi lahan dominan lahan kering dan perbukitan. 

3) Wilayah barat; merupakan dataran yang wilayahnya terletak di sekitar aliran 

Sungai Paguyaman dan merupakan sentra produsen padi. 

Tipologi peternakan dan logistik pakan sapi potong diteliti dengan 

mengambil beberapa kecamatan sebagai lokasi sampel. Kecamatan sampel 

dipilih secara purposive dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ), 

yaitu kecamatan dengan kriteria wilayah basis (LQ > 1) atau wilayah yang 

potensial untuk pengembangan sapi potong. Setiap wilayah pengembangan 

dipilih 2 kecamatan sampel yang mewakili dengan kriteria berikut: 1) memiliki 
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minimal 5% populasi sapi potong kabupaten, 2) memiliki minimal 20 kelompok 

peternak sapi potong, dan 3) merupakan sentra produsen padi dan jagung. 

Kecamatan yang dipilih di wilayah timur, yaitu Limboto dan Limboto Barat, di 

wilayah tengah, yaitu Bongomeme dan Pulubala, dan di wilayah barat, yaitu 

Boliyohuto dan Tolangohula. 

Dokumen kebijakan yang direview, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah 

dan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 

Gorontalo. Formulasi alternatif kebijakan pengembangan sapi potong dilakukan 

dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) bidang 

peternakan dari berbagai lembaga (institusi) terkait dengan pengembangan sapi 

potong. Institusi yang dimaksud, yaitu: dinas peternakan dan kesehatan hewan, 

dewan perwakilan rakyat daerah, program studi peternakan, perhimpunan 

(asosiasi) peternak, dan pelaku peternakan sapi potong. 

 
4.3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peternak sapi potong pada 

kelompok peternak di 6 kecamatan sampel, yaitu 2.170 orang. Berdasarkan 

jumlah populasi yang ada, maka jumlah sampel minimal dapat diketahui dengan 

menggunakan rumus Slovin, yaitu: 

 

    
 

         
 ………. (1) 

 

    
     

               
 

 

             
 

Dimana: 
n =  Jumlah sampel 
N =  Jumlah populasi 
e =  Margin eror atau batas ketidaktelitian (0,1) 
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Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh 

jumlah sampel peternak sebanyak 95 orang. Jumlah sampel peternak pada 

setiap kecamatan selanjutnya ditentukan secara proporsional dengan 

menggunakan rumus berikut: 

 

    ﴾
  

 
﴿     ………. (2) 

 
 

Dimana: 
ni =  Jumlah sampel strata ke-i 
Ni =  Jumlah populasi strata ke-i 
n =  Jumlah sampel 
N =  Jumlah populasi 
 
 

Sampel atau responden peternak ditentukan melalui teknik purposive 

sampling, yaitu peternak dari kelompok peternak yang masih aktif melakukan 

kegiatan budidaya sapi potong serta terdokumentasi di Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo atau Bidang Peternakan, Dinas 

Pertanian Provinsi Gorontalo. Komposisi sampel peternak pada tiap kecamatan 

tersaji pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Sampel (Responden) peternak berdasarkan kecamatan 

No. Kecamatan Wilayah 
Kelompok 
Peternak 

Populasi 
(orang) 

Sampel 
(orang) 

1. Limboto Timur 31 341 15 

2. Limboto Barat Timur 24 339 15 

3. Bongomeme Tengah 44 435 19 

4. Pulubala Tengah 26 293 13 

5. Boliyohuto Barat 26 324 14 

6. Tolangohula Barat 39 438 19 

 Jumlah   2.170 95 

Sumber: Dinas PKH Kabupaten Gorontalo, 2017 
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Responden ahli ditentukan melalui teknik sampling pertimbangan 

(judgment sampling), yaitu orang yang berpengalaman dan memahami 

permasalahan pengembangan sapi potong di Kabupaten Gorontalo. Responden 

ahli yang dipilih mewakili stakeholder peternakan dari berbagai institusi yang 

terkait dengan pengembangan sapi potong. Responden ahli berjumlah 9 orang, 

seperti terlihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Responden ahli berdasarkan institusi 

No. Institusi 
Responden 

(orang) 

1. 
Dinas peternakan dan kesehatan hewan; kepala dinas, 
kepala bidang, kepala seksi, dan kepala unit pelaksana 
teknis dinas 

4 

2. Dewan perwakilan rakyat daerah 1 

3. Program studi peternakan; universitas negeri dan swasta 2 

4. Asosiasi peternak sapi potong 1 

5. Kelompok peternak sapi potong 1 

 Total 9 

 

4.4. Pengumpulan Data 

Data penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder 

bersumber dari berbagai instansi terkait, yaitu: Badan Pusat Statistik (BPS), 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Perencanaan 

Daerah (Bapeda), Dinas Pertanian (Distan), dan Dinas Peternakan Kesehatan 

Hewan (Dinas PKH), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Gorontalo, serta Badan Informasi Geospasial (BIG). Pengumpulan data sekunder 

dilakukan melalui penelusuran dokumen (dokumentasi) terhadap dokumen yang 

ada. Uraian jenis dan sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 4. Data pendukung lainnya bersumber dari berbagai pustaka ilmiah, 

yaitu jurnal, buletin, prosiding seminar, dan buku teori. 
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Tabel 4. Jenis dan sumber data sekunder 

No. Jenis Tahun Bentuk Sumber 

1. Geografi 2017 Tabular BPS 

2. Luas wilayah 2017 Tabular BPS 

3. Klimatologi 2017 Tabular BPS 

4. Demografi 2017 Tabular Disdukcapil 

5. Rencana Tata Ruang Wilayah 2012 - 2032 Dokumen Bapeda 

6. Wilayah administrasi 2012 Peta Bapeda 

7. Peta dasar rupa bumi 2018 Peta BIG 

8. Luas lahan 2017 Tabular Distan 

9. Luas panen 2017 Tabular Distan 

10. Produktifitas pertanian 2017 Tabular Distan 

11. Populasi ternak 2007 - 2017 Tabular Dinas PKH 

12. Kelompok peternak 2007 - 2017 Tabular Dinas PKH 

13. Rencana Strategis 2016 - 2021 Dokumen Dinas PKH 

14. Peraturan Daerah 2013 - 2017 Dokumen DPRD 

 

Data primer bersumber dari responden peternak dan responden ahli 

(expert). Responden peternak merupakan peternak dari kelompok peternak sapi 

potong sedangkan responden ahli terdiri dari pejabat pengambil kebijakan, 

profesional, dan praktisi peternakan sapi potong. Pengumpulan data primer 

dilakukan melalui pengamatan (observasi) lapangan, wawancara (interviu), dan 

penyebaran angket (kuesioner) terstruktur dengan jawaban tertutup dan terbuka 

kepada responden. 

Penyebaran kuesioner kepada responden peternak (Lampiran 23) 

dilakukan pada kelompok peternak yang aktif dalam kurun waktu 10 tahun 

terakhir, yaitu Tahun 2007 - 2017. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan 

menggunakan daftar pertanyaan untuk memperoleh informasi tentang tipologi 

peternakan dan logistik pakan sapi potong. Interviu dilakukan dengan 

menggunakan panduan pertanyaan untuk mendalami permasalahan yang 

dialami oleh peternak dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. 
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Interviu kepada responden ahli (Lampiran 24) dilakukan untuk mendalami 

semua permasalahan yang dihadapi sekaligus memformulasikan alternatif 

kebijakan yang dapat menjadi solusi permasalahan pengembangan sapi potong 

berbasis logistik pakan. Pengumpulan data melalui interviu lebih efektif dibanding 

diskusi group terfokus (Focus Group Discussion) pada jumlah responden yang 

kecil dengan tingkat kesibukan yang tinggi. Kuesioner Analytic Hierarchi Process 

(Lampiran 25) yang disebarkan kepada responden ahli merupakan daftar 

pertanyaan tertutup dengan skala banding Thomas Lorie Saaty dan disusun 

dengan menggunakan program komputer (software) Expert Choise. 

 
4.5. Analisis Data 

4.4.1. Analisis Karakteristik Populasi Sapi Potong 

Data populasi dan pendukung pengembangan sapi potong yang 

dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis berikut: 1) analisis struktur 

dan distribusi, 2) analisis tingkat pertumbuhan, dan 3) analisis kepadatan 

populasi ternak sapi potong. 

(1) Analisis struktur dan distribusi populasi 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui perkembangan populasi sapi 

potong yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo. Struktur dan distribusi 

populasi sapi potong dihitung berdasarkan populasi tiap kecamatan. Komposisi 

struktur populasi ternak menurut umur ternak dihitung dengan menggunakan nilai 

konversi ternak, yaitu persentase ternak anak, muda, dan dewasa terhadap 

populasi ternak. Jumlah ternak sapi potong dihitung berdasarkan struktur 

populasi ternak dikalikan dengan nilai standar satuan ternak. Nilai konversi 

ternak dan standar satuan ternak sapi potong dan beberapa jenis ternak tersaji 

pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Nilai konversi ternak dan standar satuan ternak menurut umur dan jenis 
ternak 

 

Jenis ternak 

Nilai Konversi Ternak 
(%) 

Standar Satuan Ternak 
(ST) 

Anak Muda Dewasa Anak Muda Dewasa 

Sapi potong 16,99 26,68 56,33 0,25 0,60 1,00 

Kuda 14,22 26,92 58,96 0,25 0,60 1,00 

Kerbau 11,14 25,15 63,71 0,29 0,69 1,15 

Kambing 10,92 14,23 74,85 0,04 0,08 0,16 

Domba 3,19 14,28 82,53 0,04 0,07 0,14 

Sumber: Krisnan dan Ginting, 2011 

 
(2) Analisis tingkat pertumbuhan populasi 

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan persentase pertumbuhan 

populasi sapi potong setiap tahunnya di Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu 

tiga tahun terakhir, yaitu Tahun 2015 - 2017. Parameter yang digunakan dalam 

menentukan tingkat pertumbuhan adalah keragaan populasi sapi potong setiap 

kecamatan di Kabupaten Gorontalo. 

Variabel populasi yang dianalisis adalah keadaan populasi sapi potong di 

awal tahun (nilai awal) dan populasi sapi potong di akhir tahun (nilai akhir). 

Pertumbuhan populasi dihitung berdasarkan perkembangan jumlah populasi di 

setiap kecamatan yang dapat menunjukkan peningkatan atau sebaliknya terjadi 

penurunan. Persentase pertumbuhan populasi sapi potong dihitung berdasarkan 

fungsi berikut: 

 

    
     

  
        ………. (3) 

 
 

Dimana: 
GR =  Growth Rate (Tingkat pertumbuhan) (%) 
FV =  Finish Value (Nilai akhir) 
SV =  Start Value (Nilai awal) 
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(3) Analisis kepadatan ternak 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepadatan sapi potong di 

wilayah Kabupaten Gorontalo. Kepadatan sapi potong dihitung berdasarkan 

wilayah kecamatan yang ada. Perhitungan kepadatan ternak terdiri dari beberapa 

tipe kepadatan, yaitu kepadatan ekonomi, kepadatan wilayah, dan kepadatan 

usaha tani. 

Kepadatan ekonomi menggambarkan dampak keberadaan ternak 

terhadap konsumsi dan peningkatan pendapatan asal ternak pada daerah sentra 

produsen. Kepadatan wilayah menggambarkan proporsi luasan wilayah per 

satuan ternak yang dimiliki, sedangkan Kepadatan usaha tani menggambarkan 

proporsi luasan lahan untuk usaha tani per satuan ternak yang dimiliki. Nilai 

Kepadatan Ekonomi (KE), Kepadatan Wilayah (KW), dan Kepadatan Usaha Tani 

(KUT) dihitung dengan rumus berikut: 

 

      
∑                          

∑               
          ………. (4) 

 
 

     
∑                          

                  
               ………. (5) 

 
 

     
∑                          

                          
               ………. (6) 

 
 

Setiap tipe kepadatan ternak memiliki kriteria nilai yang berbeda dengan 

tipe lainnya. Kriteria nilai kepadatan ternak menunjukkan tingkat penyebaran 

populasi ternak ternak sapi potong dalam suatu wilayah. Kriteria kepadatan 

ternak dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Kriteria kepadatan ternak 

Kriteria 
Kepadatan Ternak 

Kepadatan 
Ekonomi 

Kepadatan 
Wilayah 

Kepadatan 
Usaha Tani 

Sangat padat > 300 – 500 > 50 > 2 

Padat > 100 – 300 > 20 - 50 > 1 - 2 

Sedang > 50 – 100 10 - 20 0,25 - 1 

Jarang 25 – 50 < 10 < 0,25 

Jarang sekali < 25   

Sumber: Ditjen Peternakan, 2000. 

 
4.4.2. Inventarisasi dan Pemetaan Wilayah Pengembangan Sapi Potong 

Data potensi wilayah yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan 

analisis berikut: 1) Location Quotient, 2) daya dukung pakan, dan 3) kapasitas 

peningkatan populasi sapi potong. Hasil olahan data ditampilkan dalam bentuk 

peta dengan menggunakan software ArcGIS. 

(1) Analisis Location Quotient 

Inventarisasi potensi wilayah pengembangan ternak menggunakan 

pendekatan Location Quotient (LQ) sehingga wilayah pemusatan aktivitas 

ekonomi komoditas ternak atau wilayah potensial untuk pengembangan ternak 

dapat dipetakan. Nilai LQ ternak berbasis populasi digunakan untuk mengetahui 

kontribusi populasi sapi potong terhadap populasi ternak dalam wilayah. 

Perhitungan nilai LQ sapi potong menggunakan data runtun waktu (time series) 

untuk menghindari terjadinya bias tahunan. Analisis LQ dengan indikator 

populasi dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Hendarto, 2000): 

 

   
             

             
   ………. (7) 

 
Dimana: 
PSc =  Populasi Sapi potong di kecamatan 
PSb =  Populasi Sapi potong di kabupaten 
PTc =  Populasi Ternak di kecamatan 
PTb =  Populasi Ternak di kabupaten 
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Analisis LQ mempunyai kriteria yang menunjukkan status potensi 

pengembangan sapi potong pada suatu wilayah. Kriteria nilai LQ mempunyai 

makna sebagai berikut: 

1) Basis (LQ > 1); terjadi pemusatan aktivitas ekonomi komoditas sapi potong 

dalam wilayah sehingga menjadi wilayah potensial untuk pengembangan 

sapi potong. 

2) Seimbang (LQ = 1); aktivitas ekonomi komoditas sapi potong dalam wilayah 

seimbang dengan komoditas ternak lainnya. 

3) Non basis (LQ < 1); proporsi aktivitas ekonomi komoditas sapi potong dalam 

wilayah lebih kecil dibanding komoditas ternak lainnya sehingga menjadi 

wilayah yang kurang potensial untuk pengembangan sapi potong. 

(2) Analisis daya dukung pakan 

Daya dukung pakan merupakan kemampuan pakan dalam mendukung 

kehidupan ternak dalam suatu wilayah. Analisis ini diawali dengan menghitung 

kebutuhan dan ketersediaan pakan, baik hijauan pakan maupun pakan penguat 

atau konsentrat berdasarkan potensi daya dukung lahan yang ada di Kabupaten 

Gorontalo. Kebutuhan pakan sapi potong dihitung berdasarkan populasi sapi 

potong dalam satuan ternak dan kebutuhan dalam bentuk bahan kering tercerna 

(digestible dry matter). 

Kebutuhan bahan kering pakan untuk sapi potong, yaitu 2,5 - 3,15% dari 

bobot badannya. Secara umum, jenis ternak sapi potong yang dipelihara oleh 

peternak di Kabupaten Gorontalo adalah sapi Bali karena merupakan wilayah 

penyebaran sapi Bali. Bobot badan sapi Bali dewasa untuk wilayah Indonesia 

bagian Timur berkisar 211 - 303 kg (Susilawati, 2017) sehingga rata-rata bobot 

badan sapi Bali pada tingkat peternak di Kabupaten Gorontalo berkisar 250 kg. 
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Kebutuhan hijauan pakan dan konsentrat dihitung dengan menggunakan rasio 

hijauan pakan dan konsentrat, yaitu 70% : 30%. Kebutuhan pakan minimum 

ternak sapi potong untuk 1 Satuan Ternak (ST) dihitung dalam bentuk Bahan 

Kering (BK) dengan menggunakan rumus berikut:  

 

                              ………. (8) 
       =  0,025 x 0,5 x 250 x 365 
       =  1,14 ton BK/tahun/ST 
 

                                       ………. (9) 
       =  0,7 x 1,14 
       =  0,80 ton BK/tahun/ST 
 

                                      ………. (10) 
       =  0,3 x 1,14 
       =  0,34 ton BK/tahun/ST 
 
 

Dimana: 
K =  Kebutuhan pakan minimum 
2,5% =  Kebutuhan BK pakan minimum terhadap bobot badan 
50% =  Rata-rata daya cerna berbagai jenis tanaman 
365  =  Jumlah hari dalam setahun 
BB =  Bobot badan ternak 
KH =  Kebutuhan hijauan pakan minimum 
KK =  Kebutuhan konsentrat minimum 
 
 

Hijauan pakan yang digunakan bersumber dari hijauan alami dan hasil 

samping pertanian atau limbah pertanian. Ketersediaan hijauan alami, yaitu 

rumput (graminae) dan kacang-kacangan (leguminosae) dihitung berdasarkan 

luas penggunaan lahan di setiap wilayah, seperti: sawah, tegalan atau lahan 

kering, perkebunan, hutan, dan lahan yang sementara tidak digunakan dengan 

menggunakan nilai konversi kesetaraan terhadap kebun rumput, seperti yang 

tersaji pada Tabel 7. Produksi hijauan alami dihitung dalam bentuk produksi 

bahan kering berdasarkan nilai konversi kesetaraan terhadap produksi bahan 

kering kebun rumput. 
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Tabel 7. Nilai konversi kesetaraan ketersediaan hijauan alami 

Sumber Hijauan Alami 
Nilai Konversi 

Kesetaraan 
Keterangan 

Kebun rumput (Kr)  
Produksi 15 ton 
BK/ha/tahun 

Sawah (S) 
10% luas Sawah 
bera (Sb) = Kr 

Luas Sb = 20% 
luas S per tahun 

Galangan sawah (Gs) 100% luas Gs = Kr 
Luas Gs = 3% 
luas S 

Hutan budidaya (Hb) 5% luas Hb = Kr  

Hutan sekunder (Hs) 2% luas Hs = Kr  

Tegalan/lahan kering (T) 1% luas T = Kr  

Perkebunan (P) 5% luas P = Kr  

Pinggir jalan (Pj) 2 km Pj = Kr  

Lahan sementara tidak digunakan (Ls) 50% luas Ls = Kr  

Lahan tanaman pepohonan (Lp) 10% luas Lp = Kr  

Sumber: Lamsihar, 2013 

 
Hijauan pakan dari limbah pertanian, yaitu jerami padi, jerami jagung, 

jerami kedelei, jerami kacang tanah, daun ubi kayu, daun ubi jalar, dan daun 

tebu. Ketersediaan limbah pertanian dihitung dalam bentuk produksi potensial 

dan produksi efektif berdasarkan luas panen masing-masing komoditas pertanian 

di setiap wilayah. 

Produksi potensial merupakan produksi limbah pertanian yang tersedia 

sepanjang tahun dengan asumsi bahwa produksi tersebut terpakai semua dan 

tidak ada yang terbuang, sedangkan produksi efektif merupakan produksi limbah 

pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Produksi efektif 

diperoleh dari produksi potensial yang dikalikan dengan persentase angka 

manfaat (proper use factor) yang merujuk pada Reksohadiprojo (1984) dalam 

Tabrany (2006), seperti terlihat pada Tabel 8. Estimasi produksi limbah pertanian 

yang dipakai merupakan produksi efektif yang dihitung dalam bentuk produksi 

bahan kering. 
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Tabel 8. Nilai asumsi produksi dan angka manfaat limbah pertanian 

Jenis Limbah Pertanian 
Produksi Bahan Kering 

(ton/ha) 
Angka Manfaat 

(%) 

Jerami padi 5,05 70 

Jerami pagung 6,62 75 

Jerami kedelai 2,17 60 

Jerami kacang tanah 3,41 60 

Daun ubi kayu 1,32 30 

Daun ubi jalar 4,45 80 

Daun tebu 5,12 80 

Sumber:  Tabrany, 2006 

 
Daya dukung hijauan pakan dihitung setelah produksi bakan kering 

Hijauan Alami (HA) dan Limbah Pertanian (LP) diketahui terlebih dahulu. 

Perhitungan Daya Dukung Hijauan Pakan (DDHP) merujuk pada metode yang 

digunakan oleh Direktorat Ternak Ruminansia Direktorat Jenderal Peternakan 

dengan rumus berikut: 

 

      
                               

                                                 
   ………. (11) 

 
 

Tingkat keamanan hijauan pakan pada setiap wilayah dalam mendukung 

kehidupan ternak diketahui melalui indikator indeks daya dukung hijauan pakan, 

seperti tersaji pada Tabel 9. Perhitungan indeks daya dukung hijauan pakan 

dapat menggunakan rumus berikut (Juarini, dkk., 2011): 

 

              
         

                      
   ………. (12) 

 
 

Tabel 9. Kriteria indeks daya dukung hijauan pakan 

Kriteria Indeks Daya Dukung Hijauan Pakan 

Kritis ≤ 1,5 

Rawan > 1,5 – 2 

Aman > 2 
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Kriteria indeks daya dukung hijauan pakan seperti yang terlihat pada 

Tabel 8 dapat dimaknai sebagai berikut: 

1) Kritis (≤ 1,5); hijauan pakan kurang tersedia sehingga terjadi pengurasan 

sumberdaya dan ternak tidak mempunyai pilihan dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

2) Rawan (> 1,5 - 2); hijauan pakan mencukupi kebutuhan ternak tetapi 

sumberdaya yang ada akan mengalami kekurangan jika tidak dilakukan 

konservasi. 

3) Aman (> 2); hijauan pakan tersedia dengan sangat melimpah sehingga 

ternak mempunyai banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhannya. 

Konsentrat yang digunakan oleh peternak berasal dari limbah hasil 

penggilingan padi sawah selain sekam, yaitu dedak dan bekatul. Dedak (rice 

bran) adalah lapisan bagian luar butiran padi, sedangkan bekatul (rice polish) 

adalah lapisan bagian dalamnya. Konsentrat pabrikan atau pakan kompit yang 

telah diolah tidak dihitung karena secara umum peternakan sapi potong di 

Kabupaten Gorontalo merupakan peternakan tradisional yang belum 

menggunakan pakan pabrikan. Ketersediaan konsentrat dihitung berdasarkan 

luas panen padi sawah di setiap wilayah. Produksi konsentrat merupakan 

produksi dedak dan bekatul yang dihitung dalam bentuk produksi bahan kering, 

seperti terlihat pada Tabel 10. 

 
Tabel 10. Nilai asumsi produksi konsentrat asal padi sawah 

Jenis Konsentrat 
Produksi  

(ton BK/ha) 
Rasio Limbah per Produk 

Dedak 0,94 0,24 

Bekatul 0,39 0,10 

Sumber:  Krisnan dan Ginting, 2011 
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Daya dukung konsentrat dihitung setelah produksi bahan kering dedak 

dan bekatul diketahui terlebih dahulu. Daya Dukung Konsentrat (DDK) dihitung 

dengan rumus berikut: 

 

     
                                     

                                              
   ………. (13) 

 
 

                         ………. (14) 

 
 

(3) Analisis Kapasitas Peningkatan Populasi Sapi Potong 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan setiap wilayah di 

Kabupaten Gorontalo dalam menampung sejumlah ternak sapi potong sehingga 

pengembangan ternak yang dilakukan tidak melampaui kapasitas tampung 

(carring capacity) wilayah. Perhitungan kapasitas peningkatan populasi sapi 

potong merujuk pada metode Direktorat Ternak Ruminansia Direktorat Jenderal 

Peternakan. Kapasitas Peningkatan Populasi (KPP) sapi potong dihitung dengan 

menggunakan nilai Daya Dukung Pakan (DDP) dan populasi riil sapi potong 

dengan persamaan berikut: 

                                  ………. (15) 

 
 

4.4.3. Analisis Tipologi Peternakan dan Logistik Pakan Sapi Potong 

Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan tipologi 

peternakan dan kondisi riil logistik pakan sapi potong di wilayah Kabupaten 

Gorontalo. Tipologi peternakan meliputi: karakteristik peternak, sistem budidaya, 

dan usaha ternak, sedangkan aktivitas logistik pakan meliputi: penyediaan, 

penyimpanan, pengolahan, pendistribusian, dan pemberian pakan. Data tipologi 

peternakan dan logistik pakan sapi potong diolah melalui tabulasi data dan 

disajikan dalam bentuk persentase. 
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4.4.4. Analisis Kebijakan Pengembangan Sapi Potong Berbasis Logistik 
Pakan 
 
Analisis kebijakan digunakan untuk memformulasikan alternatif kebijakan 

pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan yang dapat 

diimplementasikan di Kabupaten Gorontalo. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Metode ini diawali 

dengan membuat kriteria permasalahan berdasarkan sudut pandang (perspektif) 

responden ahli yang representatif, yaitu pejabat pengambil kebijakan, 

profesional, dan praktisi peternakan yang berpengalaman. 

Triangulasi digunakan dalam mengkaji fenomena permasalahan yang 

saling berhubungan dari perspektif yang berbeda untuk menjamin keabsahan 

data yang diperoleh (Moleong, 2009). Penelitian ini menggunakan kombinasi 

triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Proses triangulasi dilakukan 

dengan membandingkan data atau informasi dan menggali kebenaran informasi 

tersebut melalui beberapa sumber pengumpulan data, yaitu interviu 9 orang 

responden ahli, observasi di lapangan, dan dokumentasi terhadap dokumen 

tertulis maupun gambar sampai diperoleh data lengkap dan jenuh. Skema 

rangkaian proses triangulasi yang dilakukan, seperti Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Triangulasi metode dan sumber data 

Interviu 

Dokumentasi Observasi 

Kondisi 
lapangan 

Data/ 
Informasi 

Responden/
Informan 
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Berdasarkan triangulasi yang dilakukan diketahui beragam permasalahan 

yang dihadapi dalam pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan, baik 

permasalahan umum maupun terkait langsung dengan logistik pakan. 

Permalahan yang ada selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode AHP. 

Analisis terhadap pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan diawali 

dengan proses dekomposisi untuk mengurai permasalahan yang ada dalam 

beberapa elemen dan mengelompokkannya dalam bentuk struktur hirarkis yang 

kompleks dan sistematis. 

Struktur hirarki pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan 

menggambarkan permasalahan secara berkelompok dan bertingkat. Proses 

dekomposisi permasalahan menghasilkan beberapa level hirarki, yaitu: level 1 

(fokus), level 2 (kriteria), level 3 (subkriteria), dan level 4 (alternatif), seperti yang 

terlihat pada Gambar 9. Fokus pengembangan sapi potong berbasis logistik 

pakan secara garis besar diurai menjadi tiga kriteria, yaitu terkait: 1) keadaan 

wilayah pengembangan sapi potong, 2) kondisi riil peternakan sapi potong, dan 

3) dukungan kebijakan pemerintah. 

Keadaan wilayah pengembangan sapi potong merupakan permasalahan 

pertama yang harus diperhatikan karena pengembangan sapi potong 

membutuhkan wilayah yang memiliki sumberdaya untuk mendukung produktifitas 

sapi potong. Kriteria keadaan wilayah pengembangan sapi potong selanjutnya 

diurai menjadi beberapa subkriteria, yaitu: 1) keadaan lingkungan ekologis yang 

terbatas, baik biotik maupun abiotik, 2) keadaan lingkungan sosial ekonomi dan 

budaya masyarakat peternak masih tradisional, 3) sebaran komoditas ternak 

tidak merata, dan 4) ketersediaan sumberdaya pakan ternak pada semua 

wilayah pengembangan tidak merata. 
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Kondisi riil peternakan sapi potong merupakan kriteria yang 

menggambarkan realitas permasalahan peternakan sapi potong di lapangan. 

Kriteria ini diurai menjadi beberapa subkriteria, yaitu: 1) kondisi struktur populasi 

ternak yang tidak merata, 2) sistem budidaya ternak masih bersifat tradisional 

dan subsisten, 3) usaha ternak masih berskala kecil dan merupakan kegiatan 

sampingan dari usaha pertanian tanaman pangan, dan 4) kapasitas 

pengetahuan dan keterampilan peternak sapi potong sangat minim terutama 

terkait manajemen dan teknologi pakan. 

Kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan. Kriteria ini selanjutnya diurai 

menjadi beberapa subkriteria, yaitu: 1) para pengambil kebijakan belum 

terhubung dalam satu program terpadu, 2) substansi produk kebijakan belum 

spesifik pada logistik pakan sapi potong, 3) kelembagaan peternak sapi potong 

masih kurang mendapatkan pendampingan dan pembinaan secara intensif, dan 

4) kerjasama dengan lembaga mitra pendukung belum sinergi dalam upaya 

pengembangan sapi potong. 

Alternatif kebijakan dibutuhkan sebagai solusi permasalahan 

pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan. Kombinasi triangulasi 

metode dan sumber data yang dilakukan melalui observasi lapangan, interviu 

dengan responden, serta dokumentasi menghasilkan beberapa alternatif 

kebijakan yang dapat diimplementasi ke depan, yaitu: 1) integrasi tanaman padi 

dan jagung dengan ternak sapi potong, 2) peningkatan sarana logistik pakan di 

wilayah lumbung pakan, 3) introduksi dan implementasi teknologi pengolahan 

pakan untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas penyediaan pakan,    

4) peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan peternak tentang 



 
 

83 

logistik pakan sapi potong, 5) koordinasi antarpengambil kebijakan untuk 

mengintegrasikan dan mengsinergikan logistik pakan sapi potong, 6) penguatan 

kelembagaan peternak, baik kelompok maupun asosiasi peternak sapi potong, 

dan 7) peningkatan kerjasama dengan lembaga mitra pendukung, seperti 

lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga penelitian dan pengembangan, 

lembaga keuangan, serta lembaga swadaya masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Dekomposisi permasalahan pengembangan sapi potong 
berbasis logistik pakan 

 
 

Berdasarkan struktur hirarki pengembangan sapi potong berbasis logistik 

pakan maka dilakukan penilaian (assessment) melalui perbandingan 

berpasangan (pairwise comparison) pada elemen kriteria, sub kriteria, dan 

alternatif kebijakan sehingga bobot nilai setiap elemennya diketahui. Penilaian 
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dua elemen pada level tertentu terkait dengan level di atasnya dilakukan 

berdasarkan skala banding Thomas Lorie Saaty (Tabel 1). Penilaian ini 

merupakan inti dari AHP karena berpengaruh terhadap prioritas setiap elemen 

struktur hirarki. 

Tahapan akhir dari AHP terhadap pengembangan sapi potong berbasis 

logistik pakan adalah sintesis prioritas, yaitu pengurutan elemen menurut relatif 

pentingnya melalui prosedur sintesis. Penilaian pada semua level yang dilakukan 

oleh responden diakumulasi dan diperingkatkan menurut relatif pentingnya. Hasil 

penilaian selanjutnya diuji konsistensinya untuk menjamin bahwa semua elemen 

telah dikelompokkan dan diperingkatkan secara konsisten. Nilai rasio konsistensi 

(Consistency Ratio) < 0,1 menunjukkan bahwa responden konsisten dalam 

persepsinya sehingga hasil penilaian dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. 

Responden dapat meninjau ulang dan merevisi hasil penilaian jika perbandingan 

berpasangan menunjukkan inkonsistensi. 

Perangkat lunak (software) atau program komputer digunakan untuk 

membantu menyelesaikan permasalahan dengan metode AHP. Program yang 

digunakan untuk mengoperasikan AHP adalah Expert Choise dan Super 

Decision (Saaty, 2003). Program Expert Choise dipilih sebagai alat untuk 

menyelesaikan permasalahan dengan AHP. Prinsip operasional Expert Choise 

mengikuti format standar manual pada metode AHP. 

 
4.6. Konsep Operasional 

Konsep operasional didefinisikan untuk memudahkan proses 

pelaksanaan penelitian. Beberapa konsep operasional yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1) Analisis kebijakan merupakan aktivitas intelektual yang bersifat 

multidisipliner untuk memberikan solusi terhadap suatu permasalahan 

dengan memformulasikan alternatif kebijakan, baik kebijakan baru maupun 

perbaikan terhadap kebijakan lama. 

2) Pengembangan sapi potong merupakan upaya untuk meningkatkan 

kuantitas dan kualitas populasi sapi potong dengan dukungan kebijakan 

melalui pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah. 

3) Logistik pakan merupakan sistem pengelolaan pakan yang berlandaskan 

pada kesesuaian wilayah, kondisi riil peternakan, dan kebijakan pemerintah 

yang berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan pakan secara berkelanjutan, 

meliputi rangkaian aktivitas penyediaan, penyimpanan, pengolahan, 

penyaluran, dan pemberian pakan pada ternak. 

4) Karakteristik populasi ternak merupakan ciri khas yang menggambarkan 

populasi, seperti: struktur dan distribusi, tingkat pertumbuhan, dan 

kepadatan ternak. 

5) Inventarisasi wilayah pengembangan ternak merupakan pencatatan, 

pendataan atau pengumpulan data potensi suatu wilayah untuk mendukung 

pengembangan ternak. 

6) Pemetaan (geomapping) wilayah pengembangan ternak merupakan 

pembuatan peta wilayah sesuai dengan indikator tertentu, seperti: Location 

Quotient, daya dukung pakan, dan kapasitas peningkatan populasi untuk 

pewilayahan pengembangan ternak. 

7) Tipologi peternakan merupakan kajian tentang klasifikasi peternakan 

menurut ciri tertentu, seperti: karakteristik peternak, sistem budidaya, dan 

usaha ternak. 
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8) Tipologi logistik pakan merupakan kajian tentang klasifikasi aktivitas logistik 

pakan di suatu wilayah. 

9) Formulasi alternatif kebijakan merupakan proses perumusan beberapa 

pilihan kebijakan sebagai solusi permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat peternak. 

10) Prioritas kebijakan merupakan urutan alternatif kebijakan yang dapat 

diimplementasikan oleh para pelaku kebijakan berdasarkan hasil penilaian 

dengan metode Analytic Hierarchy Process. 



 
 

 

 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
5.1. Gambaran Umum Wilayah 

5.1.1. Letak astronomis dan geografis 

Letak astronomis adalah letak suatu wilayah terhadap garis lintang dan 

garis bujur bumi. Letak garis lintang menyebabkan perbedaan zona iklim 

matahari, sedangkan letak garis bujur menyebabkan perbedaan zona waktu. 

Secara astronomi, wilayah Kabupaten Gorontalo terletak di sekitar garis 

Katulistiwa (Equator), yaitu antara 00ᵒ.24” - 10ᵒ.02” Lintang Utara dan 121ᵒ.59” - 

123ᵒ.32” Bujur Timur (BPS Kabupaten Gorontalo, 2018). Berdasarkan garis 

lintang maka wilayah Kabupaten Gorontalo masuk dalam zona iklim tropis, yaitu 

wilayah yang dibatasi oleh garis lintang 23,5ᵒ Lintang Utara dan 23,5ᵒ Lintang 

Selatan (PIGI, 2018). Dilihat dari garis bujur maka wilayah Kabupaten Gorontalo 

termasuk dalam zona Waktu Indonesia Tengah. 

Letak geografis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan realitas yang 

dapat dilihat dipermukaan bumi. Secara geografi, wilayah Kabupaten Gorontalo 

terletak di pulau Sulawesi bagian utara, seperti terlihat pada peta yang tersaji di 

Lampiran 1. Kabupaten ini memiliki batas-batas wilayah dengan kota/kabupaten 

lainnya, yaitu: 

1) Bagian timur berbatasan dengan Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone 

Bolango. 

2) Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Boalemo. 

3) Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara. 

4) Bagian selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. 
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Wilayah Kabupaten Gorontalo merupakan dataran yang membentang dari 

timur ke barat. Berdasarkan keadaan geografis, wilayahnya dapat dibagi atas 

tiga bagian (Gambar 10), yaitu: 

1) Wilayah timur; dataran yang terletak di sekitar Danau Limboto, meliputi 

kecamatan: Batudaa, Batudaa Pantai, Limboto, Limboto Barat, Tabongo, 

Telaga, Telaga Biru, Telaga Jaya, dan Tilango. 

2) Wilayah tengah; dataran yang terletak di antara wilayah timur dan barat 

dengan topografi dominan lahan kering dan perbukitan, meliputi kecamatan: 

Bilato, Biluhu, Bongomeme, Dungaliyo, Pulubala, dan Tibawa. 

3) Wilayah barat; dataran yang terletak di sekitar aliran Sungai Paguyaman, 

meliputi kecamatan: Asparaga, Boliyohuto, Mootilango, dan Tolangohula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Peta pembagian wilayah geografis Kabupaten Gorontalo 
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5.1.2. Wilayah administratif 

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu dari enam wilayah otonom 

yang ada di Provinsi Gorontalo. Kabupaten ini beberapa kali mengalami 

pemekaran wilayah dan melahirkan 3 kabupaten baru, yaitu: Boalemo, Bone 

Bolango, dan Gorontalo Utara. Sejak Tahun 2013 sampai 2017 terdiri atas 19 

kecamatan, 191 desa, 14 kelurahan, 742 dusun, dan 66 lingkungan, seperti yang 

diuraikan pada Tabel 12. 

 
Tabel 12. Desa, kelurahan, dusun, dan lingkungan menurut kecamatan di 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 
 

No. Kecamatan Desa/Kelurahan* Dusun/Lingkungan* 

1. Asparaga 10 32 

2. Batudaa 8 34 

3. Batudaa Pantai 9 37 

4. Bilato 10 32 

5. Biluhu 8 29 

6. Boliyohuto 13 42 

7. Bongomeme 15 56 

8. Dungaliyo 10 38 

9. Limboto 14* 66* 

10. Limboto Barat 10 47 

11. Mootilango 10 45 

12. Pulubala 11 44 

13. Tabongo 9 39 

14. Telaga 9 31 

15. Telaga Biru 15 53 

16. Telaga Jaya 5 20 

17. Tibawa 16 71 

18. Tilango 8 26 

19. Tolangohula 15 66 

 Kabupaten Gorontalo 205 808 

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2017 

 
Tabel 12 menunjukkan bahwa Kecamatan Tibawa merupakan kecamatan 

dengan jumlah desa terbanyak yaitu 16 desa, sedangkan Kecamatan Telaga 

Jaya memiliki desa paling sedikit yaitu 5 desa. Kecamatan Limboto merupakan 

ibukota Kabupaten Gorontalo, tetapi wilayahnya masih potensial untuk 
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pengembangan peternakan, khususnya sapi potong karena memiliki populasi 

sapi potong yang cukup besar, yaitu lebih 5% dari total populasi kabupaten. 

Wilayahnya cukup luas dan memiliki lahan pertanian tanaman pangan dengan 

limbah yang potensial untuk pakan sapi potong. Gambaran luas wilayah tiap 

kecamatan tersaji pada Tabel 13. 

 
Tabel 13. Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Gorontalo 

No. Kecamatan 
Luas Wilayah 

(km2) 
Persentase 

(%) 

1. Asparaga 430,51 20,25 

2. Batudaa 32,86 1,55 

3. Batudaa Pantai 63,13 2,97 

4. Bilato 112,34 5,29 

5. Biluhu 79,20 3,73 

6. Boliyohuto 60,59 2,85 

7. Bongomeme 144,16 6,78 

8. Dungaliyo 46,62 2,19 

9. Limboto 103,32 4,86 

10. Limboto Barat 79,61 3,75 

11. Mootilango 211,49 9,95 

12. Pulubala 240,57 11,32 

13. Tabongo 54,80 2,58 

14. Telaga 28,16 1,32 

15. Telaga Biru 108,84 5,12 

16. Telaga Jaya 6,41 0,30 

17. Tibawa 145,34 6,84 

18. Tilango 5,79 0,27 

19. Tolangohula 171,75 8,08 

 Kabupaten Gorontalo 2.125,49 100,00 

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2017 (diolah) 

 
Berdasarkan uraian Tabel 13 diketahui bahwa total luas wilayah 

Kabupaten Gorontalo mencapai 2.125,49 km2. Kecamatan Asparaga merupakan 

kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 430,51 km2 atau 20,25% dari total luas 

wilayah kabupaten. Dua kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah 

Kecamatan Tilango yaitu 5,79 km2 atau 0,27% dan Kecamatan Telaga Jaya yaitu 

6,41 km2 atau 0,30% dari total luas wilayah kabupaten. 
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5.1.3. Keadaan geomorfologis 

Geomorfologi merupakan tinjauan yang menunjukkan tinggi rendahnya 

suatu wilayah di atas permukaan laut. Geomorfologis wilayah Kabupaten 

Gorontalo terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah berupa pegunungan dan 

lembah dengan titik wilayah terendahnya adalah Danau Limboto. Uraian tinggi 

wilayah di atas permukaan laut (dpl) dapat dilihat pada Tabel 14. 

 
Tabel 14. Tinggi wilayah di atas permukaan laut di Kabupaten Gorontalo 

No. Kecamatan 
Tinggi di Atas Permukaan Laut 

(m dpl) 

1. Asparaga 63 

2. Batudaa 37 

3. Batudaa Pantai 19 

4. Bilato 20 

5. Biluhu 7 

6. Boliyohuto 40 

7. Bongomeme 36 

8. Dungaliyo 57 

9. Limboto 50 

10. Limboto Barat 77 

11. Mootilango 51 

12. Pulubala 68 

13. Tabongo 24 

14. Telaga 19 

15. Telaga Biru 50 

16. Telaga Jaya 50 

17. Tibawa 23 

18. Tilango 11 

19. Tolangohula 78 

 Kabupaten Gorontalo 41 

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2017 

 
Tabel 14 menggambarkan bahwa Kabupaten Gorontalo memiliki 

ketinggian wilayah yang cukup bervariasi dengan rata-rata ketinggian wilayah 

mencapai 41 m dpl. Kecamatan Tolangohula merupakan kecamatan dengan 

wilayah tertinggi yaitu 78 m dpl, sedangkan Kecamatan Biluhu berada pada 

wilayah terendah yaitu 7 m dpl. 
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5.1.4. Kondisi klimatologis 

Iklim merupakan kondisi cuaca di suatu wilayah yang luas dalam kurun 

waktu 12 bulan. Secara klimatologi, wilayah Kabupaten Gorontalo masuk dalam 

zona iklim tropis sehingga termasuk wilayah dengan temperatur dan kelembaban 

udara yang cukup tinggi, seperti tersaji pada Tabel 15. 

 
Tabel 15. Suhu dan kelembaban udara di Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 

Bulan 
Temperatur (oc) 

Rata-rata 
Kelembaban (%) 

Rata-rata 
Maks Min Maks Min 

Januari 33,1 23,9 27,9 89,0 76,6 78,6 

Februari 32,9 24,1 26,0 87,9 75,7 72,7 

Maret 34,1 24,3 28,6 92,8 71,7 73,6 

April 34,7 24,8 27,5 89,0 77,6 75,3 

Mei 33,3 24,9 28,0 92,1 86,1 84,1 

Juni 32,4 24,1 26,4 93,3 84,3 81,3 

Juli 32,6 23,5 27,4 93,0 84,9 84,9 

Agustus 33,3 23,3 27,7 89,4 73,3 77,4 

September 33,4 23,5 26,7 90,4 78,6 77,8 

Oktober 33,2 23,6 27,3 91,1 84,2 83,6 

November 33,5 24,2 27,1 91,0 81,6 79,1 

Desember 32,4 24,1 27,3 92,4 84,5 84,5 

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2017 (diolah) 

 
Tabel 15 menunjukkan bahwa rata-rata temperatur udara setiap bulan 

Tahun 2016 mencapai 26,0 - 28,6 oc, sedangkan rata-rata kelembaban udara 

mencapai 72,7 - 84,9%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo 

termasuk wilayah dengan iklim tropis basah atau hangat lembab. Iklim tropis 

basah ditandai dengan temperatur tahunan di atas 18 oc dan pada musim 

kemarau dapat mencapai 38 oc, kelembaban udara tahunan relatif tinggi; yaitu 

mencapai 90% (PIGI, 2018). 

Kondisi temperatur dan kelembaban udara di wilayah Kabupaten 

Gorontalo memenuhi kriteria kesesuaian lingkungan ekologis untuk 

pengembangan sapi potong, baik untuk ternak yang digembalakan (ekstensif) 
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maupun yang dikandangkan (intensif). Suhaema, dkk. (2013) menyatakan bahwa 

pengembangan sapi potong membutuhkan lingkungan yang sesuai, yaitu 

temperatur udara 18 - 37 oc dan kelembaban udara 60 - 90%. 

Iklim tropis basah juga ditandai dengan tingginya curah hujan yang terjadi 

setiap tahun. Gambaran jumlah hari hujan dan curah hujan setiap bulan dapat 

dilihat pada Tabel 16. 

 
Tabel 16. Jumlah hari dan curah hujan setiap bulan di Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2016 
 

Bulan 
Jumlah Hari Hujan 

(hari) 
Curah Hujan 

(mm) 

Januari 13 116 

Februari 10 7 

Maret 2 7 

April 15 76 

Mei 23 214 

Juni 22 201 

Juli 14 103 

Agustus 3 28 

September 19 219 

Oktober 21 323 

November 13 134 

Desember 19 293 

Jumlah 174 1.721 

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2017. 

 
Berdasarkan Tabel 16 diketahui bahwa jumlah bulan kering (< 100 mm) 

hanya 4 bulan dengan curah hujan tahunan mencapai 1.721 mm. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Gorontalo memenuhi kriteria 

kesesuaian lingkungan ekologis untuk pengembangan sapi potong, baik untuk 

sistem pemeliharaan yang dikandangkan (intensif) maupun yang digembalakan 

(ekstensif). Menurut Suhaema, dkk. (2013), lingkungan ekologis yang sesuai 

untuk pengembangan sapi potong, yaitu jumlah bulan kering ≤ 8 bulan dengan 

curah hujan < 4.000 mm. 
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5.1.5. Keadaan hidrologis 

Air merupakan sumber kehidupan yang penting bagi ternak dan faktor 

penentu kesuburan tanah untuk media tumbuh, baik tanaman pangan maupun 

hijauan pakan. Keberadaan sumber air menjadi faktor penting dalam 

pengembangan peternakan, terutama sapi potong. Secara hidrologi, sumber air 

alami yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo berasal dari hujan, mata air, 

danau, dan sungai. 

Kabupaten Gorontalo memiliki dua wilayah sungai, yaitu Wilayah Sungai 

Paguyaman seluas 3.485,65 ha dengan sungai utamanya yaitu Sungai 

Paguyaman sepanjang 136 km dan Wilayah Sungai Limboto Bolango Bone 

seluas 456.944,03 km2. Terdapat pula dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama 

yang melintasi, yaitu DAS Paguyaman seluas 2.388,28 ha dan DAS Limboto 

seluas 90.029 ha (BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo, 2018). Beberapa sungai 

yang ada bermuara di Danau Limboto dan sebagian lagi di laut. Kecamatan yang 

berbatasan langsung dengan Danau Limboto dan memanfaatkan airnya, yaitu 

Batudaa, Limboto, Tabongo, Tilango, Telaga Jaya, dan Telaga Biru. 

Aliran air buatan yaitu saluran irigasi sebagai sumber pengairan bagi 

lahan persawahan. Sampai saat ini belum ada saluran irigasi yang dibangun 

secara khusus untuk mendukung kegiatan peternakan, seperti pengembangan 

hijauan pakan. Keadaan ini menjadi salah satu faktor pembatas pengembangan 

sapi potong. Menurut Suhubdy (2007), lahan padang penggembalaan ternak 

banyak yang hilang karena telah dikonversi menjadi lahan tanaman pangan, 

terutama persawahan beririgasi sebagai dampak kebijakan pemerintah yang 

terlalu fokus pada peningkatan produksi beras. Sementara sampai saat ini belum 

ada irigasi yang dibangun secara khusus untuk pengembangan hijauan pakan. 
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5.1.6. Penggunaan lahan 

Lahan di Kabupaten Gorontalo digunakan untuk berbagai kegiatan 

produktif, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Terdapat 

pula padang rumput untuk penggembalaan ternak, lahan yang sementara tidak 

diusahakan, dan hutan sekunder. Uraian penggunaan lahan setiap kecamatan 

tersaji pada Tabel 17. 

 
Tabel 17. Penggunaan lahan di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 

No. Kecamatan 
Luas Lahan (ha) 

PR S T/K L/H P HB HS LS 

1. Asparaga - 862 3.813 915 1.129 8.042 25.015 485 

2. Batudaa - 80 1.494 56 928 24 0 233 

3. Batudaa Pantai - - 802 989 476 317 2.422 - 

4. Bilato - 160 2.182 575 873 - 2.323 1.093 

5. Biluhu - - 1.874 842 1.063 - 1.287 - 

6. Boliyohuto - 1.556 898 75 1.839 - 388 - 

7. Bongomeme 151 72 6.318 - 4.174 1.257 642 438 

8. Dungaliyo 59 791 1.924 - 1.204 98 193 40 

9. Limboto - 1.531 2.676 341 2.052 75 2.161 - 

10. Limboto Barat - 1.536 2.008 579 1.058 - 139 748 

11. Mootilango - 2.641 4.369 267 2.382 174 10.053 185 

12. Pulubala - 735 9.213 - 7.409 - 0 2.974 

13. Tabongo - 1.521 1.756 562 1.054 148 0 - 

14. Telaga - 390 698 - 679 - 403 - 

15. Telaga Biru - 605 1.032 446 1.433 1.491 1.817 881 

16. Telaga Jaya - 210 155 - 0 - 0 - 

17. Tibawa - 1.138 4.934 2.158 2.678 185 401 - 

18. Tilango - - 300 - 0 - 0 - 

19. Tolangohula - 3.180 3.282 1.636 4.129 - 3.002 249 

 
Kabupaten 210 17.008 49.728 9.441 34.560 11.811 50.246 7.326 

Sumber: Distanbun Kabupaten Gorontalo, 2018 

Keterangan: PR (Padang Rumput), S (Sawah), T/K (Tegalan/Kebun), L/H 
(Ladang/Huma), P (Perkebunan), HB (Hutan Budidaya), HS 
(Hutan Sekunder), LS (Lahan sementara tidak diusahakan) 
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Uraian Tabel 17 menunjukkan bahwa lahan di Kabupaten Gorontalo 

sebagian besar telah digunakan untuk kegiatan produktif. Lahan kering 

digunakan untuk tegalan/kebun, ladang/huma, perkebunan, dan hutan budidaya 

dengan porsi lahan yang lebih luas dibanding lahan basah untuk persawahan. 

Hutan sekunder merupakan lahan terluas yang mencapai 50.246 ha, sedangkan 

lahan untuk padang penggembalaan hanya 210 ha yang terdapat di dua 

kecamatan, yaitu Bongomeme dan Dungaliyo. 

Semua lahan yang ada dapat dimanfaatkan sebagai penghasil hijauan 

pakan untuk  sapi potong, baik hijauan budidaya maupun yang tumbuh liar di 

lahan kering dan lahan basah. Hijauan pakan dari limbah tanaman pangan dan 

perkebunan dapat pula dimanfaatkan sebagai pakan sapi potong, seperti jerami 

padi, jerami jagung, jerami kacang tanah, dan jerami kacang kedelai, daun ubi 

kayu, daun ubi jalar, dan pucuk tebu. 

5.1.7. Keadaan demografis 

Demografi merupakan tinjauan terhadap dinamika kependudukan yang 

meliputi ukuran, struktur, dan distribusinya. Secara demografi, jumlah penduduk 

Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017 adalah 394.484 jiwa yang tersebar di 19 

kecamatan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Limboto yang mencapai 

49.241 jiwa atau 12,48% dari total populasi kabupaten. Kecamatan ini 

berpenduduk terbanyak, tetapi tidak termasuk wilayah dengan kepadatan 

penduduk tertinggi karena masih memiliki wilayah yang luas untuk lokasi 

pemukiman dan lahan untuk pengembangan pertanian dan peternakan, 

khususnya tanaman pangan dan ternak sapi potong. Uraian distribusi penduduk 

tiap kecamatan tersaji pada Tabel 18. 
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Tabel 18. Distribusi penduduk di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 

No. Kecamatan 
Jumlah 
(jiwa) 

Persentase 
(%) 

Kepadatan 
(jiwa/km2) 

1. Asparaga 13.767 3,49 32 

2. Batudaa 14.417 3,65 439 

3. Batudaa Pantai 11.966 3,03 190 

4. Bilato 9.868 2,50 88 

5. Biluhu 8.615 2,18 109 

6. Boliyohuto 16.893 4,28 279 

7. Bongomeme 19.360 4,91 134 

8. Dungaliyo 17.454 4,42 374 

9. Limboto 49.241 12,48 477 

10. Limboto Barat 25.569 6,48 321 

11. Mootilango 19.508 4,95 92 

12. Pulubala 26.090 6,61 108 

13. Tabongo 18.767 4,76 342 

14. Telaga 22.651 5,74 804 

15. Telaga Biru 29.378 7,45 270 

16. Telaga Jaya 12.162 3,08 1.897 

17. Tibawa 41.126 10,43 283 

18. Tilango 14.977 3,80 2.587 

19. Tolangohula 22.675 5,75 132 

 Kabupaten Gorontalo 394.484 100,00 186 

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Gorontalo, 2018 (diolah) 

 
Tabel 18 menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki kepadatan 

penduduk yang tinggi adalah Kecamatan Tilango dengan kepadatan mencapai 

2.587 jiwa/km2 dan Kecamatan Telaga Jaya dengan kepadatan 1.897 jiwa/km2. 

Kedua kecamatan ini tidak memiliki lahan luas lagi yang dapat digunakan untuk 

pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. 

Pengelompokan penduduk menurut usia dibutuhkan untuk mengetahui 

persentase usia produktif dan usia yang menjadi beban tanggungan di suatu 

wilayah. Komposisi penduduk menurut usia dibagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: 

(1) usia belum produktif (< 15 tahun), (2) usia produktif (15 - 64 tahun) dan usia 

tidak produktif (> 64 tahun). 
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Berdasarkan komposisi tersebut, maka jumlah penduduk dengan usia 

produktif di Kabupaten Gorontalo dapat diketahui. Distribusi penduduk menurut 

kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 19. 

 
Tabel 19. Distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2017 
 

Kelompok Umur 
(tahun) 

Jumlah 
(jiwa) 

Persentase 
(%) 

Keterangan* 

0 – 4 22.917 5,81 Belum Produktif 

5 – 9 33.365 8,46 Belum Produktif 

10 – 14 39.704 10,06 Belum Produktif 

15 – 19 40.201 10,19 Produktif 

20 – 24 37.729 9,56 Produktif 

25 – 29 33.016 8,37 Produktif 

30 – 34 29.628 7,51 Produktif 

35 – 39 30.994 7,86 Produktif 

40 – 44 30.113 7,63 Produktif 

45 – 49 27.082 6,87 Produktif 

50 – 54 21.298 5,40 Produktif 

55 – 59 16.451 4,17 Produktif 

60 – 64 12.370 3,14 Produktif 

65 – 69 8.575 2,17 Tidak Produktif 

70 – 74 5.383 1,36 Tidak Produktif 

75 + 5.658 1,43 Tidak Produktif 

Jumlah 394.484 100,00  

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Gorontalo, 2018 (diolah); *BPS, 2018 

 
Tabel 19 menggambarkan bahwa jumlah penduduk usia produktif di 

Kabupaten Gorontalo mencapai 278.882 jiwa atau 70,70%, usia belum produktif 

95,986 jiwa atau 24,33%, dan usia tidak produktif 19.616 jiwa atau 4,96% dari 

total penduduk. Jumlah usia belum produktif dan usia produktif yang tinggi 

sangat potensial mendukung pengembangan peternakan. Sektor pertanian yang 

meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan merupakan 

sumber mata pencaharian dan tumpuan utama kehidupan penduduk Kabupaten 

Gorontalo. Sektor lain yang menjadi lapangan pekerjaan, yaitu: kehutanan, 

perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan. 
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5.1.8. Kondisi pengembangan peternakan 

(1) Kelembagaan peternakan 

Peternakan merupakan salah satu kegiatan perekonomian masyarakat 

yang menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Gorontalo. Komitmen 

tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan (PKH) sebagai organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang 

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 13 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Gorontalo. Dinas PKH merupakan hasil pemekaran dari dinas sebelumnya yaitu 

Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gorontalo. Struktur 

organisasi Dinas PKH Kabupaten Gorontalo terdiri atas 4 bidang dengan 8 seksi 

teknis, yaitu: 

1) Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan: 

- Seksi Prasarana, Sarana Pakan dan Investasi 

- Seksi Penyuluhan 

2) Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak: 

- Seksi Pembibitan 

- Seksi Ruminansia dan Non Ruminansia 

3) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner: 

- Seksi Kesehatan Hewan 

- Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner 

4) Bidang Pengolahan dan Pemasaan Hasil Peternakan: 

- Seksi Investasi Pengembangan dan Pengolahan Peternakan 

- Seksi Pemasaran Hasil Peternakan 
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Dinas PKH Kabupaten Gorontalo memiliki satu Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD), yaitu Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak 

Pulubala. Unit ini dipimpin oleh kepala unit yang bertanggung jawab langsung 

kepada kepala dinas, tetapi dalam hubungan kerja tetap berkoordinasi dengan 

struktur kerja lainnya. 

Berdasarkan tugas dan fungsi elemen struktur organisasi diketahui bahwa 

bidang yang terkait langsung dengan logistik pakan adalah Bidang Prasarana, 

Sarana Pakan, dan Penyuluhan. Salah satu tugas dan fungsinya adalah 

memfasilitasi diversifikasi pemanfaatan hijauan makanan ternak di tingkat 

kelompok peternak. Peranan pakan sangat penting dalam pengembangan 

peternakan sehingga logistik pakan harusnya minimal menjadi salah satu tugas 

dan fungsi pada Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak atau minimal menjadi 

salah satu tugas dan fungsi Seksi Ruminansia dan Non Ruminansia. Hal ini 

dapat mendukung terwujudnya swasembada dan ketahanan pakan ternak, 

khususnya pakan sapi potong. Pengembangan sapi potong yang berorientasi 

pada program swasembada pangan daging akan lebih mudah dicapai jika 

swasembada pakan terwujud lebih dahulu sehingga kebutuhan pakan sapi 

potong sepanjang tahun dapat terpenuhi. 

Kelembagaan peternakan yang ada di masyarakat peternak terdiri dari 

beberapa bentuk, yaitu kelompok peternak, usaha ternak, dan asosiasi peternak, 

seperti asosiasi peternak unggas dan perhimpunan peternak sapi. Kelompok 

peternak, termasuk peternak sapi potong dibentuk atas inisiatif peternak dengan 

pendampingan dari dinas PKH. Kelompok ini dibentuk untuk memudahkan 

pembinaan peternak, juga sebagai syarat penyaluran berbagai bantuan 

pemerintah kepada para peternak, seperti: bibit ternak, kandang, obat-obatan, 
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alat dan mesin peternakan, vaksinasi serta bantuan pengembangan kebun 

budidaya hijauan pakan. Distribusi kelompok peternak sapi potong berdasarkan 

data Dinas PKH Kabupaten Gorontalo tersaji pada Tabel 20. 

 
Tabel 20. Distribusi kelompok peternak sapi potong di Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2004 - 2017 
 

No. Kecamatan 
Jumlah Kelompok 

Peternak 
Anggota Peternak 

(orang) 

1. Asparaga 10 100 

2. Batudaa 17 170 

3. Batudaa Pantai - - 

4. Bilato 3 30 

5. Biluhu - - 

6. Boliyohuto 26 324 

7. Bongomeme 44 435 

8. Dungaliyo 12 120 

9. Limboto 31 341 

10. Limboto Barat 24 339 

11. Mootilango 7 70 

12. Pulubala 26 293 

13. Tabongo 27 310 

14. Telaga 16 160 

15. Telaga Biru 16 166 

16. Telaga Jaya 4 40 

17. Tibawa 33 335 

18. Tilango 1 10 

19. Tolangohula 39 438 

 Kabupaten Gorontalo 336 3.681 

Sumber: Dinas PKH Kabupaten Gorontalo, 2018 (diolah) 

 
Tabel 20 menunjukkan bahwa terdapat 8 kecamatan dengan jumlah 

kelompok peternak sapi potong lebih dari 20 kelompok. Kecamatan Bongomeme 

memiliki kelompok peternak sapi potong terbanyak yaitu 44 kelompok. 

Kecamatan Batudaa Pantai dan Biluhu tidak memiliki kelompok peternak sapi 

potong karena wilayahnya berada di pesisir pantai dengan topografi lahan 

berbukit kurang mendukung untuk budidaya sapi potong. 
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(2) Strategi dan kebijakan pengembangan peternakan 

Visi Dinas PKH Kabupaten Gorontalo yang tertuang dalam Rencana 

Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021, yaitu terwujudnya masyarakat madani 

melalui pengelolaan sumberdaya peternakan yang berwawasan lingkungan. 

Salah satu misi untuk mencapai visi tersebut adalah meningkatkan produktifitas 

peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Visi dan misi Dinas PKH 

Kabupaten Gorontalo selanjutnya dijabarkan dengan tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kontribusi bidang 

peternakan bagi perekonomian daerah dan salah satu sasarannya adalah 

meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi komoditas unggulan peternakan. 

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator berupa persentase 

pertumbuhan populasi ternak ruminansia. Pertumbuhan yang ingin dicapai setiap 

tahunnya adalah 4% (Dinas PKH Kabupaten Gorontalo, 2017). 

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan beberapa strategi, 

yaitu: 1) mengembangkan produksi peternakan, 2) meningkatkan pemanfaatan 

sumberdaya peternakan secara lestari dan berkelanjutan, 3) meningkatkan peran 

serta masyarakat dalam berbagai aktivitas pengelolaan sumberdaya peternakan, 

4) mengembangkan sentra produksi berbasis kawasan, 5) mengembangkan 

pemberdayaan masyarakat dengan lembaga ekonomi, dan 6) meningkatkan 

kapasitas aparatur di bidang peternakan. Selanjutnya rumusan kebijakan 

pengembangan peternakan, meliputi: 1) mengembangkan teknologi peternakan 

yang berdaya saing dan ramah lingkungan, 2) meningkatkan sarana dan 

prasarana peternakan, khususnya di sentra-sentra pengembangan peternakan, 

dan 3) meningkatan kapasitas sumberdaya manusia. 
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Strategi dan kebijakan yang ada masih bersifat luas dan belum spesifik 

menyinggung aspek logistik pakan. Aspek ini sangat penting dalam usaha ternak 

karena 60 - 70% biaya produksi digunakan untuk biaya pakan. Pengelolaan 

pakan yang berorientasi pada swasembada pakan dan ketahanan pakan dapat 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan peternakan. 

Implementasi logistik pakan relevan dengan misi pengembangan peternakan, 

yaitu meningkatkan produktifitas peternakan yang ramah lingkungan dan 

berkelanjutan. Salah satu komponen penting logistik pakan yaitu penyediaan 

pakan yang dapat dilakukan melalui model sistem integrasi tanaman - ternak 

atau Crop Livestock System (CLS). Model ini ramah lingkungan karena peternak 

memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan ternak, sebaliknya limbah 

kotoran ternak (feses dan urin) dimanfaatkan sebagai pupuk organik kompos dan 

biourin untuk tanaman pertanian. 

Masyarakat umumnya masih menganggap limbah pertanian dan 

peternakan sebagai sesuatu yang kurang bermanfaat dan tidak bernilai 

ekonomis. Limbah pertanian cenderung dibakar sehingga mengakibatkan 

terjadinya degradasi lahan, tercemarnya lingkungan, rusaknya ekosistem, dan 

hilangnya keanekaragaman hayati. Limbah kotoran ternak tidak diolah dan 

terbuang begitu saja sehingga dapat mencemari lingkungan. Nurhayati dan 

Widiawati (2017) menerangkan bahwa aktivitas pertanian dan peternakan, 

terutama ternak ruminansia sering menjadi sorotan publik sebagai salah satu 

kontributor terbesar emisi Gas Rumah Kaca, seperti Karbon Dioksida (CO2) dan 

Metana (CH4) yang menyebabkan pemanasan global dan terjadinya perubahan 

iklim. Logistik pakan dengan penyediaan pakan melalui model CLS dapat 

mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat akitifitas pertanian. 
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(3) Kawasan pengembangan peternakan 

Arah pengembangan peternakan ditentukan sejak awal mulai dari 

tahapan perencanaan. Pengembangan peternakan membutuhkan perencanaan 

integral dan holistik yang meliputi aspek on-farm dan off-farm. Perencanaan yang 

baik berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas komoditas/produk, 

kesejahteraan peternak, keberlanjutan usaha, dan kelestarian lingkungan. Salah 

satu aspek penting dalam perencanaan pengembangan peternakan adalah 

perencanaan kawasan atau wilayah pengembangan sehingga perencanaan 

pengembangan peternakan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan 

daerah dalam rencana tata ruang wilayah provinsi maupun kabupaten. 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gorontalo ditetapkan 

dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 

Tentang RTRW 2012 - 2032 (Pemkab Gorontalo, 2013). Berdasarkan dokumen 

yang ada diketahui bahwa pada Pasal 18 tertuang rencana pola ruang wilayah 

yang meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya, selanjutnya 

dijelaskan pada Pasal 27 bahwa dalam kawasan budidaya terdapat kawasan 

peruntukan pertanian. Pasal 30 Ayat (1) menunjukkan bahwa dalam kawasan 

peruntukan pertanian terdapat kawasan peruntukan peternakan, selanjutnya 

dijelaskan lebih mendetail pada Ayat (7) bahwa kawasan tersebut meliputi 

beberapa kecamatan, yaitu: Asparaga, Batudaa Pantai, Bilato, Biluhu, 

Boliyohuto, Bongomeme, Dungaliyo, Limboto, Limboto Barat, Mootilango, 

Pulubala, Tabongo, Telaga, Telaga Biru, Tibawa, dan Tolangohula. 

Pasal 48 Ayat (8) menjelaskan bahwa zonasi kawasan peruntukan 

peternakan tidak boleh mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Limbah peternakan merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan 
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sehingga peternakan berbasis nir limbah (zero waste) relevan dengan misi yang 

ingin dicapai, yaitu meningkatkan produktivitas peternakan yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Pengolahan limbah menjadi pupuk organik kompos dan 

biourine penting dikembangkan untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Peta kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Gorontalo 

 
Berdasarkan Gambar 11 diketahui bahwa 16 kecamatan dari 19 

kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo termasuk kawasan peruntukan 

peternakan, sedangkan 3 kecamatan lainnya, yaitu: Batudaa, Telaga Jaya, dan 

Tilango tidak termasuk kawasan tersebut. Kawasan peruntukan peternakan 

masih bersifat umum dan belum spesifik sebagai kawasan berbasis komoditas 

ternak. Keadaan ini menunjukkan bahwa informasi tentang potensi daya dukung 

wilayah berdasarkan sumberdaya yang ada sangat dibutuhkan untuk penentuan 

kawasan atau pewilayahan komoditas ternak. 
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(4) Komoditas peternakan 

Keadaan sosial ekonomi dan kultur masyarakat mempengaruhi jenis 

komoditas ternak yang dibudidayakan. Secara umum, ternak yang dibudidayakan 

oleh masyarakat peternak di Kabupaten Gorontalo, yaitu: sapi potong, kambing, 

kuda, ayam, dan itik. Gambaran distribusi populasi ternak tersaji pada Tabel 21. 

 
Tabel 21. Distribusi populasi ternak menurut kecamatan di Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2017 
 

No. Kecamatan 
Ternak (ekor) 

Sapi Potong Kambing Kuda 

1. Asparaga 4.326 1.169 24 

2. Batudaa 1.903 3.468 49 

3. Batudaa Pantai 1.562 2.769 - 

4. Bilato 2.270 922 9 

5. Biluhu 1.329 2.583 - 

6. Boliyohuto 6.355 948 27 

7. Bongomeme 6.115 3.306 47 

8. Dungaliyo 5.005 3.083 38 

9. Limboto 4.772 2.434 87 

10. Limboto Barat 6.338 2.134 51 

11. Mootilango 8.258 1.279 43 

12. Pulubala 8.618 3.785 34 

13. Tabongo 4.436 3.420 43 

14. Telaga 2.455 998 40 

15. Telaga Biru 3.696 2.615 47 

16. Telaga Jaya 1.400 1.036 31 

17. Tibawa 8.694 8.818 93 

18. Tilango 1.347 1.041 25 

19. Tolangohula 6.697 1.184 31 

 Kabupaten Gorontalo 85.576 46.992 719 

Sumber: Dinas PKH Kabupaten Gorontalo, 2018 

 
Uraian Tabel 21 menunjukkan bahwa populasi sapi potong (85.576 ekor) 

lebih besar dibanding populasi kambing (46.992 ekor) dan kuda (719 ekor). Sapi 

potong menjadi komoditas ternak unggulan Kabupaten Gorontalo karena 

peternak lebih memilih untuk beternak sapi potong dibanding ternak besar 

lainnya. Sapi potong lebih banyak dibudidayakan karena permintaan konsumen 
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terhadap daging sapi terus meningkat, baik dalam daerah maupun luar daerah 

terutama untuk memenuhi kebutuhan perayaan Idul Qurban. Faktor utama yang 

mendorong pilihan peternak adalah tradisi turun-temurun masyarakat yang 

terbiasa beternak sapi potong dan preferensi konsumen yang suka 

mengkonsumsi daging sapi. 

Kecamatan Tibawa memiliki populasi sapi potong terbesar yaitu mencapai 

8.694 ekor. Terdapat 8 kecamatan yang memiliki populasi sapi potong lebih dari 

5.000 ekor dan 4 kecamatan hanya memiliki populasi lebih dari 1.000 ekor, yaitu: 

Batudaa, Batudaa Pantai, Biluhu, Telaga Jaya, dan Tilango. Batudaa Pantai dan 

Biluhu memiliki populasi yang kecil karena kondisi fisiografi alamnya yang 

berbukit-bukit dan posisinya yang dekat dengan pantai, sedangkan Batudaa, 

Telaga Jaya dan Tilango lebih disebabkan oleh kondisi wilayahnya yang padat 

penduduk dan tidak memiliki lahan yang cukup untuk pengembangan sapi 

potong. Gambaran distribusi populasi sapi potong berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat pada Tabel 22. 

Jenis sapi potong yang paling banyak dibudidayakan oleh kelompok 

peternak di Kabupaten Gorontalo adalah sapi lokal, yaitu sapi Bali dengan 

komposisi mencapai 96% dari total populasi sapi potong yang dimiliki. Susilawati 

(2017) menyatakan bahwa 5 jenis sapi lokal yang dilegitimasi oleh pemerintah 

sebagai sumber daya genetik hewan yang harus dilindungi dan dilestarikan, 

yaitu: sapi Bali, sapi Madura, sapi Aceh, sapi PO, dan sapi Pesisir. 

Berdasarkan peta wilayah sumber bibit sapi lokal di Indonesia, Provinsi 

Gorontalo merupakan salah satu dari 18 provinsi yang menjadi sumber bibit sapi 

lokal, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, 

Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, 
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Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, 

Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Provinsi yang menjadi 

sumber utama bibit sapi Bali, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan (Ditjen 

PKH, 2017). Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk lebih fokus pada 

pengembangan sapi Bali yang sudah terbukti lebih toleran dengan iklim setempat 

yang cukup panas karena posisinya dekat dengan garis katulistiwa. 

 
Tabel 22. Distribusi populasi sapi potong berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2017 
 

No. Kecamatan 
Sapi Potong (ekor) Jumlah 

(ekor) 
Persentase 

(%) Jantan Betina 

1. Asparaga 1.248 3.078 4.326 5,06 

2. Batudaa 583 1.320 1.903 2,22 

3. Batudaa Pantai 490 1.072 1.562 1,83 

4. Bilato 684 1.586 2.270 2,65 

5. Biluhu 426 903 1.329 1,55 

6. Boliyohuto 1.804 4.551 6.355 7,43 

7. Bongomeme 1.738 4.377 6.115 7,15 

8. Dungaliyo 1.434 3.571 5.005 5,85 

9. Limboto 1.370 3.402 4.772 5,58 

10. Limboto Barat 1.800 4.538 6.338 7,41 

11. Mootilango 2.326 5.932 8.258 9,65 

12. Pulubala 2.425 6.193 8.618 10,07 

13. Tabongo 1.278 3.158 4.436 5,18 

14. Telaga 735 1.720 2.455 2,87 

15. Telaga Biru 1.075 2.621 3.696 4,32 

16. Telaga Jaya 445 955 1.400 1,64 

17. Tibawa 2.446 6.248 8.694 10,16 

18. Tilango 431 916 1.347 1,57 

19. Tolangohula 1.898 4.799 6.697 7,83 

 Kabupaten Gorontalo 24.635 60.941 85.576 100,00 

Sumber: Dinas PKH Kabupaten Gorontalo, 2018 (diolah) 

 
Tabel 22 menunjukkan bahwa dalam komposisi populasi sapi potong di 

Kabupaten Gorontalo, populasi sapi betina mencapai 71,21% yang lebih besar 

dibanding populasi sapi jantan (28,79%). Terdapat 11 kecamatan yang memiliki 
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populasi sapi potong lebih dari 5%, dan empat kecamatan hanya di atas 1%, 

yaitu: Batudaa Pantai, Biluhu, Telaga Jaya, dan Tilango. Populasi terbesar 

terdapat di Tibawa yaitu mencapai 10,16% dari populasi kabupaten. 

Ternak kambing dibudidayakan hanya untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen di Kabupaten Gorontalo dan sekitarnya, khususnya konsumen 

masyarakat Muslim yang merupakan penduduk mayoritas Gorontalo. Konsumen 

membutuhkan ternak ini untuk berbagai ritual keagamaan, seperti Aqiqah dan 

Qurban. Populasi kambing terbesar terdapat di Tibawa, yaitu 8.818 ekor atau 

18,76% dari populasi kabupaten. Jenis kambing yang dibudidayakan adalah 

kambing lokal yaitu kambing Kacang dan kambing Etawah. 

Populasi kuda tersebar pada 17 kecamatan di Kabupaten Gorontalo 

dengan jumlah yang sangat kecil, yaitu 719 ekor. Populasi ini terus mengalami 

penurunan karena peternak kuda banyak yang beralih ke profesi lainnya akibat 

perubahan permintaan konsumen terhadap ternak kuda. Permintaan konsumen 

terhadap komoditas kuda terus menurun karena kuda dibudidayakan bukan 

untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi untuk kebutuhan khusus yaitu kuda 

pacu dan transportasi yang harus bersaing dengan moda angkutan modern. 

Ternak besar lainnya, yaitu sapi perah, kerbau, dan domba tidak 

berkembang di Kabupaten Gorontalo karena adanya beberapa faktor pembatas. 

Faktor-faktor pembatas tersebut meliputi: 1) kondisi lingkungan fisik yang tidak 

mendukung, 2) kultur atau tradisi masyarakat peternak, 3) preferensi konsumen 

terhadap produk ternak, dan 4) dukungan kebijakan pemerintah. 
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5.2. Karakteristik Populasi Sapi Potong di Kabupaten Gorontalo 

5.2.1. Struktur dan distribusi populasi 

Kondisi aktual pengembangan sapi potong pada suatu wilayah tergambar 

pada struktur dan distribusi populasinya. Struktur dan distribusi populasi ternak 

dapat dilihat berdasarkan umur ternak, yaitu ternak anak, muda, dan dewasa 

yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk Satuan Ternak (ST). Gambaran 

struktur dan distribusi populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat 

pada Tabel 23. 

 
Tabel 23. Struktur dan distribusi populasi sapi potong berdasarkan Satuan 

Ternak di Kabupaten Gorontalo 
 

No. Kecamatan 
Struktur Populasi Ternak (ST) 

Jumlah 
Anak Muda Dewasa 

1. Wilayah Timur 
    

 
- Batudaa 81 305 1.072 1.457 

 
- Batudaa Pantai 66 250 880 1.196 

 
- Limboto 203 764 2.688 3.655 

 
- Limboto Barat 269 1.015 3.570 4.854 

 
- Tabongo 188 710 2.499 3.397 

 
- Telaga 104 393 1.383 1.880 

 
- Telaga Biru 157 592 2.082 2.831 

 
- Telaga Jaya 59 224 789 1.072 

 
- Tilango 57 216 759 1.032 

2. Wilayah Tengah 
    

 
- Bilato 96 363 1.279 1.738 

 
- Biluhu 56 213 749 1.018 

 
- Bongomeme 260 979 3.445 4.683 

 
- Dungaliyo 213 801 2.819 3.833 

 
- Pulubala 366 1.380 4.855 6.600 

 
- Tibawa 369 1.392 4.897 6.658 

3. Wilayah Barat 
    

 
- Asparaga 184 693 2.437 3.313 

 
- Boliyohuto 270 1.017 3.580 4.867 

 
- Mootilango 351 1.322 4.652 6.324 

 
- Tolangohula 284 1.072 3.772 5.129 

 
Kabupaten Gorontalo 3.635 13.699 48.205 65.539 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2018. 
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Hasil analisis struktur dan distribusi populasi menunjukkan bahwa 

populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo mencapai 65.539 ST. Populasi 

tersebut meliputi ternak dewasa 48.205 ST (73,55%), ternak muda 13.699 ST 

(20,90%), dan ternak anak 3.635 ST (5,55%). 

5.2.2. Pertumbuhan populasi 

Perkembangan sapi potong pada suatu wilayah dapat dilihat dari 

persentase pertumbuhan populasinya dalam kurun waktu tertentu. Persentase 

Pertumbuhan populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 - 2017 

tersaji pada Tabel 24. 

Tabel 24. Pertumbuhan populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo 

No. Kecamatan 
Pertumbuhan (%) 

Rata-Rata 
2015 2016 2017 

1. Wilayah Timur 
    

 
- Batudaa 11,37 10,80 12,40 11,52 

 
- Batudaa Pantai 15,13 13,90 15,53 14,85 

 
- Limboto 3,68 3,75 4,60 4,01 

 
- Limboto Barat 2,69 2,78 3,41 2,96 

 
- Tabongo 3,99 4,06 4,97 4,34 

 
- Telaga 8,11 7,93 9,35 8,46 

 
- Telaga Biru 4,93 4,97 6,02 5,31 

 
- Telaga Jaya 17,95 16,10 17,65 17,23 

 
- Tilango 19,12 16,98 18,47 18,19 

2. Wilayah Tengah 
    

 
- Bilato 8,97 8,71 10,19 9,29 

 
- Biluhu 19,55 17,30 18,77 18,54 

 
- Bongomeme 2,79 2,87 3,56 3,07 

 
- Dungaliyo 3,49 3,56 4,38 3,81 

 
- Pulubala 1,93 2,01 2,49 2,14 

 
- Tibawa 1,91 1,98 2,48 2,12 

3. Wilayah Barat 
    

 
- Asparaga 4,11 4,18 5,10 4,46 

 
- Boliyohuto 2,68 2,76 3,42 2,95 

 
- Mootilango 2,02 2,09 2,61 2,24 

 
- Tolangohula 2,53 2,61 3,24 2,79 

 
Kabupaten Gorontalo 3,93 4,00 4,89 4,27 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2018 
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Hasil analisis pertumbuhan populasi menunjukkan bahwa persentase 

Pertumbuhan populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 - 2017 

dapat dilihat pada Tabel 3. Rata-rata pertumbuhan populasi sapi potong tiap 

kecamatan tidak merata, yaitu berkisar 2% hingga 19% per tahun. Kecamatan 

dengan rata-rata pertumbuhan terendah yaitu Tibawa (2,12%) dan tertinggi 

adalah Biluhu (18,54%). Fenomena menarik terlihat pada pertumbuhan populasi 

di kecamatan yang tidak termasuk dalam wilayah peruntukan peternakan, yaitu: 

Batudaa, Telaga Jaya, dan Tilango. Ketiga wilayah ini memiliki pertumbuhan 

populasi sapi potong yang cukup tinggi yaitu di atas 11%. Keterbatasan lahan 

peternakan dan sumber pakan membuat peternak di tiga wilayah ini memiliki 

motivasi dan kinerja beternak yang lebih baik di banding wilayah lainnya. 

Sasaran pembangunan peternakan Kabupaten Gorontalo diukur dengan 

beberapa indikator, salah satunya adalah pertumbuhan populasi ternak 

ruminansia. Pertumbuhan yang ingin dicapai setiap tahunnya adalah 4% (Dinas 

PKH Kabupaten Gorontalo, 2017). Rata-rata pertumbuhan populasi sapi potong 

Kabupaten Gorontalo yaitu 4,27% per tahun. Angka pertumbuhan ini telah 

melampaui target yang ditetapkan, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk 

memenuhi permintaan konsumen yang setiap tahunnya terus meningkat. 

Delapan kecamatan atau 50% wilayah peruntukan peternakan 

mempunyai angka pertumbuhan populasi sapi potong di bawah 4%. Kondisi ini 

menjadi tantangan pengembangan sapi potong di Kabupaten Gorontalo. 

Terdapat beragam faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan dan 

perkembangan sapi potong, yaitu kegiatan budidaya masih bertumpu pada 

rumah tangga peternak tradisional dan usaha ternak belum berorientasi pasar 

komersial. Secara teknis diuraikan oleh Syamsu, dkk. (2003) bahwa faktor yang 
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menghambat pengembangan sapi potong, yaitu: 1) areal padang 

penggembalaan semakin berkurang, 2) kualitas sumberdaya peternakan masih 

rendah, 3) adobsi teknologi budidaya masih rendah, dan 4) akses ke lembaga 

permodalan masih sulit. Adanya beragam permasalahan ini membuat peternak 

hanya memberikan pakan apa adanya dan menggembalakan ternaknya di 

pekarangan rumah dan lahan kosong yang sementara belum dimanfaatkan. 

Pertumbuhan populasi ternak yang rendah mempengaruhi ketersediaan 

daging, baik lokal maupun nasional. Permintaan konsumen dalam negeri 

terhadap produk daging sapi belum sepenuhnya terpenuhi sehingga masih 

bergantung pada impor (Isbandi, 2004). Produksi daging sapi dalam negeri 

belum mampu memenuhi kebutuhan yang ada karena produktivitas ternak dan 

pertumbuhan populasi yang masih rendah. Relevan dengan itu, Kariyasa (2005) 

menjelaskan bahwa populasi sapi potong rendah antara lain karena sebagian 

besar ternak dipelihara oleh peternak dengan kepemilikan lahan dan modal 

usaha yang terbatas. Kondisi ini membuat para peternak kesulitan untuk 

meningkatkan jumlah kepemilikan ternak dan mengembangkan usahanya. 

Beragam permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sapi 

potong, yaitu: 1) efisiensi reproduksi ternak yang rendah dengan jarak beranak 

(calving interval) yang panjang, 2) kontinuitas ketersediaan dan kualitas pakan 

yang rendah, 3) pemanfaatan limbah pertanian dan limbah agroindustri sebagai 

sumber bahan pakan belum optimal, dan 4) usaha bakalan kurang diminati oleh 

investor karena waktu pemeliharaannya yang lama dan secara ekonomis kurang 

menguntungkan (Suryana, 2009). Pertumbuhan populasi dapat meningkat bila 

permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan melalui perbaikan manajemen 

usaha, teknologi budidaya, dan logistik pakannya. 
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5.2.3. Kepadatan populasi 

(1) Kepadatan ekonomi 

Kepadatan ekonomi sapi potong merupakan perbandingan populasi sapi 

potong dengan kepadatan penduduk dalam suatu wilayah. Analisis kepadatan 

ekonomi ini menggambarkan tingkat kepadatan sapi potong tiap 1.000 jiwa 

penduduk sehingga persaingan kebutuhan hidup antara sapi potong dengan 

penduduk dan kepadatan sapi potong dalam pengembangan sapi potong dapat 

diketahui. Uraian nilai kepadatan ekonomi sapi potong di Kabupaten Gorontalo 

dapat dilihat pada Tabel 25. 

Tabel 25. Kepadatan  ekonomi  sapi  potong  di  Kabupaten  Gorontalo 

No. Kecamatan 
Nilai Kepadatan Ekonomi 

(ST/1000 jiwa) 
Kriteria 

1. Wilayah Timur 
  

 
- Batudaa 101 Padat 

 
- Batudaa Pantai 100 Sedang 

 
- Limboto 74 Sedang 

 
- Limboto Barat 190 Padat 

 
- Tabongo 181 Padat 

 
- Telaga 83 Sedang 

 
- Telaga Biru 96 Sedang 

 
- Telaga Jaya 88 Sedang 

 
- Tilango 69 Sedang 

2. Wilayah Tengah 
  

 
- Bilato 176 Padat 

 
- Biluhu 118 Padat 

 
- Bongomeme 242 Padat 

 
- Dungaliyo 220 Padat 

 
- Pulubala 253 Padat 

 
- Tibawa 162 Padat 

3. Wilayah Barat 
  

 
- Asparaga 241 Padat 

 
- Boliyohuto 288 Padat 

 
- Mootilango 324 Sangat Padat 

 
- Tolangohula 226 Padat 

 
Kabupaten Gorontalo 166 Padat 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2018. 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai kepadatan ekonomi populasi sapi 

potong di Kabupaten Gorontalo menunjukkan kriteria Padat. Terdapat 12 

kecamatan yang memiliki nilai kepadatan ekonomi dengan kriteria Padat dan 

enam kecamatan dengan kriteria Sedang. Keadaan ini menggambarkan bahwa 

telah terjadi kompetisi antara sapi potong dengan penduduk dalam pemanfaatan 

sumberdaya pakan. Tingkat kepemilikian sapi potong cukup tinggi, namun 

demikian pada beberapa wilayah penambahan populasi masih dapat dilakukan 

sesuai dengan kapasitas potensi sumberdaya pakan yang dimiliki. 

Kecamatan Mootilango mempunyai nilai kepadatan ekonomi tertinggi 

dengan kriteria Sangat Padat. Tingkat kepemilikan sapi potong di wilayah ini 

sangat tinggi, yaitu terdapat 324 ST atau 423 ekor sapi potong tiap 1.000 jiwa 

penduduk sehingga terjadi kompetisi kebutuhan hidup yang tinggi antara sapi 

potong dengan penduduk. Kompetisi terjadi pada pemanfaatan sumberdaya 

lahan yang dimiliki, dimanfaatkan sebagai lahan pertanian penghasil pangan atau 

lahan hijauan pakan. 

(2) Kepadatan wilayah 

Kepadatan wilayah sapi potong merupakan perbandingan populasi sapi 

potong dengan luas suatu wilayah. Analisis kepadatan wilayah sapi potong 

digunakan untuk mengetahui tingkat kepadatan sapi potong terkait luas wilayah 

sehingga daya dukung wilayah untuk pengembangan sapi potong dapat 

diketahui. Gambaran kepadatan wilayah sapi potong di Kabupaten Gorontalo 

tersaji pada Tabel 26. 
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Tabel 26. Kepadatan  wilayah  sapi  potong  di  Kabupaten  Gorontalo 

No. Kecamatan 
Nilai Kepadatan Wilayah 

(ST/km2) 
Kriteria 

1. Wilayah Timur 
  

 
Batudaa 44 Padat 

 
Batudaa Pantai 19 Sedang 

 
Limboto 35 Padat 

 
Limboto Barat 61 Sangat Padat 

 
Tabongo 62 Sangat Padat 

 
Telaga 67 Sangat Padat 

 
Telaga Biru 26 Padat 

 
Telaga Jaya 167 Sangat Padat 

 
Tilango 178 Sangat Padat 

2. Wilayah Tengah 
  

 
Bilato 15 Sedang 

 
Biluhu 13 Sedang 

 
Bongomeme 32 Padat 

 
Dungaliyo 82 Sangat Padat 

 
Pulubala 27 Padat 

 
Tibawa 46 Padat 

3. Wilayah Barat 
  

 
Asparaga 8 Jarang 

 
Boliyohuto 80 Sangat Padat 

 
Mootilango 30 Padat 

 
Tolangohula 30 Padat 

 
Kabupaten Gorontalo 31 Padat 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2018. 

Kabupaten Gorontalo memiliki nilai kepadatan wilayah populasi sapi 

potong dengan kriteria Padat. Tujuh kecamatan memiliki nilai kepadatan wilayah 

dengan kriteria Sangat Padat dan delapan kecamatan dengan kriteria Padat. 

Keadaan ini menunjukkan bahwa 79% wilayah sudah memiliki keterbatasan 

untuk pengembangan sapi potong secara ekstensif sehingga pola pemeliharaan 

yang tepat diterapkan adalah intensif atau semi intensif. Kecamatan yang 

memiliki nilai kepadatan wilayah dengan kriteria Jarang adalah Asparaga dan 

kriteria Sedang, yaitu Batudaa Pantai, Bilato, dan Biluhu masih memiliki luasan 

wilayah yang mendukung untuk pemeliharaan secara ekstensif. 
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(3) Kepadatan usaha tani 

Kepadatan usaha tani sapi potong merupakan perbandingan populasi 

sapi potong dengan luas lahan usaha tani dalam suatu wilayah. Analisis 

kepadatan usaha tani ini menggambarkan tingkat kepadatan sapi potong terkait 

lahan usaha tani yang digarap atau dikelola oleh petani sehingga dengan 

demikian daya dukung lahan usaha tani untuk pengembangan sapi potong dapat 

diketahui. Uraian kepadatan usaha tani sapi potong di Kabupaten Gorontalo 

tersaji pada Tabel 27. 

 
Tabel 27. Kepadatan  usaha  tani  sapi  potong  di  Kabupaten  Gorontalo 

No. Kecamatan 
Nilai Kepadatan Usaha Tani 

(ST/ha) 
Kriteria 

1. Wilayah Timur 
  

 
- Batudaa 0,56 Sedang 

 
- Batudaa Pantai 0,46 Sedang 

 
- Limboto 0,55 Sedang 

 
- Limboto Barat 0,94 Sedang 

 
- Tabongo 0,67 Sedang 

 
- Telaga 1,06 Padat 

 
- Telaga Biru 0,57 Sedang 

 
- Telaga Jaya 2.94 Sangat Padat 

 
- Tilango 2,44 Sangat Padat 

2. Wilayah Tengah 
  

 
- Bilato 0,46 Sedang 

 
- Biluhu 0,27 Sedang 

 
- Bongomeme 0,40 Sedang 

 
- Dungaliyo 0,95 Sedang 

 
- Pulubala 0,38 Sedang 

 
- Tibawa 0,60 Sedang 

3. Wilayah Barat 
  

 
- Asparaga 0,22 Jarang 

 
- Boliyohuto 1,11 Padat 

 
- Mootilango 0,64 Sedang 

 
- Tolangohula 0,42 Sedang 

 
Kabupaten Gorontalo 0,53 Sedang 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2018. 
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Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai kepadatan usaha tani 

populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo menunjukkan kriteria Sedang. 

Terdapat 14 kecamatan yang memiliki kepadatan usaha tani dengan kriteria 

Sedang. Kecamatan dengan kriteria Padat yaitu Boliyohuto dan Telaga, 

sedangkan kecamatan dengan kriteria Sangat Padat, yaitu Telaga Jaya dan 

Tilango. Asparaga menjadi satu-satunya kecamatan yang memiliki kepadatan 

usaha tani dengan kriteria Jarang. Wilayah dengan kriteria Jarang dan Sedang 

menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki daya dukung lahan usaha tani 

yang besar untuk pengembangan sapi potong. 

Kepadatan usaha tani populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo sangat 

mendukung untuk pengembangan sapi potong melalui sinergi antara usaha tani 

dan usaha ternak. Model pengembangan ini dikenal dengan sistem integrasi 

tanaman - ternak. Keadaan ini sejalan dengan Permentan No. 50 Tahun 2012 

bahwa Kabupaten Gorontalo merupakan sentra pengembangan kawasan 

pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan komoditas 

unggulan, yaitu: padi, jagung, kedelai, tebu, dan sapi potong (Kemtan, 2012) 

sehingga sistem integrasi sapi potong - padi dan jagung dan sistem integrasi sapi 

potong - tebu sangat cocok untuk dikembangkan. 

Penerapan sistem integrasi tanaman dan ternak mempunyai efek ganda 

(multiplier effect) bagi ternak, peternak, petani, dan lingkungan, yaitu: 1) ternak 

mendapatkan pakan yang cukup dari limbah pertanian, 2) memudahkan peternak 

dalam menyediakan pakan, 3) meningkatkan pendapatan petani dari limbah 

tanaman pangan dan perkebunan yang semula dianggap kurang bernilai 

ekonomis, dan 4) mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat 

pembakaran limbah pertanian. 
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5.3. Inventarisasi dan Pemetaan Wilayah Pengembangan Sapi Potong 

5.3.1. Location Quotient 

Inventarisasi potensi wilayah pengembangan ternak dapat menggunakan 

pendekatan Location Quotient (LQ) sehingga wilayah pemusatan aktivitas 

ekonomi komoditas ternak atau wilayah potensial untuk pengembangan ternak 

dapat dipetakan. Nilai LQ ternak berbasis populasi digunakan untuk mengetahui 

kontribusi populasi sapi potong terhadap populasi ternak dalam wilayah. 

Perhitungan nilai LQ sapi potong menggunakan data runtun waktu (time series) 

untuk menghindari terjadinya bias tahunan. 

Tabel 28. LQ sapi potong di Kabupaten Gorontalo Tahun 2014 - 2017 

No. Kecamatan 
Nilai LQ 

Rata-Rata Kriteria 
2014 2015 2016 2017 

1. Wilayah Timur 
     

 

 
- Batudaa 0,46 0,49 0,52 0,55 0,51 Non Basis 

 
- Batudaa Pantai 0,45 0,49 0,52 0,56 0,51 Non Basis 

 
- Limboto 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 Basis 

 
- Limboto Barat 1,17 1,17 1,17 1,16 1,17 Basis 

 
- Tabongo 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87 Non Basis 

 
- Telaga 1,10 1,10 1,10 1,09 1,10 Basis 

 
- Telaga Biru 0,89 0,89 0,90 0,91 0,90 Non Basis 

 
- Telaga Jaya 0,80 0,83 0,86 0,88 0,84 Non Basis 

 
- Tilango 0,77 0,81 0,84 0,87 0,82 Non Basis 

2. Wilayah Tengah 
     

 

 
- Bilato 1,12 1,11 1,11 1,10 1,11 Basis 

 
- Biluhu 0,40 0,44 0,48 0,53 0,46 Non Basis 

 
- Bongomeme 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 Basis 

 
- Dungaliyo 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 Non Basis 

 
- Pulubala 1,09 1,09 1,09 1,08 1,09 Basis 

 
- Tibawa 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 Non Basis 

3. Wilayah Barat 
     

 

 
- Asparaga 1,26 1,24 1,21 1,22 1,23 Basis 

 
- Boliyohuto 1,40 1,38 1,37 1,35 1,38 Basis 

 
- Mootilango 1,38 1,37 1,36 1,34 1,36 Basis 

 
- Tolangohula 1,36 1,35 1,33 1,32 1,34 Basis 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2018. 
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Nilai rata-rata LQ sapi potong di Kabupaten Gorontalo, seperti terlihat 

pada Tabel 28 menunjukkan bahwa 10 kecamatan memiliki nilai LQ > 1 dengan 

kriteria Wilayah Basis, yaitu: Limboto, Limboto Barat, Telaga, Bilato, 

Bongomeme, Pulubala, Asparaga, Boliyohuto, Mootilango, dan Tolangohula. 

Semua kecamatan ini merupakan wilayah pemusatan aktivitas ekonomi 

komoditas sapi potong atau wilayah potensial untuk pengembangan sapi potong 

karena dalam kurun waktu empat tahun secara konsisten mampu 

mempertahankan nilai LQ > 1. 

Telaga Jaya dan Tilango merupakan kecamatan dengan nilai LQ < 1 

karena bukan merupakan sentra pertanian tanaman pangan dan penduduknya 

merupakan masyarakat pinggiran kota yang memiliki lahan terbatas. Kondisi 

demikian menyebabkan terbatasnya dukungan sumberdaya pakan untuk 

budidaya sapi potong. Batudaa Pantai dan Biluhu memiliki nilai LQ < 1 karena 

kondisi wilayahnya berada di pesisir pantai dan berbukit sehingga menjadi faktor 

pembatas untuk budidaya sapi potong. 

Peternak lebih memilih beternak kambing yang lebih adaptif terhadap 

topografi lahan berbukit. Kecamatan Tibawa memiliki LQ < 1 karena komposisi 

populasi ternak kambingnya hampir berimbang dengan populasi sapi potong. 

Fenomena menarik terlihat pada Kecamatan Limboto, walaupun menjadi ibukota 

kabupaten tetapi memiliki nilai LQ > 1. Kondisi ini terjadi karena wilayahnya 

masih luas dan merupakan sentra pertanian tanaman pangan yang berbasis 

agropolitan sehingga masih dapat menjadi wilayah pengembangan sapi potong. 

Peta wilayah basis sapi potong di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada 

Gambar 12. 
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Gambar 12. Peta wilayah basis sapi potong di Kabupaten Gorontalo 

 
Pengembangan sapi potong selama ini terhambat karena tidak 

terintegrasi dan terfokus pada wilayah atau lokasi yang memiliki potensi (Ditjen 

PKH, 2011). Pengembangan ternak yang tidak terfokus pada wilayah potensial 

akan sulit mendapatkan dukungan kebijakan, seperti: sumberdaya manusia, 

kelembagaan, infrastruktur, dan komponen pendukung lainnya. Pengembangan 

sapi potong harus diprioritaskan pada wilayah basis yang memiliki potensi 

optimal untuk meningkatkan produktivitas dan populasi sapi potong 

5.3.2. Daya dukung pakan 

Pengembangan sapi potong membutuhkan sumberdaya pakan yang 

dapat mendukung populasi yang ada. Daya dukung pakan sapi potong 

ditentukan oleh kuantitas produksi pakan, baik hijauan pakan maupun 

konsentrat. Potensi produksi pakan diketahui berdasarkan luas lahan sumber 
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hijauan alami dan luas panen tanaman pangan, seperti yang tersaji pada 

Lampiran 13 - 19. Produksi pakan tiap wilayah di Kabupaten Gorontalo dapat 

dilihat pada Tabel 29. 

 
Tabel 29. Produksi pakan sapi potong di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 

No. Kecamatan 

Produksi Pakan (ton BK/tahun) 

Total 
(ton BK/tahun) 

Sumber Hijauan 
Hijauan 
Pakan 

Konsentrat Hijauan 
Alami 

Limbah 
Pertanian 

1. Wilayah Timur   
  

 

 
- Batudaa 2.748 14.627 17.375 37 17.412 

 
- Batudaa Pantai 1.590 7.736 9.326 - 9.326 

 
- Limboto 3.845 33.297 37.142 3.680 40.822 

 
- Limboto Barat 7.984 29.651 37.635 3.797 41.432 

 
- Tabongo 2.395 30.246 32.641 3.230 35.871 

 
- Telaga 1.032 8.981 10.013 1.159 11.172 

 
- Telaga Biru 10.019 16.926 26.945 1.306 28.251 

 
- Telaga Jaya 176 2.860 3.036 538 3.574 

 
- Tilango 45 1.912 1.957 - 1.957 

2. Wilayah Tengah   
  

 

 
- Bilato 10.086 18.947 29.033 - 29.033 

 
- Biluhu 1.591 14.389 15.980 - 15.980 

 
- Bongomeme 10.815 49.932 60.747 4 60.751 

 
- Dungaliyo 3.105 30.239 33.344 1.631 34.975 

 
- Pulubala 29.794 73.982 103.776 138 103.914 

 
- Tibawa 4.183 74.867 79.050 2.500 81.550 

3. Wilayah Barat   
  

 

 
- Asparaga 19.377 54.213 73.590 3.014 76.604 

 
- Boliyohuto 2.813 25.665 28.478 3.920 32.398 

 
- Mootilango 8.993 55.786 64.779 4.620 69.399 

 
- Tolangohula 8.982 58.560 67.542 10.083 77.625 

 
Kabupaten 129.572 602.815 732.387 39.657 772.044 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2018. 

 
Hasil analisis produksi pakan menunjukkan bahwa potensi produksi 

pakan Kabupaten Gorontalo mencapai 772 ribu ton BK/tahun dengan potensi 

hijauan pakan mencapai 732 ribu ton BK/tahun dan konsentrat 39 ribu ton 

BK/tahun. Semua kecamatan memiliki potensi hijauan pakan tetapi tidak dengan 
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konsentrat. Kecamatan yang potensi konsentratnya sangat minim, yaitu: 

Batudaa, Telaga Jaya, Bilato, dan Bongomeme sedangkan kecamatan yang 

tidak menghasilkan konsentrat, yaitu Batudaa Pantai, Tilango, dan Biluhu karena 

tidak adanya lahan sawah yang dapat menghasilkan dedak dan bekatul. Potensi 

produksi hijauan alami dan limbah pertanian memiliki rasio 1 : 5. 

Kecamatan Pulubala memiliki potensi hijauan pakan terbesar yaitu 

sebesar 103 ribu ton BK/tahun, sedangkan kecamatan yang memiliki potensi 

konsentrat terbesar adalah Tolangohula. Produksi hijauan pakan berasal dari 

hijauan alami dan limbah pertanian sehingga penyediaan pakan berbasis logistik 

pakan dapat dilakukan melalui model sistem integrasi tanaman - ternak (Crop 

Livestock System). Implementasi model ini memungkinkan peternak 

memanfaatkan limbah tanaman pangan sebagai pakan dan sebaliknya limbah 

ternak dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman. 

Limbah pertanian sangat potensial dimanfaatkan sebagai pakan karena 

memiliki beberapa keunggulan, yaitu: 1) tersedia secara kontinyu dengan volume 

yang besar dan tersebar luas, 2) aman bagi kesehatan ternak dan produk ternak, 

3) responsif terhadap produksi ternak, 4) mudah dalam proses pengumpulan, 

penyimpanan, dan transportasi, dan 5) harganya murah (Achmadi, 2010). 

Beragam keunggulan ini harus dijadikan peluang untuk optimalisasi pemanfaatan 

limbah pertanian sebagai pakan sapi potong. 

Inventarisasi daya dukung pakan digunakan untuk perencanaan 

penyediaan pakan sepanjang tahun. Proses ini dilakukan terkait dengan 

kuantitas produksi pakan yang tersaji pada Tabel 29. Potensi daya dukung pakan 

sapi potong diketahui berdasarkan perbandingan produksi pakan dengan 

kebutuhan pakan minimum dalam bentuk bahan kering per satuan ternak, seperti 
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yang tersaji pada Lampiran 20. Uraian daya dukung pakan tiap wilayah di 

Kabupaten Gorontalo tersaji pada Tabel 30. 

 
Tabel 30. Daya  dukung  pakan  sapi  potong  di  Kabupaten  Gorontalo Tahun 

2017 

 

No. Kecamatan 

Daya Dukung Pakan (ST) 

Total (ST) Sumber Hijauan 
Hijauan 
Pakan 

Konsentrat Hijauan 
Alami 

Limbah 
Pertanian 

1. Wilayah Timur 
 

  
  

 
- Batudaa 3.435 18.284 21.719 109 21.828 

 
- Batudaa Pantai 1.988 9.670 11.658 - 11.658 

 
- Limboto 4.807 41.621 46.428 10.824 57.251 

 
- Limboto Barat 9.980 37.064 47.044 11.168 58.211 

 
- Tabongo 2.993 37.808 40.801 9.500 50.301 

 
- Telaga 1.290 11.226 12.516 3.409 15.925 

 
- Telaga Biru 12.523 21.158 33.681 3.841 37.522 

 
- Telaga Jaya 220 3.575 3.795 1.582 5.377 

 
- Tilango 56 2.390 2.446 - 2.446 

2. Wilayah Tengah 
 

  
  

 
- Bilato 12.607 23.684 36.291 - 36.291 

 
- Biluhu 1.989 17.986 19.975 - 19.975 

 
- Bongomeme 13.519 62.415 75.934 12 75.946 

 
- Dungaliyo 3.881 37.799 41.680 4.797 46.477 

 
- Pulubala 37.242 92.478 129.720 406 130.126 

 
- Tibawa 5.229 93.584 98.813 7.353 106.165 

3. Wilayah Barat 
 

  
  

 
- Asparaga 24.222 67.766 91.988 8.865 100.852 

 
- Boliyohuto 3.517 32.081 35.598 11.529 47.127 

 
- Mootilango 11.241 69.733 80.974 13.588 94.562 

 
- Tolangohula 11.228 73.200 84.428 29.656 114.083 

 
Kabupaten 161.967 753.519 915.486 116.638 1.032.124 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2018. 

 
Hasil analisis daya dukung pakan menunjukkan bahwa Kabupaten 

Gorontalo memiliki potensi daya dukung pakan lebih besar dari 1 juta ST. 

Kecamatan yang memiliki daya dukung pakan lebih besar dari 100 ribu ST, yaitu 

Pulubala, Tolangohula, Tibawa, dan Asparaga. Semua kecamatan memiliki daya 

dukung hijauan pakan positif dengan besaran yang bervariasi. Rasio daya 
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dukung hijauan alami dan limbah pertanian hijauan pakan adalah 1 : 5. Beberapa 

kecamatan memiliki daya dukung konsentrat negatif dengan rasio hijauan pakan 

dan konsentrat secara umum mencapai 8 : 1. Rendahnya ketersediaan 

konsentrat menunjukkan bahwa secara kualitas, ketersediaan pakan masih 

sangat terbatas. 

Daya dukung konsentrat yang besar didominasi oleh kecamatan yang ada 

di wilayah barat dan sebagian wilayah timur karena merupakan sentra produsen 

padi. Kecamatan Tolangohula memiliki potensi daya dukung konsentrat terbesar, 

yaitu sekitar 30 ribu ST. Kecamatan dengan daya dukung konsentrat yang besar 

cocok untuk pemeliharaan sapi potong dengan pola intensif atau semi intensif. 

Ketersediaan konsentrat dalam jumlah besar dan berkelanjutan dapat 

mendukung pengembangan sapi potong dengan orientasi produk ternak yang 

berkualitas. Dyck and Nelson (2003) menyatakan bahwa usaha ternak yang 

menggunakan pakan olahan berkualitas tinggi berbahan baku biji-bijian akan 

menghasilkan produk peternakan yang berkualitas tinggi. 

Berdasarkan hasil inventarisasi daya dukung pakan untuk pengembangan 

sapi potong, maka wilayah Kabupaten Gorontalo dapat dipetakan (Gambar 13) 

dalam empat kategori, yaitu: 

1) Wilayah Surplus; daya dukung pakan > 60.000 ST, meliputi: Bongomeme, 

Pulubala, Tibawa, Asparaga, Mootilango, dan Tolangohula. 

2) Wilayah Aman; daya dukung pakan > 40.000 - 60.000 ST, meliputi: Limboto, 

Limboto Barat, Tabongo, Dungaliyo, dan Boliyohuto. 

3) Wilayah Rawan; daya dukung pakan > 20.000 - 40.000 ST, meliputi: 

Batudaa, Telaga Biru, dan Bilato. 
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4) Wilayah Kritis; daya dukung pakan ≤ 20.000 ST, meliputi: Batudaa Pantai, 

Telaga, Telaga Jaya, Tilango, dan Biluhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Peta wilayah daya dukung pakan sapi potong 
di Kabupaten Gorontalo 

 
 

Wilayah dengan status daya dukung pakan Rawan bisa mengalami 

kekurangan pakan karena ketersediaan pakan dipengaruhi oleh iklim. Saat 

musim hujan pakan tersedia melimpah, tetapi saat kemarau sangat kurang. 

Keadaan ini dapat diatasi dengan penerapan salah satu komponen kegiatan 

logistik pakan, yaitu penyimpanan pakan sehingga ketersediaan dan kecukupan 

pakan sepanjang tahun dapat terjamin. 

Inventarisasi dan pemetaan daya dukung pakan, baik hijauan pakan 

maupun konsentrat merupakan salah satu bagian penting dalam logistik pakan 

sapi potong. Nahrowi (2015) menjelaskan bahwa logistik pakan merupakan 
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sistem pengelolaan pakan yang bersifat holistik, sistemik, dan berorientasi pada 

usaha peternakan yang efisien dan didasari oleh kesesuaian lingkungan 

ekologis, pemetaan potensi sumberdaya pakan, kapasitas tampung wilayah, dan 

dukungan kebijakan pemerintah. 

Kebijakan pengembangan sapi potong diarahkan pada peningkatan 

produksi untuk pemenuhan kebutuhan daging dalam negeri yang dilakukan 

melalui peningkatan produktivitas dan populasinya. Achmadi (2010) menyatakan 

bahwa upaya peningkatan populasi ternak seharusnya diawali dengan kebijakan 

peningkatan penyediaan pakan. Kuantitas populasi ternak harus disesuaikan 

dengan kuantitas ketersediaan pakan atau pakan yang tersedia harus mampu 

memenuhi kebutuhan populasi ternak yang ditargetkan. Kesesuaian daya 

dukung pakan dengan kapasitas peningkatan populasi sapi potong dalam 

wilayah dapat diketahui melalui inventarisasi dan pemetaan sumberdaya pakan. 

Upaya inventarisasi dan pemetaan menggambarkan kualitas, kuantitas, dan 

kontinuitas penyediaan pakan. 

Inventarisasi dan pemetaan wilayah pengembangan sapi potong berbasis 

logistik pakan bermanfaat untuk penentuan kawasan peruntukan sapi potong 

yang belum tertuang dalam kawasan peruntukan peternakan pada RTRW 

Kabupaten Gorontalo. Pengembangan sapi potong dilakukan pada wilayah 

dengan kuantitas daya dukung pakan yang besar. Wilayah dengan potensi daya 

dukung konsentrat yang besar merupakan wilayah prioritas karena konsentrat 

merupakan pakan berkualitas tinggi untuk penggemukan sapi potong. Wilayah 

dengan kuantitas daya dukung limbah pertanian yang besar diintroduksi dengan 

teknologi pengolahan dan pengawetan pakan, seperti jerami amoniasi untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan limbah. 
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5.3.3. Kapasitas peningkatan populasi 

Kapasitas peningkatan populasi sapi potong adalah kemampuan suatu 

wilayah untuk menampung tambahan populasi sapi potong. Peningkatan 

populasi sapi potong diketahui agar program pengembangan sapi potong tidak 

melampaui kapasitas tampung (carring capacity) wilayah. Kapasitas peningkatan 

populasi sapi potong merupakan selisih Daya Dukung (DD) pakan dan populasi 

riil sapi potong (Lampiran 22). Gambaran Kapasitas Peningkatan Populasi (KPP) 

sapi potong tiap wilayah di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 31. 

 
Tabel 31. Kapasitas peningkatan populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2017 
 

No. Kecamatan 
DD Pakan 

(ST) 
Populasi 

(ST) 
KPP 
(ST) 

1. Wilayah Timur    

 
- Batudaa 21.828 1.457 20.371 

 
- Batudaa Pantai 11.658 1.196 10.462 

 
- Limboto 57.251 3.655 53.596 

 
- Limboto Barat 58.211 4.854 53.357 

 
- Tabongo 50.301 3.397 46.904 

 
- Telaga 15.925 1.880 14.045 

 
- Telaga Biru 37.522 2.831 34.691 

 
- Telaga Jaya 5.377 1.072 4.305 

 
- Tilango 2.446 1.032 1.414 

2. Wilayah Tengah    

 
- Bilato 36.291 1.738 34.553 

 
- Biluhu 19.975 1.018 18.957 

 
- Bongomeme 75.946 4.683 71.263 

 
- Dungaliyo 46.477 3.833 42.644 

 
- Pulubala 130.126 6.600 123.526 

 
- Tibawa 106.165 6.658 99.507 

3. Wilayah Barat    

 
- Asparaga 100.852 3.313 97.539 

 
- Boliyohuto 47.127 4.867 42.260 

 
- Mootilango 94.562 6.324 88.238 

 
- Tolangohula 114.083 5.129 108.954 

  Kabupaten Gorontalo 1.032.124 65.539 966.585 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2018. 
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Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kapasitas peningkatan 

populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo mencapai lebih dari 900 ribu ST. 

Tingginya kapasitas peningkatan populasi disebabkan oleh potensi daya dukung 

pakan yang besar yaitu mencapai lebih dari 1 juta ST, sementara eksisting 

populasi baru mencapai 65 ribu ST. Kecamatan dengan kapasitas peningkatan 

populasi lebih dari 100 ribu ST adalah Pulubala dan Tolangohula karena memiliki 

daya dukung pakan yang besar, khususnya limbah tanaman pangan berupa 

jerami jagung, jerami padi, dan dedak padi. Kecamatan yang memiliki kapasitas 

peningkatan populasi yang kecil atau kurang dari 5 ribu ST adalah Tilango dan 

Telaga Jaya. Besarnya kapasitas peningkatan populasi sapi potong karena daya 

dukung pakan yang masih besar. 

Berdasarkan daya dukung pakan dan populasi sapi potong yang ada, 

semua kecamatan di Kabupaten Gorontalo masih dapat ditingkatkan populasinya 

dengan peningkatan yang bervariasi. Peningkatan populasi sapi potong dapat 

dilakukan dengan memacu perkembangbiakan populasi, baik melalui program 

Intensifikasi Kawin Alam (INKA) maupun rekayasa teknologi reproduksi, yaitu 

Inseminasi Buatan (IB) dan Transfer Embrio (TE). Penambahan populasi dapat 

pula dilakukan melalui pemasukan ternak dari daerah sumber bibit. Upaya lain 

yang dapat dilakukan adalah mempertahankan populasi dengan mengendalikan 

pemotongan sapi betina produktif dan penyeludupan ternak ke luar daerah 

dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 11 

Tahun 2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan/atau Produk 

Ternak (Pemprov Gorontalo, 2015). 

 

 



 
 

130 

Kabupaten Gorontalo memiliki potensi besar untuk pengembangan sapi 

potong karena semua kecamatan mempunyai kapasitas peningkatan populasi 

dengan kategori positif. Keadaan ini menunjukkan bahwa wilayahnya masih 

mendukung untuk pengembangan sapi potong karena potensi sumberdaya 

pakan lebih besar dari populasi sapi potong yang ada. Kapasitas peningkatan 

populasi sapi potong sangat besar karena potensi produksi dan daya dukung 

hijauan pakan dari limbah pertanian yang sangat besar. Rasio hijauan alami 

dengan limbah pertanian mencapai 1 : 5, oleh karena itu untuk meningkatkan 

populasi sapi potong maka perlu optimalisasi pemanfaatan limbah pertanian 

melalui implementasi teknologi pengolahan dan pengawetan pakan, seperti 

jerami amoniasi. 

Upaya pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan sapi potong sangat 

penting karena ketersediaan hijauan alami semakin terbatas. Ketersediaan 

hijauan alami yang rendah membuat peternak tidak dapat mempertahankan 

ternaknya untuk dipelihara. Ancaman ini terus meningkat sehingga sebaiknya 

peternak tidak hanya mengandalkan hijauan alami. Upaya yang dapat dilakukan 

adalah pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan (Ditjen PKH, 2011). 

Berdasarkan kapasitas peningkatan populasi sapi potong, wilayah 

Kabupaten Gorontalo dapat dipetakan dalam empat bagian, seperti pada 

Gambar 14, yaitu: 

1) Wilayah I (KPP ≤ 20.000 ST); wilayah dengan status daya dukung pakan 

Kritis, meliputi: Batudaa Pantai, Telaga, Telaga Jaya, Tilango, dan Biluhu. 

2) Wilayah II (KPP > 20.000 - 40.000 ST); wilayah dengan status daya dukung 

pakan Rawan, meliputi: Batudaa, Telaga Biru, dan Bilato. 
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3) Wilayah III (KPP > 40.000 - 60.000 ST); wilayah dengan status daya dukung 

pakan Aman, meliputi: Limboto, Limboto Barat, Tabongo, Dungaliyo, dan 

Boliyohuto. 

4) Wilayah IV (KPP > 60.000 ST); wilayah dengan status daya dukung pakan 

Surplus, meliputi: Bongomeme, Pulubala, Tibawa, Asparaga, Mootilango, 

dan Tolangohula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Peta wilayah peningkatan populasi sapi potong 
di Kabupaten Gorontalo 

 
 

Peta wilayah peningkatan populasi sapi potong menunjukkan bahwa 

peningkatan populasi terbesar didominasi oleh wilayah barat dan sebagian 

wilayah tengah. Kecamatan yang ada di wilayah ini memiliki potensi produksi 

pakan yang besar dengan status daya dukung pakan Aman dan Surplus. Semua 

model peningkatan populasi dapat diimplementasikan, baik INKA, teknologi IB 

dan TE, maupun pemasukan ternak dari daerah pemasok bibit ternak. 



 
 

132 

5.3.4. Wilayah pengembangan 

Klasifikasi wilayah pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan 

ditentukan melalui hasil kombinasi atau tumpang susun (overlay) wilayah 

potensial dan wilayah lumbung pakan. Wilayah potensial untuk pengembangan 

sapi potong merupakan Wilayah Basis dengan nilai LQ > 1, sedangkan wilayah 

lumbung pakan merupakan Wilayah Aman dan Surplus dengan nilai daya 

dukung pakan > 40.000 ST. Wilayah pengembangan sapi potong di Kabupaten 

Gorontalo dapat dipetakan (Gambar 5) dalam tiga kategori, yaitu: 

1) Wilayah Prioritas; merupakan Wilayah Basis dan Wilayah Aman dan Surplus 

pakan, meliputi kecamatan: Pulubala, Tolangohula, Asparaga, Mootilango, 

Bongomeme, Limboto Barat, Limboto, dan Boliyohuto. 

2) Wilayah Penyangga; bukan merupakan Wilayah Basis, tetapi merupakan 

Wilayah Aman dan Surplus pakan, meliputi kecamatan: Tibawa, Tabongo, 

dan Dungaliyo. 

3) Wilayah Nonprioritas; merupakan Wilayah Rawan dan Kritis pakan, meliputi 

kecamatan: Batudaa, Batudaa Pantai, Telaga, Telaga Biru, Telaga Jaya, 

Tilango, Bilato, dan Biluhu. 

Wilayah Prioritas pengembangan ditentukan berdasarkan Wilayah 

Aman/Surplus pakan karena pengembangan sapi potong membutuhkan 

kuantitas dan kualitas daya dukung pakan. Wilayah Prioritas berdasarkan 

kualitas daya dukung pakan ditentukan oleh daya dukung konsentrat. Kecamatan 

yang memiliki daya dukung konsentrat, yaitu Tolangohula, Asparaga, Mootilango, 

Limboto Barat, Limboto, dan Boliyohuto menjadi Wilayah Prioritas untuk 

pengembangan sapi potong secara Intensif, sedangkan Pulubala dan 

Bongomeme untuk pengembangan secara secara semi intensif. 
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Gambar 15. Peta wilayah pengembangan sapi potong 
di Kabupaten Gorontalo 

 
 

Berdasarkan hasil inventarisasi dan pemetaan wilayah yang dilakukan 

diketahui bahwa dari 16 kecamatan yang termasuk dalam kawasan peruntukan 

peternakan, 11 kecamatan dapat dijadikan sebagai kawasan peruntukan sapi 

potong. Kecamatan yang masuk dalam Wilayah Prioritas, yaitu: Pulubala, 

Tolangohula, Asparaga, Mootilango, Bongomeme, Limboto Barat, Limboto, 

Boliyohuto dan Wilayah Penyangga, yaitu: Tibawa, Tabongo, dan Dungaliyo. 

Pemerintah dapat memfokuskan pengembangan sapi potong pada Wilayah 

Prioritas sehingga proses pendampingan dan pembinaan kepada peternak lebih 

mudah dilakukan. Pembangunan infrastruktur peternakan dan penyaluran 

bantuan sarana produksi atau pascapanen dapat dilakukan di wilayah yang tepat 

sasaran. 
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5.4. Tipologi Peternakan Sapi Potong di Kabupaten Gorontalo 
 

5.4.1. Karakteristik peternak 

Peternak merupakan pelaku utama dalam pengembangan peternakan 

sehingga pengenalan terhadap karakteristik peternak menjadi modal awal dalam 

pengembangan sapi potong. Beberapa aspek karakteristik peternak yang penting 

untuk diketahui, meliputi: usia, pendidikan, pekerjaan pokok, tujuan berternak, 

pengalaman beternak, dan kepemilikan ternak. Karakteristik peternak sapi 

potong di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 32. 

 
Tabel 32. Karakteristik peternak sapi potong berdasarkan wilayah di Kabupaten 

Gorontalo 
 

No. Aspek Karakteristik Peternak 

Responden (%) 

Wilayah 
Timur 

Wilayah 
Tengah 

Wilayah 
Barat 

1. Usia    

 - 15 - 64 tahun 93 88 94 

 - ≥ 65 tahun 7 12 6 

2. Tingkat pendidikan    

 - Tidak sekolah - 6 15 

 - SD sederajat 50 63 46 

 - SMP sederajat 17 - 15 

 - SMA sederajat 33 31 24 

3. Pekerjaan utama    

 - Peternak 7 - - 

 - Petani 76 94 97 

 - Swasta 17 6 3 

4. Motif beternak    

 - Hobi 7 - 3 

 - Ternak kerja - 16 - 

 - Tabungan ternak 90 84 97 

 - Bisnis komersial 3 - - 

5. Pengalaman beternak    

 - 1 - 5 tahun 13 9 12 

 - 6 - 10 tahun 17 6 9 

 - > 10 tahun 70 85 79 

6. Kepemilikan ternak    

 - 1 - 3 ekor 50 81 64 

 - 4 - 6 ekor 37 16 24 

 - > 6 ekor 13 3 12 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2018. 



 
 

135 

Tabel 32 menunjukkan bahwa lebih dari 90% peternak sapi potong di 

wilayah timur dan barat serta 88% di wilayah tengah berada dalam rentang usia 

15 - 64 tahun atau tergolong dalam kategori usia produktif (https://www.bps.go.id, 

2018). Keadaan ini dapat mendukung upaya pengembangan sapi potong karena 

aktivitas budidaya ternak membutuhkan peternak berusia produktif yang memiliki 

kemampuan fisik dan psikis untuk beternak. 

Adobsi pengetahuan dan teknologi terkait erat dengan kualifikasi 

pendidikan peternak. Data yang ada menunjukkan bahwa 50% atau lebih 

peternak sapi potong hanya pernah menempuh pendidikan sekolah dasar. 

Rendahnya tingkat pendidikan peternak menjadi salah satu faktor penghambat 

proses adobsi pengetahuan dan teknologi budidaya ternak untuk percepatan 

pengembangan sapi potong di Kabupaten Gorontalo. 

Berdasarkan pekerjaan utama yang digeluti diketahui bahwa lebih dari 

90% peternak sapi potong di wilayah tengah dan barat serta 76% di wilayah timur 

bekerja sebagai petani sehingga sebagian besar peternak masih menjadikan 

aktivitas peternakan sebagai pekerjaan sampingan di sela pekerjaan utama, yaitu 

aktivitas pertanian. Baba, dkk. (2013) menyatakan bahwa aktivitas budidaya 

ternak yang dilakukan oleh masyarakat masih merupakan pekerjaan sampingan 

sehingga alokasi waktu dan biaya belum menjadi perhatian utama. 

Data motif beternak menunjukkan bahwa 16% peternak di wilayah tengah 

masih menjadikan sapi potong sebagai ternak kerja di lahan pertanian. Sekitar 

90% peternak sapi potong di wilayah timur dan barat membudidayakan ternak 

dengan motif sebagai tabungan ternak atau harta simpanan dalam bentuk ternak 

yang sewaktu-waktu dapat dijual. Dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah 

untuk merubah motif beternak dari sekadar tabungan menjadi bisnis komersial. 

http://www.bps.go.id/
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Pengalaman beternak merupakan salah satu faktor penunjang 

kesuksesan dalam beternak. Data menunjukkan bahwa 70% atau lebih peternak 

sapi potong di wilayah pengembangan sapi potong memiliki pengalaman 

beternak lebih dari 10 tahun. Berdasarkan kepemilikan ternak sapi potong 

diketahui bahwa 81% peternak di wilayah tengah memiliki ternak 1 - 3 ekor, 

sedangkan lebih kurang 10% peternak di wilayah timur dan barat telah memiliki 

ternak lebih dari 6 ekor. 

5.4.2. Sistem budidaya ternak 

Pengembangan sapi potong di suatu wilayah dipengaruhi oleh sistem 

budidaya ternaknya. Aspek sistem budidaya ternak yang penting diperhatikan, 

yaitu: jenis ternak, sumber bibit, pola pemeliharaan, dan alokasi waktu yang 

dicurahkan oleh peternak dalam beternak. Gambaran sistem budidaya sapi 

potong di Kabupaten Gorontalo tersaji pada Tabel 33. 

 
Tabel 33. Sistem budidaya sapi potong berdasarkan wilayah di Kabupaten 

Gorontalo 
 

No. Aspek Sistem Budidaya Ternak 

Responden (%) 

Wilayah 
Timur 

Wilayah 
Tengah 

Wilayah 
Barat 

1. Jenis ternak    

 - Sapi Bali 100 100 88 

 - Sapi Bali dan jenis lain - - 12 

2. Sumber bibit    

 - Warisan keluarga 7 - 3 

 - Pembelian 17 16 64 

 - Bantuan pemerintah 73 75 21 

 - Gaduhan 3 9 12 

3. Pola pemeliharaan    

 - Ekstensif 30 53 - 

 - Semi intensif 70 47 6 

 - Intensif - - 94 

4. Alokasi waktu beternak    

 - 1 - 2 jam/hari 77 78 61 

 - 3 - 4 jam/hari 23 22 33 

 - > 4 jam/hari - - 6 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2018. 
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Berdasarkan uraian Tabel 33 diketahui bahwa kelompok peternak sapi 

potong di wilayah timur dan tengah membudidayakan jenis ternak sapi Bali. 

Realitas ini sejalan dengan peta wilayah sumber bibit sapi lokal di Indonesia yang 

menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo merupakan salah satu dari 11 provinsi 

yang menjadi wilayah sumber bibit dan penyebaran sapi Bali (Ditjen PKH, 2016). 

Jenis sapi potong yang dibudidayakan di wilayah barat lebih variatif dibanding 

wilayah timur lainnya. Data menunjukkan bahwa 88% peternak membudidayakan 

sapi Bali dan 12% membudidayakan sapi Bali bersama jenis sapi lainnya, seperti 

PO, Simental dan Limousin. 

Simatupang, dkk. (2004) menyatakan bahwa peternakan rakyat yang 

masih tradisional lebih banyak mengembangkan sapi potong dengan bibit lokal. 

Sapi lokal yang dibudidayakan oleh peternak memiliki banyak keunggulan, tetapi 

belum dikembangkan secara opitmal melalui perbaikan mananjemen budidaya. 

Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh sapi lokal, yaitu kemampuan konsumsi 

pakan yang berkualitas rendah, reproduksi yang baik, dan adaptasi yang baik 

terhadap lingkungan. 

Berdasarkan sumber bibit sapi potong yang dibudidayakan diketahui 

bahwa lebih dari 70% peternak di wilayah timur dan tengah memperoleh bibitnya 

dari bantuan pemerintah. Sumber bibit yang dibudidayakan di wilayah barat lebih 

variatif, yaitu sebagian besar atau 64% peternak memperoleh bibit ternak dari 

pembelian, 21% dari bantuan pemerintah, 12% dari usaha gaduhan, dan hanya 

3% dari warisan keluarga. Keadaan ini menunjukkan bahwa inisiatif dan motivasi 

peternak untuk beternak di wilayah barat lebih tinggi dibanding wilayah lainnya 

sehingga wilayah ini memiliki kultur budidaya ternak yang baik untuk 

pengembangan sapi potong. 
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Sistem budidaya sapi potong terdiri atas beberapa pola pemeliharaan, 

yaitu: 1) intensif; pemeliharaan ternak dengan terus-menerus dikandangkan 

sepanjang hari, 2) semi intensif; pemeliharaan ternak dengan dikandangkan 

pada malam hari dan siang hari digembalakan, dan 3) ekstensif; pemeliharaan 

ternak di padang penggembalaan dengan tidak dikandangkan. Achmadi (2010) 

menyatakan bahwa pola pemeliharaan intensif lebih ekonomis dibanding 

ekstensif yang membutuhkan lahan luas untuk penggembalaan. Peternak di 

wilayah pengembangan sapi potong menerapkan pola pemeliharaan yang 

berbeda; 94% peternak di wilayah barat menerapkan pola intensif, sedangkan di 

wilayah timur 70% semi intensif, dan di wilayah tengah 53% ekstensif. 

Alokasi waktu yang digunakan untuk menangani ternak sapi potong di tiga 

wilayah pengembangan hampir sama, yaitu lebih dari 60% peternak hanya 

menggunakan waktu 1 - 2 jam per hari. Waktu yang digunakan cukup singkat, hal 

ini relevan dengan pernyataan Baba, dkk. (2013) bahwa pada usaha ternak yang 

masih menjadi pekerjaan sampingan, alokasi waktu yang digunakan belum 

menjadi perhatian utama. 

Berdasarkan uraian sistem budidaya diketahui bahwa ketiga wilayah 

pengembangan sapi potong memiliki tipologi yang berbeda. Secara umum, jenis 

sapi potong yang dikembangkan di wilayah timur adalah sapi Bali dengan pola 

pemeliharaan semi intensif. Peternak di wilayah tengah juga mengembangkan 

sapi Bali tetapi dengan pola pemeliharaan ekstensif. Berbeda dengan wilayah 

timur dan tengah, jenis sapi potong yang dikembangkan di wilayah barat lebih 

variatif dengan pola pemeliharaan intensif. Tampilan tipologi sistem budidaya 

yang berbeda di tiap wilayah dapat menjadi input dalam pengambilan kebijakan 

pengembangan sapi potong. 
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5.4.3. Usaha ternak 

Pengembangan sapi potong yang berorientasi pada profit dan 

kesejahteraan peternak dilakukan melalui usaha ternak dengan pengelolaan 

yang baik. Beberapa informasi penting terkait pengelolaan usaha ternak, yaitu: 

pola pengembangan, status kepemilikian, orientasi, dan skala usaha ternak. 

Tampilan usaha ternak sapi potong di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada 

Tabel 34. 

Tabel 34. Usaha ternak sapi potong berdasarkan wilayah di Kabupaten 
Gorontalo 

 

No. Aspek Usaha Ternak 

Responden (%) 

Wilayah 
Timur 

Wilayah 
Tengah 

Wilayah 
Barat 

1 Pola pengembangan    

 - Bagian usaha pertanian 77 91 97 

 - Bukan bagian usaha pertanian 23 9 3 

2 Status kepemilikan    

 - Pribadi 90 72 85 

 - Bersama (Gaduhan) 10 28 15 

3 Orientasi usaha    

 - Pembibitan 100 75 70 

 - Gabungan - 25 30 

4 Skala usaha    

 - Sampingan 97 97 82 

 - Campuran - - 15 

 - Utama 3 3 3 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2018. 

 
Uraian Tabel 34 menunjukkan bahwa lebih dari 90% peternak sapi potong 

di wilayah tengah dan barat serta 77% peternak di wilayah timur 

mengembangkan usaha ternak yang menjadi bagian dari usaha pertanian 

sehingga semua wilayah pengembangan memiliki potensi untuk penerapan 

integrasi tanaman pangan dan ternak sapi potong. Sebagian peternak di wilayah 

timur mengembangkan usaha ternak yang bukan merupakan bagian dari usaha 

pertanian, tetapi usaha lain berupa usaha di sektor jasa dan usaha perikanan 
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darat karena wilayahnya berada di pinggiran kota dan pesisir Danau Limboto. 

Kondisi peternak seperti ini menyulitkan sistem budidaya ternak, terutama 

penyediaan pakan karena tidak adanya lahan pertanian sebagai lahan sumber 

pakan. Pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan melalui bantuan 

ternak akan berjalan dengan baik, jika bantuan lebih diprioritaskan pada yang 

berprofesi sebagai peternak atau petani pemilik lahan. 

Status kepemilikan usaha ternak terdiri atas usaha pribadi dan usaha 

bersama. Berdasarkan kepemilikan usaha ternak sapi potong diketahui bahwa 

lebih dari 70% peternak di wilayah pengembangan menjalankan usaha dengan 

status milik pribadi. Peternak juga mengembangkan usaha ternak yang berstatus 

usaha bersama dengan sistem gaduhan. Gaduhan merupakan kerjasama usaha 

ternak bersama antara pemodal atau pemilik ternak dan peternak dengan 

menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Sistem 

seperti ini harus terus didorong untuk dikembangkan karena memudahkan 

peternak yang ingin menambah populasi tetapi terkendala biaya untuk membeli 

bibit ternak. 

Usaha ternak sapi potong berorientasi pada usaha pembibitan dan usaha 

gabungan, yaitu pembibitan dan penggemukan. Secara umum peternak sapi 

potong di wilayah timur dan 70% atau lebih di wilayah tengah dan barat 

berorientasi pada usaha pembibitan, sedangkan sebagian lainnya sudah 

mengembangkan usaha gabungan. Simatupang, dkk. (2004) menyatakan bahwa 

usaha ternak sapi potong yang dikembangkan oleh peternakan rakyat yang 

masih tradisional lebih banyak menjalankan usaha pembibitan (breeding) dengan 

bibit lokal, sedangkan usaha penggemukan (fattening) lebih banyak dijalankan 

oleh peternak yang memiliki modal besar. 
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Skala usaha ternak menunjukkan perkembangan usaha ternak di suatu 

wilayah. Berdasarkan tipe skala usaha, Suryana (2009) menyatakan bahwa 

usaha ternak terdiri atas empat tipe, yaitu: 1) usaha sambilan (sampingan); 

usaha ternak menjadi usaha sampingan dari usaha pertanian dan hanya untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga (subsisten) dengan tingkat pendapatan kurang 

dari 30%, 2) usaha campuran; usaha ternak telah meningkat menjadi cabang 

usaha yang berdampingan bersama usaha pertanian dengan tingkat pendapatan 

berkisar 30 - 70%, 3) usaha pokok (utama); usaha ternak yang telah menjadi 

usaha utama dengan tingkat pendapatan berkisar 70 - 100%, 4) usaha industri; 

usaha ternak khusus (specialized farming) yang telah berorientasi industri 

dengan tingkat pendapatan mencapai 100%. 

Berdasarkan skala usaha ternak diketahui bahwa 97% peternak di 

wilayah timur dan tengah serta  82% peternak di wilayah barat masih menjadikan 

usaha ternak sapi potong sebagai usaha sampingan dari usaha pertanian. Usaha 

sampingan dicirikan dengan jumlah kepemilikian ternak yang sedikit dan aktivitas 

budidaya ternak hanya merupakan selingan di sela aktivitas bertani. 

Pengembangan sapi potong dapat dilakukan dengan mendorong 

peternak untuk meningkatkan kepemilikan ternaknya sehingga skala usahanya 

meningkat menjadi usaha campuran yang memberi peluang pada peternak untuk 

meningkatkan pendapatannya. Usaha ternak sapi potong di wilayah barat sudah 

lebih berkembang dibanding wilayah lainnya karena 15% peternak sudah 

menjalankan usaha campuran sehingga usaha ternak sudah menjadi cabang 

usaha yang mendapat perhatian sama dengan usaha pertanian. Usaha ternak 

sapi potong sebagai usaha utama telah dikembangkan oleh 3% peternak di 

ketiga wilayah pengembangan. 
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5.5. Tipologi Logistik Pakan Sapi Potong di Kabupaten Gorontalo 

5.5.1. Penyediaan pakan 

Pengembangan ternak sangat bergantung pada ketersediaan pakannya 

karena pertumbuhan, produksi, dan reproduksi ternak membutuhkan pakan yang 

terpenuhi kuantitas dan kualitasnya. Pakan merupakan sarana produksi dengan 

komposisi biaya yang paling besar dalam biaya produksi sehingga penyediaan 

pakan sangat penting dalam pengembangan sapi potong. Realitas penyediaan 

pakan sapi potong di Kabupaten Gorontalo tersaji pada Tabel 35. 

 
Tabel 35. Penyediaan  pakan  sapi  potong  berdasarkan  wilayah  di Kabupaten  

Gorontalo 
 

No. 
Aspek Penyediaan 

Pakan 

Responden (%) 

Wilayah Timur Wilayah Tengah Wilayah Barat 

1 Kepemilikan lahan    

 - < 0,5 ha 66 37 40 

 - 0,5 - 1 ha 17 22 33 

 - > 1 ha 17 41 27 

2 Lahan sumber pakan    

 - Kebun hijauan pakan 57 84 91 

 - Sawah 43 - 91 

 - Kebun jagung/kelapa 37 94 15 

 - Lahan kosong 7 13 9 

3 Jenis pakan    

 - Rumput 100 100 100 

 - Limbah pertanian 100 97 100 

 - Limbah agroindustri 100 56 97 

4 Rumput    

 - Rumput lapangan 50 69 3 

 - Rumput gajah 60 78 85 

 - Rumput lainnya 13 - 39 

5 Limbah pertanian    

 - Jerami padi 100 31 97 

 - Jerami jagung 50 69 39 

 - Jerami kacang 7 - 3 

 - Daun ubi jalar 10 - 3 

 - Daun tebu - - 15 

6 Limbah agroindustri    

 - Dedak padi 100 56 97 

 - Dedak jagung - 13 3 

 - Onggok - - 6 

 - Ampas tahu - - 12 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2018. 
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Ketersediaan pakan sapi potong terutama hijauan pakan erat kaitannya 

dengan kepemilikan lahan. Berdasarkan uraian Tabel 35 diketahui bahwa 66% 

peternak di wilayah timur dan 40% peternak di wilayah barat hanya memiliki 

lahan lebih kecil dari 0,5 ha. Peternak di wilayah timur dan barat memiliki 

keterbatasan luas lahan sehingga hanya dapat mengembangkan sapi potong 

dengan pola pemeliharaan intensif atau semi intensif, sedangkan di wilayah 

tengah dapat mengembangkan sapi potong dengan pola ekstensif karena 41% 

peternak memiliki lahan dengan luas lebih dari 1 ha. Achmadi (2010) 

menyatakan bahwa pemeliharaan secara intensif tidak membutuhkan lahan yang 

luas, sedangkan pemeliharaan secara ekstensif membutuhkan lahan yang luas 

untuk menggembalakan ternak. 

Usaha peternakan ke depan akan menghadapi kompetisi penyediaan 

lahan yang semakin tinggi dengan usaha non-peternakan. Usaha ternak sapi 

potong yang berbasis lahan akan bersaing dengan usaha lain, seperti pertanian, 

perkebunan, dan pengembangan perumahan dalam penggunaan lahan. 

Simatupang, dkk. (2004) menyatakan bahwa kebijakan pangan yang terlalu fokus 

pada peningkatan produksi pangan yang berasal dari pertanian dapat 

menyebabkan usaha peternakan berbasis lahan akan semakin terdesak. Lahan 

yang digunakan sebagai kebun hijauan pakan akan semakin menyempit 

sementara setiap hari ternak ruminansia termasuk sapi potong membutuhkan 

hijauan pakan dalam jumlah yang banyak untuk dikonsumsi. Kondisi lahan kebun 

hijauan pakan yang semakin terbatas dapat diantisipasi dengan penyediaan 

pakan melalui upaya optimalisasi pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan 

sapi potong. 
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Berdasarkan lahan sumber pakan sapi potong, diketahui bahwa lebih dari 

80% peternak di wilayah tengah dan barat pakannya berasal dari lahan kebun 

hijauan pakan, selain itu 94% peternak di wilayah tengah pakannya berasal dari 

lahan kebun jagung dan 91% peternak di wilayah barat pakannya berasal dari 

lahan sawah. Perbedaan lahan sumber pakan dapat mempengaruhi penerapan 

model sistem integrasi tanaman dan ternak (crop livestock system). Wilayah 

tengah cocok untuk pengembangan ternak dengan model integrasi jagung dan 

sapi potong, sedangkan wilayah barat cocok untuk integrasi padi sawah dan sapi 

potong. Kariyasa (2005) menyatakan bahwa model integrasi tanaman dan ternak 

dapat mengatasi kurangnya ketersediaan pakan pada saat musim kemarau. 

Jenis pakan sapi potong yang dimanfaatkan oleh peternak, yaitu rumput 

(Graminae), leguminosa (Leguminosae), limbah pertanian, dan limbah 

agroindustri. Limbah pertanian tanaman pangan dapat menyediakan pakan 

33,3% dari total rumput yang dibutuhkan (Kariyasa, 2005). Data menunjukkan 

bahwa 60% atau lebih peternak di Kabupaten Gorontalo menggunakan rumput 

Gajah (Pennisetum purpureum) sebagai pakan (Gambar 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Pennisetum purpureum 
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Jenis rumput lainnya yang digunakan sebagai pakan adalah rumput 

Signal/Brachiaria (Brachiaria decumbens) (Gambar 17) yang masyarakat 

peternak lokal menyebutnya dengan rumput Andingi. Rumput sebagai pakan sapi 

potong memiliki kendala kualitas nutrisi karena kandungan proteinnya yang 

rendah dan serat kasarnya yang tinggi. Achmadi (2010) menyatakan bahwa 

rumput merupakan hijauan pakan yang rendah nilai nutrisinya sehingga 

diperlukan perbaikan melalui penambahan leguminosa yang nilai nutrisinya lebih 

tinggi agar dapat memperbaiki pertumbuhan, produksi, dan reproduksi ternak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Brachiaria decumbens 

 
Hijauan pakan sumber protein yang dapat dikembangkan untuk 

mengantisipasi kekurangan hijauan adalah leguminosa (Gambar 18). Hijauan ini 

terdiri atas leguminosa herba penutup tanah, seperti Sentro (Centrocema 

pubescens), dan leguminosa perdu, seperti Kaliandra (Calliandra calothyrsus). 

Umumnya peternak belum mengetahui leguminosa sebagai pakan berkualitas 

sehingga diperlukan introduksi kepada peternak agar dapat memanfaatkan 

keunggulan leguminosa. 
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Gambar 18. Leguminosae 

Limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan sapi potong 

yaitu jerami padi dan jerami jagung, sedangkan limbah agroindustri yaitu dedak 

padi dan dedak jagung. Peternak di wilayah timur dan barat memanfaatkan 

jerami padi (Gambar 19) dan dedak padi karena merupakan wilayah lumbung 

padi. Dedak padi umumnya dijual Rp 1.500 - Rp 2.000,- per kilogram dalam 

karung ukuran 70 - 80 kg. Peternak di wilayah tengah memanfaatkan jerami 

jagung (Gambar 20) karena merupakan wilayah lumbung jagung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Jerami padi 
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Pemanfaatan limbah pertanian belum optimal karena masih dianggap 

kurang berguna sehingga kebanyakan dibakar, padahal jika dimanfaatkan 

sebagai pakan maka akan menjadi ‘emas hijau’ yang bernilai ekonomis dan 

dapat meningkatkan penghasilan petani. Suhubdi (2007) menyatakan bahwa 

optimalisasi pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak sangat penting 

karena mempunyai manfaat, yaitu mencegah pencemaran lingkungan dan 

mendatangkan keuntungan ekonomi bagi petani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Jerami jagung 

 
Pemanfaatan limbah pertanian dan limbah agroindustri sebagai pakan 

sapi potong berdampak positif bagi peternak karena dapat meminimalkan 

penggunaan waktu dan tenaga dalam penyediaan pakan sehingga peternak 

memiliki peluang untuk menambah jumlah ternak yang dibudidayakan. 

Optimalisasi pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan sapi potong 

diharapkan mampu mewujudkan swasembada pakan saat paceklik pakan di 

musim kemarau. 

 



 
 

148 

5.5.2. Penyimpanan pakan 

Salah satu kendala utama dalam pengembangan sapi potong adalah 

kontinuitas penyediaan pakan karena pada musim hujan pakan melimpah, tetapi 

pada musim kemarau pakan sulit didapatkan. Umumnya peternak tidak dapat 

memperkirakan jumlah pakan yang dibutuhkan (demand) dan yang harus 

disediakan (supply). Kondisi demikian dapat diantisipasi dengan penyimpanan 

pakan saat pakan tersedia melimpah sehingga kontinuitas penyediaan pakan 

sepanjang tahun dapat terjamin. Gambaran penyimpanan pakan sapi potong di 

Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 36. 

 
Tabel 36. Penyimpanan pakan sapi potong berdasarkan wilayah di Kabupaten 

Gorontalo 
 

No. Aspek Penyimpanan Pakan 

Responden (%) 

Wilayah 
Timur 

Wilayah 
Tengah 

Wilayah 
Barat 

1 Ketersediaan tempat    

 - Tersedia 90 53 100 

 - Tidak tersedia 10 47 - 

2 Tempat penyimpanan    

 - Lumbung pakan 3 - 3 

 - Gudang serbaguna 74 44 24 

 - Kandang 13 9 73 

3 Pakan yang disimpan    

 - Rumput/Leguminosa - - - 

 - Limbah pertanian 90 53 45 

 - Limbah agroindustri 83 44 85 

4 Lama penyimpanan    

 - < 1 bulan - 6 - 

 - 1 - 3 bulan 50 28 30 

 - > 3 bulan 40 19 70 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2018. 

 
Rendahnya ketersediaan pakan membuat peternak sulit mempertahankan 

ternaknya untuk dipelihara, terutama saat musim kemarau. Upaya yang dapat 

dilakukan oleh peternak adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan limbah 

pertanian sebagai pakan sapi potong dan melakukan penyimpanan pakan untuk 
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kebutuhan jangka panjang. Uraian Tabel 36 menunjukkan bahwa sebagian besar 

peternak di wilayah timur dan barat telah memiliki tempat penyimpanan pakan 

sedangkan di wilayah tengah hanya 53% peternak yang memiliki tempat 

penyimpanan. 

Peternak di Kabupaten Gorontalo menyimpan pakan sapi potong di 

kandang, gudang, dan lumbung pakan (Gambar 21). Data menunjukkan bahwa 

74% peternak di wilayah timur menyimpan pakan di gudang serbaguna yang 

tidak hanya difungsikan sebagai tempat penyimpanan pakan tetapi juga untuk 

kebutuhan lain, sedangkan 73% peternak di wilayah barat menyimpan pakan di 

kandang dengan memanfaatkan ruang kosong yang ada. Penyimpanan pakan di 

lumbung pakan belum signifikan yaitu hanya 3% sehingga peternak tidak dapat 

menyimpan pakan dalam jumlah yang lebih besar. Penyimpanan pakan 

diperlukan untuk menjamin kontinuitas penyediaan pakan yang dapat dilakukan 

melalui pembangunan lumbung pakan dari tingkat peternak atau kelompok 

peternak sampai tingkat wilayah tertentu (Ditjen PKH, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Lumbung pakan jerami padi 
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Pakan sapi potong yang disimpan oleh peternak adalah pakan yang 

berasal dari limbah pertanian dan limbah agroindustri. Berdasarkan data yang 

ada diketahui bahwa 90% peternak di wilayah timur dan 53% di wilayah tengah 

telah menyimpan limbah pertanian, berupa jerami padi dan jerami jagung, selain 

itu lebih dari 80% peternak di wilayah timur dan barat telah menyimpan limbah 

agroindustri berupa dedak padi. Peternak di wilayah barat kurang menyimpan 

jerami padi untuk stok pakan walau tersedia melimpah karena beranggapan 

bahwa ternak tidak terbiasa mengkonsumsi jerami kering. Suhubdy (2007) 

menyatakan bahwa pola pikir tradisional menjadi hambatan pemanfaatan limbah 

pertanian sebagai pakan karena peternak beranggapan bahwa ternak harus 

mendapatkan pakan segar yang masih berwarna hijau. 

5.5.3. Pengolahan pakan 

Hijauan alami dan limbah pertanian tidak dapat disimpan dalam waktu 

yang lama karena mudah rusak. Introduksi dan implementasi teknologi 

pengolahan pakan dibutuhkan untuk mempertahankan kesegaran dan kualitas 

hijuan pakan sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk pakan sapi 

potong. Achmadi (2010) menyatakan bahwa limbah pertanian dicirikan dengan 

sifat amba (voluminous), kandungan serat yang tinggi, kadar air yang tinggi, dan 

kadar protein yang rendah. Pengolahan limbah pertanian dilakukan untuk 

meningkatkan nilai manfaatnya dengan memperkecil faktor pembatasnya. Silase 

dan jerami amoniasi merupakan produk pengolahan pakan yang dapat disimpan 

lama dan dimanfaatkan sebagai pengganti hijauan segar (roughage). 

Pengolahan dan pengawetan pakan sapi potong di Kabupaten Gorontalo tersaji 

pada Tabel 37. 
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Tabel 37. Pengolahan dan pengawetan pakan sapi potong berdasarkan wilayah 
di Kabupaten Gorontalo 

 

No. 
Aspek Pengolahan dan 

Pengawetan Pakan 

Responden (%) 

Wilayah 
Timur 

Wilayah 
Tengah 

Wilayah 
Barat 

1 
Kegiatan pengolahan dan 
pengawetan 

   

 - Dilakukan 53 12 24 

 - Tidak dilakukan 47 88 76 

2 Jenis pengolahan dan pengawetan    

 - Amoniasi 3 - 12 

 - Fermentasi - - 9 

 - Hay 50 12 3 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2018. 

 
Uraian Tabel 37 menunjukkan bahwa lebih dari 75% peternak di wilayah 

tengah dan barat belum melakukan pengolahan dan pengawetan pakan. 

Diketahui pula bahwa 50% peternak di wilayah timur telah melakukan 

pengawetan pakan dalam bentuk hay sedangkan 21% peternak di wilayah barat 

telah melakukan pengolahan pakan dalam bentuk silase dan jerami amoniasi. 

Rendahnya aktivitas pengolahan pakan disebabkan oleh berbagai faktor 

keterbatasan peternak, yaitu: pola pikir, pengetahuan dan keterampilan, serta 

modal usaha. Keadaan ini menunjukkan bahwa introduksi dan implementasi 

pengolahan pakan sangat dibutuhkan di Kabupaten Gorontalo untuk 

mengantisipasi kekurangan pakan dan menjamin kontinuitas penyediaan pakan 

sepanjang tahun. 

Jerami padi mengandung protein kurang lebih 5% dengan kecernaan 

mencapai 30 - 40% sehingga kandungan nutrisinya harus ditingkatkan terlebih 

dahulu. Jerami padi dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai pakan sapi 

potong melalui proses pengolahan dan pengawetan. Achmadi (2010) 

menyatakan bahwa pengolahan jerami padi dapat dilakukan dengan berbagai 

metode, baik perlakuan secara fisik, kimia, maupun biologi. Semua metode 
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tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa 

penyimpanan pakan sehingga mengoptimalkan pemanfaatan jerami padi dan 

meningkatkan produktivitas sapi potong. 

Pengolahan jerami padi secara fisik dapat dilakukan dengan cara 

dipotong-potong, digiling, direndam, direbus, dan dibuat pelet. Perlakuan fisik 

bertujuan untuk memecahkan lapisan lignin yang sulit dicerna dan memperluas 

permukaan partikel makanan sehingga mikroorganisme rumen sapi dapat 

mencerna selulosa. Seluruh rangkaian proses pengolahan secara fisik pada 

akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kecepatan fermentasi dan konsumsi 

pakan ternak. 

Jerami padi yang diolah dengan perlakuan secara kimia dilakukan dengan 

menggunakan bahan kimia, seperti amonium dan sodium. Amoniasi merupakan 

cara pengolahan jerami padi secara kimiawi dengan menggunakan gas amonia 

(NH4). Sumber gas amonia yang murah dan mudah didapatkan adalah urea yang 

mengandung lebih kurang 45% unsur nitrogen (protein kasar). Perlakuan 

amoniasi pada jerami padi bermanfaat untuk memperkaya kandungan nitrogen, 

meningkatkan daya cerna, dan meningkatkan kuantitas konsumsi pakan 

(Syamsu, 2011). 

Pengolahan jerami padi secara biologi dilakukan dengan memanfaatkan 

produk bioteknologi, seperti Starbio atau Starter Mikroba. Starbio merupakan 

probiotik yang dapat digunakan untuk meningkatkan derajat fermentasi bahan 

organik, terutama komponen serat kasar pada jerami padi sehingga 

menyediakan sumber energi yang lebih baik. Starbio juga dapat melarutkan 

mineral yang sukar larut sehingga meningkatkan kecernaan bahan kering jerami 

padi. Syamsu (2011) menyatakan bahwa kualitas jerami padi yang difermentasi 
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lebih baik karena kadar protein kasar mengalami peningkatan dan diikuti dengan 

penurunan kadar serat kasar selulosa dan lignin sehingga meningkatkan 

kecernaan pakan dan produktivitas sapi potong. 

Pengolahan pakan merupakan salah satu komponen penting logistik 

pakan yang dapat diimplementasikan pada bahan pakan hijauan maupun 

konsentrat. Komponen ini dapat menentukan kualitas produk ternak yang 

dihasilkan. Usaha ternak sapi potong yang berorientasi pada produk ternak yang 

berkualitas dapat diarahkan pada pakan olahan, terutama pakan konsentrat. 

Usaha ternak dengan pola ekstensif yang hanya bergantung pada keunggulan 

komparatif hijauan pakan di padang rumput menghasilkan produk ternak yang 

berkualitas rendah, sedangkan usaha ternak intensif yang menggunakan pakan 

olahan berbahan baku biji-bijian berkualitas tinggi menghasilkan produk ternak 

yang berkualitas tinggi (Dyck and Nelson, 2003). 

Pengolahan limbah pertanian dan limbah agroindustri dapat menjadi 

lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja. Kegiatan ini 

bermanfaat bagi ternak dan memudahkan peternak dalam menyediakan pakan. 

Pengolahan limbah juga bermanfaat ganda, yaitu menambah pendapatan petani 

sekaligus mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

5.5.4. Penyaluran pakan 

Usaha ternak sapi potong di Kabupaten Gorontalo sebagian besar adalah 

usaha peternakan rakyat yang masih tradisional. Usaha ini dicirikan oleh 

minimnya modal usaha sehingga para peternak sulit untuk mengembangkan 

usahanya. Kegiatan budidaya sapi potong dilakukan seadanya serta minim 

sentuhan manajemen dan teknologi, termasuk dalam aktivitas penyaluran atau 

distribusi pakan dari lahan sumber pakan sampai ke kandang pemeliharaan 
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ternak. Distribusi pakan masih menggunakan sarana trasportasi sederhana 

seperti yang tersaji pada Tabel 38. 

 
Tabel 38. Distribusi  pakan  sapi  potong  berdasarkan  wilayah  di Kabupaten  

Gorontalo 
 

No. Aspek Distribusi Pakan 

Responden (%) 

Wilayah 
Timur 

Wilayah 
Tengah 

Wilayah 
Barat 

1 Sarana transportasi    

 - Mobil - - 6 

 - Sepeda motor 57 31 94 

 - Sepeda 10 - - 

 - Dokar - 16 - 

 - Gerobak 27 19 - 

 - Pikulan 6 34 - 

2 Jarak distribusi    

 - < 1 km 50 53 12 

 - 1 - 3 km 43 38 42 

 - > 3 km 7 9 46 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2018. 

 
Distribusi pakan sapi potong di Kabupaten Gorontalo masih didominasi 

oleh sarana transportasi sepeda motor (Gambar 22). Uraian Tabel 38 

menunjukkan bahwa 94% peternak di wilayah barat menggunakan sepeda motor 

dan hanya 6% yang sudah menggunakan mobil. Sepeda motor banyak 

digunakan karena lebih efisien untuk mengangkut hijauan pakan dengan jarak 

distribusi yang jauh. Berdasarkan jarak distribusinya, diketahui bahwa 46% 

peternak di wilayah barat telah menempuh jarak lebih dari 3 km untuk 

mendapatkan hijauan alami. Jarak distribusi pakan yang jauh menyita waktu 

peternak dan menambah biaya transportasi sehingga penyediaan pakan menjadi 

kurang efisien. Keadaan ini dapat diantisipasi dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan limbah pertanian yang masih tersedia melimpah. 
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Gambar 22. Transportasi pakan dengan sepeda motor 

 
5.5.5. Pemberian pakan 

Pemberian pakan pada sapi potong terkait erat dengan pola 

pemeliharaan ternak. Pemeliharaan secara ekstensif memungkinkan ternak 

mencari makan sendiri di padang rumput atau lahan yang belum dimanfaatkan. 

Ternak yang diperlihara secara semi intensif digembalakan pada siang hari dan 

dikandangkan pada malam hari sedangkan pada pemeliharaan secara intensif 

peternak memberikan pakan dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada 

ternak sesuai dengan kebutuhannya karena proses pemeliharaan dilakukan 

sepenuhnya di dalam kandang (Gambar 23). Pemberian pakan pada sapi potong 

di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 39. 

Peternak di Kabupaten Gorontalo telah memanfaatkan konsentrat 

sebagai pakan sapi potong yang dibudidayakan. Pakan konsentrat yang 

diberikan pada sapi potong di wilayah timur dan barat adalah dedak padi karena 

wilayah ini merupakan sentra produksi padi yang menghasilkan dedak padi. 

Diketahui pula bahwa di wilayah tengah, hanya 34% peternak yang memberikan 
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pakan konsentrat karena wilayah ini bukan sentra produksi padi, tetapi 

merupakan sentra produksi jagung yang dedaknya lebih banyak dimanfaatkan 

sebagai pakan unggas. 

 
Tabel 39. Pemberian  pakan  sapi  potong  berdasarkan  wilayah  di Kabupaten  

Gorontalo 
 

No. Aspek Pemberian Pakan 

Responden (%) 

Wilayah 
Timur 

Wilayah 
Tengah 

Wilayah 
Barat 

1 Jenis pakan yang diberikan    

 - Hijauan 100 100 100 

 - Konsentrat 100 34 94 

2 Rasio hijauan pakan dan konsentrat    

 - 100 :   0 - 53 6 

 -   70 : 30 100 47 94 

3 Jenis hijauan pakan    

 - Rumput 53 94 91 

 - Rumput dan leguminosa 47 6 9 

4 
Frekuensi pemberian pakan/ 
penggembalaan 

   

 - 1 kali - 34 - 

 - 2 kali 33 66 24 

 - 3 kali 67 - 76 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2018. 

 
Data menunjukkan bahwa lebih dari 90% peternak di wilayah barat 

menerapkan rasio pemberian hijauan pakan dan konsentrat 70 : 30 sedangkan 

53% peternak di wilayah tengah hanya memberikan hijauan pakan karena 

kurang mampu membeli konsentrat. Suryana (2009) menyatakan bahwa dalam 

penggemukan sapi potong hijauan pakan diberikan sekitar 10% dan konsentrat 

1% dari bobot badan, sedangkan kebutuhan air minum untuk setiap ekor 

mencapai 20 - 30 liter per hari. Sapi potong yang digemukkan dengan kisaran 

umur 1,5 - 2 tahun diberi pakan di dalam kandang secara terus-menerus dalam 

waktu tertentu untuk meningkatkan volume karkasnya. Merujuk pada bobot 

badan sapi potong, khususnya sapi Bali yang dibudidayakan oleh peternak di 
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Kabupaten Gorontalo yaitu rata-rata 250 kg, maka idealnya jumlah hijauan pakan 

yang diberikan kepada ternak sekitar 25 kg per hari dan konsentrat 2,5 kg per 

hari. Pemberian konsentrat yang memiliki nutrisi lebih tinggi dari hijauan pakan 

ditujukan agar ternak dapat memaksimalkan pertumbuhan dan produksinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Pemberian pakan di kandang 

 
Rumput merupakan hijauan pakan yang rendah kandungan nutrisinya 

sehingga dalam pemberiannya diperlukan penambahan leguminosa dan 

konsentrat. Rumput yang mengandung protein sebesar 8% dengan penambahan 

leguminosa dan konsentrat, maka kebutuhan nutrisi sapi potong dapat terpenuhi 

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan, produksi daging, dan reproduksinya 

(Achmadi, 2010). Sebagai contoh pemberian rumput gajah dengan penambahan 

Sentro dan dedak padi. 

Pemanfaatan leguminosa sebagai pakan ternak di wilayah tengah dan 

barat masih tergolong rendah. Diketahui kurang dari 10% peternak belum 

melakukan pemberian leguminosa sehingga diperlukan introduksi pengetahuan 

tentang manfaat leguminosa sebagai pakan ternak. Hasan (2015) menyatakan 
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bahwa pemanfaatan leguminosa sebagai hijauan pakan dapat menyuplai 

kebutuhan protein ternak. Leguminosa memiliki manfaat ganda, yaitu selain 

sebagai tanaman penyuplai nitrogen bagi rumput, juga penyubur tanah, dan 

vegetasi pencegah erosi. 

Wilayah yang kurang stok rumputnya dapat memanfaatkan limbah 

pertanian yang masih melimpah sebagai pakan sapi potong, seperti jerami padi 

dan jerami jagung. Achmadi (2010) menyatakan bahwa jerami padi sangat 

potensial untuk dimanfaatkan sebagai pakan karena produktivitasnya yang tinggi 

yaitu mencapai 6 - 11 ton BK per hektar dan seekor sapi potong dengan bobot 

300 kg dapat mengkonsumsi jerami padi sebanyak 8 kg BK per hari. Pemberian 

jerami padi sebagai pakan belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup 

pokok ternak karena kualitasnya yang rendah. Jerami padi memiliki kandungan 

protein dan kecernaan yang rendah sehingga kandungan nutrisinya harus 

ditingkatkan terlebih dahulu sebelum diberikan pada ternak. 

Frekuensi pemberikan pakan pada sapi potong dipengaruhi oleh pola 

pemeliharaan yang diterapkan oleh peternak. Peternak di wilayah timur dan barat 

lebih banyak menerapkan pola pemeliharaan semi intensif dan intensif sehingga 

lebih dari 60% peternak melakukan pemberian pakan 3 kali sehari. Hijauan 

diberikan pada pagi dan sore, sedangkan konsentrat diberikan pada siang atau 

malam dengan cara dicampur air minum. Berbeda dengan wilayah timur dan 

barat, 66% peternak di wilayah tengah yang umumnya menerapkan pola 

ekstensif, pemberian pakan dilakukan melalui  penggembalaan di lahan sumber 

pakan dengan pemindahan lokasi 2 kali sehari. Menurut Achmadi (2010), 

konsentrat dapat diberikan pada ternak saat merumput di padang 

penggembalaan. 
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5.6. Formulasi Kebijakan Pengembangan Sapi Potong Berbasis Logistik 
Pakan di Kabupaten Gorontalo 
 

5.6.1. Struktur hirarki pengembangan sapi potong 

Program pengembangan sapi potong seringkali disertai oleh beragam 

permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan program tersebut. 

Berdasarkan proses triangulasi yang dilakukan diketahui bahwa terdapat 

beragam permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sapi potong, baik 

permasalahan secara umum maupun terkait logistik pakan. Permasalahan yang 

ada membutuhkan penyelesaian melalui proses pengambilan keputusan atau 

kebijakan oleh para pengambil keputusan. Fanani (2017) menyatakan beberapa 

tahapan pengambilan keputusan, yaitu: 1) mendefinisikan permasalahan secara 

jelas, 2) membuat dan menyusun daftar permasalahan agar ada sistematika 

yang terarah, 3) melakukan identifikasi setiap permasalahan untuk memberikan 

gambaran yang lebih spesifik, 4) memetakan setiap permasalahan berdasarkan 

kelompoknya dengan menggunakan model atau alat uji. 

Analytic Hierarchy Process (AHP) sebagai diawali dengan proses 

dekomposisi untuk mengurai beragam permasalahan yang ada dan 

mengelompokkannya dalam bentuk struktur hirarki pengembangan sapi potong 

berbasis logistik pakan. Menurut Retnoningsih (2015), pengambil keputusan 

harus memecah permasalahan ke dalam elemen-elemen dan menyusunnya 

dalam suatu struktur hirarkis yang kompleks. 

Struktur hirarki pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan 

menggambarkan hubungan permasalahan secara berkelompok dan bertingkat 

berdasarkan realitas faktual dan perspektif responden. Dekomposisi 

permasalahan menghasilkan beberapa level struktur hirarki, yaitu: level 1 (fokus), 

level 2 (kriteria), level 3 (subkriteria), dan level 4 (alternatif). Fokus 
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pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan diurai menjadi tiga kriteria, 

yaitu: 1) keadaan wilayah pengembangan sapi potong, 2) kondisi riil peternakan 

sapi potong, dan 3) dukungan kebijakan pemerintah. 

Kriteria keadaan wilayah pengembangan sapi potong diuraikan menjadi 

beberapa sub kriteria, yaitu: 1) keadaan lingkungan ekologis, 2) keadaan 

lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat peternak, 3) sebaran 

komoditas ternak, dan 4) ketersediaan sumberdaya pakan ternak. Kriteria kondisi 

riil peternakan sapi potong meliputi beberapa sub kriteria, yaitu: 1) kondisi 

populasi ternak, 2) sistem budidaya ternak, 3) usaha ternak, dan 4) kapasitas 

peternak sapi potong. Kriteria dukungan kebijakan pemerintah diuraikan menjadi 

beberapa sub kriteria, yaitu: 1) pengambil kebijakan, 2) substansi produk 

kebijakan, 3) kelembagaan peternak sapi potong, dan 4) kerjasama dengan 

lembaga mitra pendukung. 

Beragam permasalahan pengembangan sapi potong berbasis logistik 

pakan yang ada membutuhkan alternatif kebijakan sebagai solusi permasalahan 

yang ada. Kombinasi triangulasi metode dan sumber data yang dilakukan melalui 

observasi lapangan, interviu, dan dokumentasi menghasilkan alternatif kebijakan 

yang dapat diimplementasikan, yaitu: 1) integrasi tanaman padi dan jagung 

dengan ternak sapi potong, 2) peningkatan prasarana dan sarana logistik pakan, 

3) introduksi dan implementasi teknologi pengolahan pakan, 4) peningkatan 

kapasitas peternak, 5) koordinasi antar pengambil kebijakan, 6) penguatan 

kelembagaan peternak, dan 7) peningkatan kerjasama dengan lembaga mitra 

pendukung. 
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5.6.2. Prioritas alternatif kebijakan pengembangan sapi potong berbasis 
logistik pakan 
 
Berdasarkan struktur hirarki pengembangan sapi potong berbasis logistik 

pakan selanjutnya dilakukan penilaian (assessment) melalui perbandingan 

berpasangan (pairwise comparison) pada elemen kriteria, subkriteria dan 

alternatif kebijakan dengan mengadakan perbandingan sepasang-sepasang 

sehingga diketahui bobot nilai setiap elemennya. Penilaian dua elemen pada 

level tertentu terkait dengan level di atasnya dilakukan dengan menggunakan 

skala banding Thomas Lorie Saaty. 

Penilaian ini merupakan inti dari AHP karena bobot nilai setiap elemen 

berpengaruh terhadap prioritas elemen yang ada dalam struktur hirarki hingga 

pada akhirnya diketahui prioritas alternatif kebijakan yang akan 

diimplementasikan ke depan. Penilaian elemen kriteria, subkriteria, dan alternatif 

kebijakan dengan metode AHP dapat dilihat pada Lampiran 28. Bobot nilai setiap 

elemen pada setiap level, mulai dari fokus sampai dengan alternatif kebijakan 

tersaji pada Gambar 24. 

Penilaian pertama dilakukan pada elemen kriteria permasalahan terkait 

goal pengembangan sapi potong di sentra produsen tanaman pangan. Hasil 

perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa elemen dukungan kebijakan 

pemerintah (0,564) memiliki bobot nilai yang lebih tinggi dibanding kondisi riil 

peternakan sapi potong (0,294), dan keadaan wilayah pengembangan sapi 

potong (0,142). Dukungan kebijakan pemerintah menjadi elemen paling penting 

dan menempati prioritas tertinggi dalam pengembangan sapi potong di 

Kabupaten Gorontalo. 
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Gambar 24. Struktur hirarki pengembangan sapi potong 
berbasis logistik pakan 

 
 

Pengembangan sapi potong akan berjalan dengan baik jika didukung oleh 

instrumen kebijakan yang dibuat oleh para pengambil kebijakan, yaitu kebijakan 

dengan substansi yang dapat menyelesaikan permasalahan peternak. 

Dwidjowijoto (2003) menyatakan bahwa pembuat kebijakan (policy maker) 

merupakan aktor yang menentukan formulasi kebijakan serta memiliki 

kewenangan menentukan substansi dan legitimasi kebijakan. Lembaga 

perwakilan rakyat (legislatif) dan pemerintah (eksekutif) merupakan institusi 

penentu kebijakan, oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 
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Gorontalo selaku legislatif dan Dinas Peternakan Kabupaten Gorontalo selaku 

eksekutif harus mampu memformulasikan kebijakan yang dapat menjadi solusi 

permasalahan peternak. 

Tahapan penilaian selanjutnya dilakukan pada elemen subkriteria terkait 

kriteria permasalahan. Penilaian pada elemen subkriteria terkait kriteria keadaan 

wilayah pengembangan sapi potong menunjukkan bahwa elemen ketersediaan 

sumberdaya pakan (0,517) memiliki bobot nilai yang lebih tinggi dibanding 

keadaan lingkungan ekologis (0,181), keadaan lingkungan sosial ekonomi dan 

budaya (0,180), dan sebaran komoditas ternak (0,123). Hasil ini menunjukkan 

bahwa permasalahan ketersediaan pakan menempati prioritas tertinggi untuk 

diselesaikan dalam permasalahan keadaan wilayah. 

Pengembangan sapi potong sangat bergantung pada ketersediaan pakan 

karena pakan merupakan komponen utama bagi kehidupan, pertumbuhan, 

produksi dan reproduksi ternak. Pakan merupakan faktor produksi yang sangat 

penting karena dalam komposisi biaya produksi, lebih dari 70% biaya yang 

dikeluarkan peternak adalah biaya pakan (Ditjen PKH, 2011). Usaha ternak sapi 

potong akan menguntungkan jika peternak secara kontinu mampu menyediakan 

pakan berkualitas sesuai kebutuhan dengan biaya yang murah. 

Penilaian pada elemen subkriteria terkait kriteria kondisi riil peternakan 

sapi potong menunjukkan bahwa elemen pengetahuan dan keterampilan 

peternak (0,492) memiliki bobot nilai yang lebih tinggi dibanding sistem budidaya 

ternak (0,242), usaha ternak (0,186), dan kondisi populasi ternak (0,080). Hasil 

ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak 

harus diprioritaskan dalam penyelesaian permasalahan kondisi riil peternakan 

sapi potong. 
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Permasalahan yang menghambat pengembangan sapi potong, seperti 

anggapan bahwa sapi potong dapat mencari makan sendiri. Anggapan ini 

menyebabkan peternak kurang serius dalam menyediakan pakan berkualitas dan 

sarana pakan yang memadai untuk mendukung optimalisasi produksi dan 

reproduksi ternak. Kemampuan peternak dalam mengadopsi hasil penelitian 

tentang manajemen dan teknologi pakan masih sangat rendah sehingga hasil 

penelitian tentang peningkatan kualitas pakan yang telah diupayakan oleh 

berbagai lembaga penelitian belum banyak dimanfaatkan. Keadaan ini 

disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, waktu, serta 

modal usaha yang dimiliki oleh peternak. 

Beragam permasalahan pengembangan sapi potong, tetapi semuanya 

berawal dari pola pemeliharaan ternak yang masih tradisional. (Suhubdy, 2007) 

menyatakan bahwa pola pikir tradisional tentang penyediaan pakan menjadi 

tantangan besar pengembangan sapi potong. Peternak beranggapan bahwa sapi 

potong harus mendapatkan pakan segar yang masih berwarna hijau. Hal ini 

menjadi hambatan pemanfaatan limbah pertanian tanaman pangan sebagai 

pakan ternak sehingga dibutuhkan upaya peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan peternak agar dapat memanfaatkan limbah pertanian tanaman 

pangan yang masih tersedia melimpah. 

Penilaian pada elemen subkriteria terkait kriteria dukungan kebijakan 

pemerintah menunjukkan bahwa elemen kelembagaan peternak (0,513) memiliki 

bobot nilai yang lebih tinggi dibanding produk kebijakan (0,208), lembaga mitra 

pendukung (0,159), dan pengambil kebijakan (0,120). Hasil ini menunjukkan 

bahwa terkait dukungan kebijakan pemerintah, permasalahan kelembagaan 

peternak sapi potong menempati prioritas tertinggi untuk diselesaikan. 
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Kelembagaan peternak di masyarakat, seperti kelompok peternak dan 

asosiasi peternakan menjadi salah satu penentu keberhasilan pengembangan 

sapi potong. Permasalahan kelembagaan peternak terjadi karena jumlah 

kelompok peternak terus bertambah, tetapi tidak disertai dengan penambahan 

pendamping lapangan sehingga pembinaan tidak berjalan sesuai harapan. 

Evaluasi terhadap kelompok lama dan pembinaan yang menjangkau semua 

kelompok menjadi sulit dilaksanakan. Kelompok peternak dengan manajemen 

yang baik dan mendapat pembinaan rutin dari pendamping lapangan akan 

mendukung kesuksesan pengembangan sapi potong. 

Asosiasi peternakan sapi potong yang menjadi wadah stakeholder 

peternakan belum nampak kontribusinya dalam pengembangan sapi potong. 

Asosiasi peternakan, seperti Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia 

yang beranggotakan stakeholder peternakan sapi potong bisa menjadi mitra 

strategis dinas peternakan sehingga keberadaannya harus didukung dan diberi 

ruang untuk memberi input konstruktif dalam pengembangan sapi potong. 

Penilaian terakhir dilakukan pada alternatif kebijakan terkait elemen-

elemen subkriteria. Bobot nilai hasil sintesis menunjukkan bahwa prioritas 

alternatif kebijakan pengembangan sapi potong yang dapat diimplementasikan, 

yaitu: 1) peningkatan sarana logistik pakan (0,291),  2)  integrasi  sapi  potong  

dengan  padi  dan  jagung  (0,272),  3) penguatan kelembagaan peternak 

(0,146), 4) peningkatan kapasitas peternak (0,101), 5) introduksi teknologi 

pengolahan pakan (0,097), 6) koordinasi antar pengambil kebijakan (0,053), dan 

7) peningkatan kerjasama dengan lembaga mitra (0,039), seperti terlihat pada 

Gambar 25. 
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Gambar 25. Sintesis prioritas pengembangan sapi potong 
berbasis logistik pakan 

 

Sintesis prioritas menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang memiliki 

bobot nilai tertinggi adalah peningkatan prasarana dan sarana logistik pakan, 

kemudian integrasi tanaman padi dan jagung dengan ternak sapi potong, disusul 

penguatan kelembagaan peternak, dan selanjutnya peningkatan kapasitas 

pengetahuan dan keterampilan peternak. Nilai inkonsistensi secara keseluruhan 

yang lebih rendah dari 0,1 menandakan bahwa secara umum responden 

konsisten dalam memberikan persepsinya. 

Permasalahan penyediaan pakan terjadi karena peternak kurang 

memperhitungkan ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand) dalam 

mengantisipasi kekurangan pakan pada musim kemarau yang berkepanjangan 

(Ditjen PKH, 2011). Jaminan kontinuitas penyediaan pakan sapi potong dapat 

dilakukan dengan peningkatan prasarana dan sarana logistik pakan sapi potong. 

Sarana logistik pakan merupakan penunjang utama mulai dari penyediaan, 

penyimpanan, pengolahan, distribusi atau transportasi sampai dengan 

pemberian pakan pada ternak di kandang. Peningkatan prasarana dan sarana 

logistik pakan dapat berupa pembangunan saluran irigasi khusus untuk hijauan 
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pakan, pabrik pakan mini, lumbung pakan dari tingkat kelompok peternak sampai 

tingkat wilayah desa atau kecamatan, dan kandang dengan tempat pemberian 

pakan yang layak untuk sapi potong. 

Hasil sintesis prioritas selanjutnya ditampilkan dalam bentuk grafik 

sensitivitas dinamik (Gambar 26). Presentase nilai alternatif kebijakan pada grafik 

memudahkan para pengambil kebijakan dalam mengalokasikan semua 

sumberdaya yang dimiliki, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, 

maupun sumberdaya finansial untuk mendukung pengembangan sapi potong 

berbasis logistik pakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Grafik sensitifitas dinamik pengembangan sapi potong 
berbasis logistik pakan 

 
 

Grafik sensitifitas dinamik menunjukkan persentase prioritas alternatif 

kebijakan yang dapat diimplementasikan ke depan. Kriteria dukungan kebijakan 

pemerintah memiliki nilai persentase terbesar, yaitu 56,4%. Nilai persentase 
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dukungan kebijakan pemerintah yang besar menunjukkan bahwa implementasi 

alternatif kebijakan pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan di 

Kabupaten Gorontalo membutuhkan dukungan yang besar dari pemerintah 

sebagai institusi pengambil kebijakan. Dukungan yang dapat diberikan 

pemerintah berupa kepastian regulasi dan alokasi anggaran yang memadai. 

Alternatif kebijakan yang memiliki nilai persentase tertinggi, yaitu 

peningkatan sarana logistik pakan dan integrasi sapi potong dengan padi dan 

jagung. Akumulasi nilai persentase dua alternatif kebijakan ini sebesar 56,3% 

sehingga lebih dari 50% sumberdaya yang dimiliki untuk pengembangan sapi 

potong dapat dialokasikan untuk mendukung dua alternatif kebijakan tersebut. 

Peningkatan sarana logistik pakan dapat berupa program pembangunan pabrik 

pakan mini dan lumbung pakan dari tingkat kelompok peternak sampai tingkat 

wilayah desa, dan kandang permanen dengan tempat pemberian pakan yang 

layak untuk sapi potong. 

Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah pengembangan kawasan 

pertanian untuk komoditas unggulan nasional, yaitu padi, jagung, dan sapi 

potong (Kemtan, 2012). Potensi ini sangat mendukung untuk pengembangan 

sapi potong yang bersinergi dengan usaha tani tanaman pangan melalui model 

pengembangan sistem integrasi tanaman dengan ternak (Crop Livestock 

System). Sistem integrasi yang dapat diterapkan adalah sapi potong dengan 

padi/jagung dan sapi potong dengan tebu. 

Penerapan integrasi tanaman pangan dengan sapi potong mempunyai 

efek ganda atau banyak manfaat bagi ternak, petani, dan lingkungan. Sapi 

potong mendapatkan pakan yang cukup dari limbah pertanian, peternak dapat 

meningkatkan kepemilikan ternak dan pendapatannya, dan kerusakan 
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lingkungan akibat pembakaran limbah pertanian dapat dihindari. Kebiasaan 

buruk membakar limbah pertanian dapat mengakibatkan terjadinya degradasi 

lahan, tercemarnya lingkungan, rusaknya ekosistem, dan hilangnya 

keanekaragaman hayati. 

Kelembagaan peternak merupakan pelaku pengembangan peternakan di 

lapangan, sehingga menjadi salah satu penentu keberhasilan program 

pengembangan sapi potong. Upaya pemerintah untuk mendukung kelembagaan 

peternak yang telah dilakukan, seperti Program Lembaga Mandiri yang 

Mengakar di Masyarakat (LM3) dan Sarjana Membangun Desa (SMD). 

Dukungan permodalan untuk pengembangan sapi potong juga diberikan kepada 

peternak, seperti Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Ketahanan 

Pangan dan Energi (KPPE). Berbagai upaya telah dilakukan namun belum 

memberi dampak yang besar terhadap peningkatan populasi sapi potong di 

Kabupaten Gorontalo sehingga dibutuhkan upaya penguatan terhadap 

kelembagaan peternak. 

Penguatan kelembagaan peternak yang dapat diimplementasikan, yaitu: 

1) perbaikan sistem pendataan kelompok peternak dan asosiasi peternakan sapi 

potong, 2) pendampingan dan pembinaan rutin yang menjangkau semua 

kelompok peternak, dan 3) evaluasi organisasi dan perkembangan usaha ternak 

yang dijalankan. Logistik pakan sapi potong dapat ditunjang dengan pendirian 

lembaga peternak atau unit pengelolaan pakan yang berorientasi komersial di 

tingkat kelompok petani/peternak. 

Peningkatan kapasitas peternak bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

usaha ternak, pendapatan, dan kesejahteraan peternak. Hal ini dapat berupa 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak tentang sistem budidaya 



 
 

170 

sapi potong, mulai dari pengelolaan pakan, pemeliharaan, penanganan 

pascapanen, sampai dengan kesehatan dan kesejahteraan ternak. Peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan peternak dapat dilakukan melalui pelatihan dan 

penyuluhan yang berkesinambungan. 

Pengolahan pakan merupakan salah satu komponen penting dalam 

pengelolaan pakan. Potensi ketersediaan dedak padi di beberapa wilayah dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan industri konsentrat. Dedak padi dapat 

dijadikan sebagai bahan baku pakan komplit untuk memenuhi kebutuhan pakan 

ternak yang berkualitas. Pengolahan pakan dapat diimplementasikan pada 

bahan pakan dari limbah tanaman pangan, seperti jerami padi dan jagung. 

Jerami padi mengandung protein kurang lebih 5% dengan kecernaan mencapai 

30 - 40% sehingga kandungan nutrisinya harus ditingkatkan terlebih dahulu 

sebelum diberikan pada ternak melalui proses pengolahan. Jerami padi dapat 

diolah melalui perlakuan secara fisik, kimia, maupun biologi (Achmadi (2010). 

Semua perlakuan tersebut bertujuan untuk memperpanjang masa penyimpanan 

dan meningkatkan kualitas pakan sehingga mengoptimalkan pemanfaatan jerami 

dan meningkatkan produktivitas sapi potong. 

Jerami padi diolah secara fisik dengan cara dipotong-potong, digiling, 

direbus, dan dibuat pellet. Pengolahan secara fisik dapat meningkatkan 

kecepatan fermentasi dan konsumsi pakan ternak. Pengolahan jerami padi 

secara kimia dilakukan dengan menggunakan bahan kimia, seperti amonium dan 

sodium. Amoniasi bermanfaat untuk meningkatkan kandungan nitrogen, daya 

cerna, dan kuantitas konsumsi pakan. Jerami padi yang diolah secara biologi 

dilakukan dengan memanfaatkan starter mikroba. Produk bioteknologi ini dapat 

melarutkan mineral yang sukar larut sehingga meningkatkan kecernaan bahan 
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kering jerami padi. Kualitas jerami padi fermentasi lebih baik karena kadar protein 

kasar mengalami peningkatan sedangkan kadar serat kasar selulosa dan lignin 

mengalami penurunan sehingga dapat meningkatkan kecernaan pakan dan 

produktivitas sapi potong (Syamsu, 2011). 

Pengolahan limbah tanaman pangan berpotensi menjadi lapangan 

pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja. Aktifitas ini dapat memenuhi 

kebutuhan pakan ternak dan memudahkan peternak dalam menyediakan pakan 

sehingga berpeluang menambah kepemilikan sapi potong. Pemanfaatan limbah 

tanaman pangan juga dapat meningkatkan penghasilan petani dari limbah yang 

sebelumnya dianggap tidak bernilai ekonomis. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan maka diperoleh beberapa 

simpulan, yaitu: 

1) Populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo memiliki Kepadatan Ekonomi 

166 ST/1000 (Padat), Kepadatan Wilayah 31 ST/km2 (Padat), dan 

Kepadatan Usaha Tani 0,53 ST/ha (Sedang). Secara umum 

mengindikasikan tingkat kepemilikian sapi potong yang cukup tinggi dan 

luasan wilayah untuk pola pemeliharaan ekstensif sudah terbatas, tetapi 

luasan lahan usaha tani masih mendukung sehingga pengembangan sapi 

potong dapat diarahkan pada pola pemeliharaan semi intensif dan intensif 

melalui model Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak. 

2) Wilayah Prioritas pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan di 

Kabupaten Gorontalo, yaitu: (1) wilayah timur: Limboto Barat dan Limboto, 

(2) wilayah tengah: Pulubala dan Bongomeme, dan (3) wilayah barat: 

Tolangohula, Asparaga, Mootilango, dan Boliyohuto. Wilayah Prioritas 

dengan daya dukung konsentrat yang besar, yaitu Tolangohula, Asparaga, 

Mootilango, Limboto Barat, Limboto, dan Boliyohuto untuk pengembangan 

sapi potong secara intensif, sedangkan Pulubala dan Bongomeme untuk 

pengembangan secara ekstensif. 

3) Peternakan sapi potong di Kabupaten Gorontalo memiliki tipologi yang 

berbeda, yaitu: (1) wilayah timur; peternak mengembangkan sapi Bali 

dengan pola semi intensif, (2) wilayah tengah; peternak mengembangkan 
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sapi Bali, tetapi dengan pola ekstensif, (3) wilayah barat; jenis ternak yang 

dikembangkan lebih variatif, sumber utama bibit ternak dari pembelian 

dengan pola pemeliharaan intensif dan sebagian peternak sudah 

menjalankan skala usaha dengan tipe usaha campuran. Pengembangan 

sapi potong di Kabupaten Gorontalo memiliki tipologi logistik pakan yang 

berbeda, yaitu: (1) wilayah timur; sebagian besar kepemilikan lahan < 0,5 ha, 

sumber pakan dari lahan kebun hijauan pakan dan sawah, penyimpanan 

jerami padi dan dedak di gudang serbaguna, pengawetan pakan dalam 

bentuk hay, dan rasio pemberian hijauan dan konsentrat 70 : 30, (2) wilayah 

tengah; sebagian besar kepemilikan lahan > 1 ha, sumber pakan dari lahan 

kebun hijauan pakan dan kebun jagung, penyimpanan jerami jagung di 

gudang serbaguna, dan tidak ada pengolahan pakan, (3) wilayah barat; 

sebagian besar kepemilikan lahan < 0,5 ha, sumber pakan dari lahan kebun 

hijauan pakan dan sawah, penyimpanan dedak padi di kandang, pengolahan 

pakan dalam bentuk silase dan jerami amoniasi, pendistribusian pakan > 3 

km, dan rasio pemberian hijauan dan konsentrat 70 : 30. Wilayah timur dan 

barat dapat mengembangkan model integrasi padi dengan sapi potong dan 

wilayah tengah integrasi jagung dengan sapi potong. 

4) Prioritas alternatif kebijakan pengembangan sapi potong berbasis logistik 

pakan di Kabupaten Gorontalo yang urgen untuk diimplementasikan dan 

mendapatkan perhatian pemerintah, yaitu peningkatan sarana logistik pakan 

dan integrasi padi dan jagung dengan sapi potong. Kedua hal ini harus 

didukung dengan regulasi yang jelas dan alokasi anggaran pengembangan 

sapi potong yang memadai. 
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6.2. Saran 

Berdasarkan sintesis penelitian, maka beberapa saran pelaksanaan 

pengembangan sapi potong berbasis logistik pakan di Kabupaten Gorontalo  dan 

penelitian lanjutan adalah: 

1) Pengembangan sapi potong sebaiknya dilakukan berdasarkan kajian logistik 

pakan yang meliputi karakterisasi populasi ternak, pemetaan daya dukung 

pakan dan kapasitas tampung wilayah, serta tipologi peternakan dan 

pengelolaan pakan. 

2) Langkah awal yang dapat dilakukan pengambil kebijakan adalah 

mengeliminasi semua permasalahan terkait dukungan kebijakan, kondisi rill 

peternakan, dan keadaan wilayah dengan mengimplementasikan alternatif 

kebijakan sesuai prioritasnya. 

3) Pengembangan kelembagaan logistik pakan yang memiliki pabrik pakan dan 

lumbung pakan di tingkat kelompok petani/peternak berupa unit usaha yang 

berorientasi profit. 

4) Riset lanjutan dengan kajian komposisi botani lahan hijauan pakan dan 

potensi wilayah melalui metode Sistem Informasi Geografis dibutuhkan untuk 

mendapatkan informasi daya dukung pakan berdasarkan kesesuaian lahan. 
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Lampiran 1. Peta Administrasi Wilayah Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Peta administrasi Provinsi Gorontalo 
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Gambar 27. Peta administrasi Kabupaten Gorontalo 



Lampiran 2. Analisis Struktur dan Distribusi Populasi Sapi Potong di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017*

Anak Muda Dewasa Anak Muda Dewasa

1 Asparaga 4,326 735 1,154 2,437 184 693 2,437 3,313

2 Batudaa 1,903 323 508 1,072 81 305 1,072 1,457

3 Batudaa Pantai 1,562 265 417 880 66 250 880 1,196

4 Bilato 2,270 386 606 1,279 96 363 1,279 1,738

5 Biluhu 1,329 226 355 749 56 213 749 1,018

6 Boliyohuto 6,355 1,080 1,696 3,580 270 1,017 3,580 4,867

7 Bongomeme 6,115 1,039 1,631 3,445 260 979 3,445 4,683

8 Dungaliyo 5,005 850 1,335 2,819 213 801 2,819 3,833

9 Limboto 4,772 811 1,273 2,688 203 764 2,688 3,655

10 Limboto Barat 6,338 1,077 1,691 3,570 269 1,015 3,570 4,854

11 Mootilango 8,258 1,403 2,203 4,652 351 1,322 4,652 6,324

12 Pulubala 8,618 1,464 2,299 4,855 366 1,380 4,855 6,600

13 Tabongo 4,436 754 1,184 2,499 188 710 2,499 3,397

14 Telaga 2,455 417 655 1,383 104 393 1,383 1,880

15 Telaga Biru 3,696 628 986 2,082 157 592 2,082 2,831

16 Telaga Jaya 1,400 238 374 789 59 224 789 1,072

17 Tibawa 8,694 1,477 2,320 4,897 369 1,392 4,897 6,658

18 Tilango 1,347 229 359 759 57 216 759 1,032

19 Tolangohula 6,697 1,138 1,787 3,772 284 1,072 3,772 5,129

Kabupaten Gorontalo 85,576 14,539 22,832 48,205 3,635 13,699 48,205 65,539

* Dihitung berdasarkan Nilai Konversi Ternak dan Standar Satuan Ternak pada Tabel 5

Jumlah Ternak 

(ST)
KecamatanNo.

Populasi 

(ekor)

Nilai Konversi Ternak Standar Satuan Ternak

(%) ST
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Lampiran 3. Analisis Tingkat Pertumbuhan Populasi Sapi Potong di Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 - 2017*

2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017

1 Asparaga 3,795 3,951 4,116 4,326 4.11 4.18 5.10 4.46

2 Batudaa 1,372 1,528 1,693 1,903 11.37 10.80 12.40 11.52

3 Batudaa Pantai 1,031 1,187 1,352 1,562 15.13 13.90 15.53 14.85

4 Bilato 1,739 1,895 2,060 2,270 8.97 8.71 10.19 9.29

5 Biluhu 798 954 1,119 1,329 19.55 17.30 18.77 18.54

6 Boliyohuto 5,824 5,980 6,145 6,355 2.68 2.76 3.42 2.95

7 Bongomeme 5,584 5,740 5,905 6,115 2.79 2.87 3.56 3.07

8 Dungaliyo 4,474 4,630 4,795 5,005 3.49 3.56 4.38 3.81

9 Limboto 4,241 4,397 4,562 4,772 3.68 3.75 4.60 4.01

10 Limboto Barat 5,807 5,963 6,129 6,338 2.69 2.78 3.41 2.96

11 Mootilango 7,727 7,883 8,048 8,258 2.02 2.09 2.61 2.24

12 Pulubala 8,087 8,243 8,409 8,618 1.93 2.01 2.49 2.14

13 Tabongo 3,905 4,061 4,226 4,436 3.99 4.06 4.97 4.34

14 Telaga 1,924 2,080 2,245 2,455 8.11 7.93 9.35 8.46

15 Telaga Biru 3,165 3,321 3,486 3,696 4.93 4.97 6.02 5.31

16 Telaga Jaya 869 1,025 1,190 1,400 17.95 16.10 17.65 17.23

17 Tibawa 8,163 8,319 8,484 8,694 1.91 1.98 2.48 2.12

18 Tilango 816 972 1,137 1,347 19.12 16.98 18.47 18.19

19 Tolangohula 6,166 6,322 6,487 6,697 2.53 2.61 3.24 2.79

Kabupaten Gorontalo 75,487 78,451 81,588 85,576 3.93 4.00 4.89 4.27

* Dihitung berdasarkan persamaan rumus ………. (3)

Tingkat Pertumbuhan (%)Populasi Sapi Potong (ekor)
Rata-RataKecamatanNo.
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Lampiran 4. Analisis Kepadatan Ekonomi Sapi Potong di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017*

Populasi Ternak Penduduk Jiwa Kepadatan Ekonomi Keterangan

(ST) (jiwa) (ST/1000 jiwa)

1 Asparaga 3,313 13,767 241 Padat

2 Batudaa 1,457 14,417 101 Padat

3 Batudaa Pantai 1,196 11,966 100 Sedang

4 Bilato 1,738 9,868 176 Padat

5 Biluhu 1,018 8,615 118 Padat

6 Boliyohuto 4,867 16,893 288 Padat

7 Bongomeme 4,683 19,360 242 Padat

8 Dungaliyo 3,833 17,454 220 Padat

9 Limboto 3,655 49,241 74 Sedang

10 Limboto Barat 4,854 25,569 190 Padat

11 Mootilango 6,324 19,508 324 Sangat Padat

12 Pulubala 6,600 26,090 253 Padat

13 Tabongo 3,397 18,767 181 Padat

14 Telaga 1,880 22,651 83 Sedang

15 Telaga Biru 2,831 29,378 96 Sedang

16 Telaga Jaya 1,072 12,162 88 Sedang

17 Tibawa 6,658 41,126 162 Padat

18 Tilango 1,032 14,977 69 Sedang

19 Tolangohula 5,129 22,675 226 Padat

Kabupaten Gorontalo 65,539 394,484 166 Padat

* Dihitung berdasarkan persamaan rumus ………. (4)

No. Kecamatan
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Lampiran 5. Analisis Kepadatan Wilayah Sapi Potong di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017*

Populasi Ternak Luas Wilayah Kepadatan Wilayah

(ST) (km2) (ST/km2)

1 Asparaga 3,313 430.51 8 Jarang

2 Batudaa 1,457 32.86 44 Padat

3 Batudaa Pantai 1,196 63.13 19 Sedang

4 Bilato 1,738 112.34 15 Sedang

5 Biluhu 1,018 79.20 13 Sedang

6 Boliyohuto 4,867 60.59 80 Sangat Padat

7 Bongomeme 4,683 144.16 32 Padat

8 Dungaliyo 3,833 46.62 82 Sangat Padat

9 Limboto 3,655 103.32 35 Padat

10 Limboto Barat 4,854 79.61 61 Sangat Padat

11 Mootilango 6,324 211.49 30 Padat

12 Pulubala 6,600 240.57 27 Padat

13 Tabongo 3,397 54.80 62 Sangat Padat

14 Telaga 1,880 28.16 67 Sangat Padat

15 Telaga Biru 2,831 108.84 26 Padat

16 Telaga Jaya 1,072 6.41 167 Sangat Padat

17 Tibawa 6,658 145.34 46 Padat

18 Tilango 1,032 5.79 178 Sangat Padat

19 Tolangohula 5,129 171.75 30 Padat

Kabupaten Gorontalo 65,539 2,125.49 31 Padat

* Dihitung berdasarkan persamaan rumus ………. (5)

No. Kecamatan Keterangan
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Lampiran 6. Luas Lahan Usaha Tani di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017

Jumlah

Sawah Tegalan/Kebun Ladang/Huma Perkebunan Hutan Budidaya  (ha)

1 Asparaga 862 3,813 915 1,129 8,042 14,761

2 Batudaa 80 1,494 56 928 24 2,582

3 Batudaa Pantai 0 802 989 476 317 2,584

4 Bilato 160 2,182 575 873 0 3,790

5 Biluhu 0 1,874 842 1,063 0 3,779

6 Boliyohuto 1,556 898 75 1,839 0 4,368

7 Bongomeme 72 6,318 0 4,174 1,257 11,821

8 Dungaliyo 791 1,924 0 1,204 98 4,017

9 Limboto 1,531 2,676 341 2,052 75 6,675

10 Limboto Barat 1,536 2,008 579 1,058 0 5,181

11 Mootilango 2,641 4,369 267 2,382 174 9,833

12 Pulubala 735 9,213 0 7,409 0 17,357

13 Tabongo 1,521 1,756 562 1,054 148 5,041

14 Telaga 390 698 0 679 0 1,767

15 Telaga Biru 605 1,032 446 1,433 1,491 5,007

16 Telaga Jaya 210 155 0 0 0 365

17 Tibawa 1,138 4,934 2,158 2,678 185 11,093

18 Tilango 0 300 0 0 0 300

19 Tolangohula 3,180 3,282 1,636 4,129 0 12,227

Kabupaten Gorontalo 17,008 49,728 9,441 34,560 11,811 122,548

Sumber: Distan Kabupaten Gorontalo, 2018.

No. Kecamatan
Luas Lahan Usaha Tani (ha)
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Lampiran 7. Analisis Kepadatan Usaha Tani Sapi Potong di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017*

Populasi Ternak Luas Lahan Usaha Tani Kepadatan Usaha Tani

(ST) (ha) (ST/ha)

1 Asparaga 3,313 14,761 0.22                                  Jarang

2 Batudaa 1,457 2,582 0.56                                  Sedang

3 Batudaa Pantai 1,196 2,584 0.46                                  Sedang

4 Bilato 1,738 3,790 0.46                                  Sedang

5 Biluhu 1,018 3,779 0.27                                  Sedang

6 Boliyohuto 4,867 4,368 1.11                                  Padat

7 Bongomeme 4,683 11,821 0.40                                  Sedang

8 Dungaliyo 3,833 4,017 0.95                                  Sedang

9 Limboto 3,655 6,675 0.55                                  Sedang

10 Limboto Barat 4,854 5,181 0.94                                  Sedang

11 Mootilango 6,324 9,833 0.64                                  Sedang

12 Pulubala 6,600 17,357 0.38                                  Sedang

13 Tabongo 3,397 5,041 0.67                                  Sedang

14 Telaga 1,880 1,767 1.06                                  Padat

15 Telaga Biru 2,831 5,007 0.57                                  Sedang

16 Telaga Jaya 1,072 365 2.94                                  Sangat Padat

17 Tibawa 6,658 11,093 0.60                                  Sedang

18 Tilango 1,032 300 3.44                                  Sangat Padat

19 Tolangohula 5,129 12,227 0.42                                  Sedang

Kabupaten Gorontalo 65,539 122,548 0.53                                  Sedang

* Dihitung berdasarkan persamaan rumus ………. (6)

No. Kecamatan Keterangan
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Lampiran 8. Analisis Location Quotient Sapi Potong di Kabupaten Gorontalo Tahun 2014

Sapi Potong 

(ekor)

Kuda 

(ekor)

Kambing 

(ekor)

1 Asparaga 3,795 26 959 4,780 1.26

2 Batudaa 1,372 60 3,258 4,690 0.46

3 Batudaa Pantai 1,031 0 2,559 3,590 0.45

4 Bilato 1,739 9 712 2,460 1.12

5 Biluhu 798 0 2,373 3,171 0.40

6 Boliyohuto 5,824 27 738 6,589 1.40

7 Bongomeme 5,584 49 3,096 8,729 1.01

8 Dungaliyo 4,474 38 2,873 7,385 0.96

9 Limboto 4,241 167 2,224 6,632 1.01

10 Limboto Barat 5,807 99 1,924 7,830 1.17

11 Mootilango 7,727 44 1,069 8,840 1.38

12 Pulubala 8,087 34 3,575 11,696 1.09

13 Tabongo 3,905 55 3,210 7,170 0.86

14 Telaga 1,924 45 788 2,757 1.10

15 Telaga Biru 3,165 54 2,405 5,624 0.89

16 Telaga Jaya 869 31 826 1,726 0.80

17 Tibawa 8,163 97 8,608 16,868 0.77

18 Tilango 816 25 831 1,672 0.77

19 Tolangohula 6,166 31 974 7,171 1.36

Kabupaten Gorontalo 75,487 891 43,002 119,380

* Dihitung berdasarkan persamaan rumus ………. (7)

KecamatanNo.

Populasi Ternak Tahun 2014

Jumlah (ekor) LQ Sapi Potong
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Lampiran 9. Analisis Location Quotient Sapi Potong di Kabupaten Gorontalo Tahun 2015

Sapi Potong 

(ekor)

Kuda 

(ekor)

Kambing 

(ekor)

1 Asparaga 3,951 25 1,031 5,007 1.24

2 Batudaa 1,528 57 3,330 4,915 0.49

3 Batudaa Pantai 1,187 0 2,631 3,818 0.49

4 Bilato 1,895 9 784 2,688 1.11

5 Biluhu 954 0 2,445 3,399 0.44

6 Boliyohuto 5,980 27 810 6,817 1.38

7 Bongomeme 5,740 48 3,168 8,956 1.01

8 Dungaliyo 4,630 38 2,945 7,613 0.96

9 Limboto 4,397 158 2,296 6,851 1.01

10 Limboto Barat 5,963 81 1,996 8,040 1.17

11 Mootilango 7,883 44 1,141 9,068 1.37

12 Pulubala 8,243 34 3,647 11,924 1.09

13 Tabongo 4,061 54 3,282 7,397 0.87

14 Telaga 2,080 44 860 2,984 1.10

15 Telaga Biru 3,321 54 2,477 5,852 0.89

16 Telaga Jaya 1,025 31 898 1,954 0.83

17 Tibawa 8,319 96 8,680 17,095 0.77

18 Tilango 972 25 903 1,900 0.81

19 Tolangohula 6,322 31 1,046 7,399 1.35

Kabupaten Gorontalo 78,451 856 44,370 123,677

* Dihitung berdasarkan persamaan rumus ………. (7)

No. Kecamatan LQ Sapi Potong

Populasi Ternak Tahun 2015

Jumlah (ekor) 
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Lampiran 10. Analisis Location Quotient Sapi Potong di Kabupaten Gorontalo Tahun 2016

Sapi Potong 

(ekor)
Kuda (ekor)

Kambing 

(ekor)

1 Asparaga 4,116 24 1,197 5,337 1.21

2 Batudaa 1,693 57 3,396 5,146 0.52

3 Batudaa Pantai 1,352 0 2,697 4,049 0.52

4 Bilato 2,060 9 850 2,919 1.11

5 Biluhu 1,119 0 2,511 3,630 0.48

6 Boliyohuto 6,145 27 876 7,048 1.37

7 Bongomeme 5,905 47 3,234 9,186 1.01

8 Dungaliyo 4,795 38 3,011 7,844 0.96

9 Limboto 4,562 127 2,362 7,051 1.02

10 Limboto Barat 6,129 64 2,062 8,255 1.17

11 Mootilango 8,048 43 1,207 9,298 1.36

12 Pulubala 8,409 34 3,713 12,156 1.09

13 Tabongo 4,226 52 3,348 7,626 0.87

14 Telaga 2,245 40 926 3,211 1.10

15 Telaga Biru 3,486 49 2,543 6,078 0.90

16 Telaga Jaya 1,190 31 964 2,185 0.86

17 Tibawa 8,484 96 8,746 17,326 0.77

18 Tilango 1,137 25 969 2,131 0.84

19 Tolangohula 6,487 31 1,112 7,630 1.33

Kabupaten Gorontalo 81,588 794 45,724 128,106

* Dihitung berdasarkan persamaan rumus ………. (7)

KecamatanNo.

Populasi Ternak Tahun 2016

Jumlah (ekor) LQ Sapi Potong
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Lampiran 11. Analisis Location Quotient Sapi Potong di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017

Sapi Potong 

(ekor)

Kuda 

(ekor)

Kambing 

(ekor)

1 Asparaga 4,326 24 1,169 5,519 1.22

2 Batudaa 1,903 49 3,468 5,420 0.55

3 Batudaa Pantai 1,562 0 2,769 4,331 0.56

4 Bilato 2,270 9 922 3,201 1.10

5 Biluhu 1,329 0 2,583 3,912 0.53

6 Boliyohuto 6,355 27 948 7,330 1.35

7 Bongomeme 6,115 47 3,306 9,468 1.01

8 Dungaliyo 5,005 38 3,083 8,126 0.96

9 Limboto 4,772 87 2,434 7,293 1.02

10 Limboto Barat 6,338 51 2,134 8,523 1.16

11 Mootilango 8,258 43 1,279 9,580 1.34

12 Pulubala 8,618 34 3,785 12,437 1.08

13 Tabongo 4,436 43 3,420 7,899 0.87

14 Telaga 2,455 40 998 3,493 1.09

15 Telaga Biru 3,696 47 2,615 6,358 0.91

16 Telaga Jaya 1,400 31 1,036 2,467 0.88

17 Tibawa 8,694 93 8,818 17,605 0.77

18 Tilango 1,347 25 1,041 2,413 0.87

19 Tolangohula 6,697 31 1,184 7,912 1.32

Kabupaten Gorontalo 85,576 719 46,992 133,287

* Dihitung berdasarkan persamaan rumus ………. (7)

Populasi Ternak Tahun 2017

No.  Kecamatan Jumlah (ekor) LQ Sapi Potong
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Lampiran 12. Rata-Rata Nilai Location Quotient Sapi Potong 

                       di Kabupaten Gorontalo Tahun 2014 - 2017

2014 2015 2016 2017

1 Asparaga        1.26         1.24 1.21             1.22 1.23          

2 Batudaa        0.46         0.49 0.52             0.55 0.51          

3 Batudaa Pantai        0.45         0.49 0.52             0.56 0.51          

4 Bilato        1.12         1.11 1.11             1.10 1.11          

5 Biluhu        0.40         0.44 0.48             0.53 0.46          

6 Boliyohuto        1.40         1.38 1.37             1.35 1.38          

7 Bongomeme        1.01         1.01 1.01             1.01 1.01          

8 Dungaliyo        0.96         0.96 0.96             0.96 0.96          

9 Limboto        1.01         1.01 1.02             1.02 1.02          

10 Limboto Barat        1.17         1.17 1.17             1.16 1.17          

11 Mootilango        1.38         1.37 1.36             1.34 1.36          

12 Pulubala        1.09         1.09 1.09             1.08 1.09          

13 Tabongo        0.86         0.87 0.87             0.87 0.87          

14 Telaga        1.10         1.10 1.10             1.09 1.10          

15 Telaga Biru        0.89         0.89 0.90             0.91 0.90          

16 Telaga Jaya        0.80         0.83 0.86             0.88 0.84          

17 Tibawa        0.77         0.77 0.77             0.77 0.77          

18 Tilango        0.77         0.81 0.84             0.87 0.82          

19 Tolangohula        1.36         1.35 1.33             1.32 1.34          

No. Kecamatan
Nilai LQ Sapi Potong

Rata-Rata
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Lampiran 13. Luas Lahan Penghasil Hijauan Alami di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017

Padang 

Rumput
Sawah

Sawah 

Bera

Galangan 

Sawah

Tegalan/ 

Kebun

Ladang/ 

Huma
Perkebunan

Hutan 

Budidaya

Hutan 

Sekunder

Lahan Sementara 

tidak diusahakan

1 Asparaga 0 862 172 26 3,813 915 1,129 8,042 25,015 485

2 Batudaa 0 80 16 2 1,494 56 928 24 0 233

3 Batudaa Pantai 0 0 0 0 802 989 476 317 2,422 0

4 Bilato 0 160 32 5 2,182 575 873 0 2,323 1,093

5 Biluhu 0 0 0 0 1,874 842 1,063 0 1,287 0

6 Boliyohuto 0 1,556 311 47 898 75 1,839 0 388 0

7 Bongomeme 151 72 14 2 6,318 0 4,174 1,257 642 438

8 Dungaliyo 59 791 158 24 1,924 0 1,204 98 193 40

9 Limboto 0 1,531 306 46 2,676 341 2,052 75 2,161 0

10 Limboto Barat 0 1,536 307 46 2,008 579 1,058 0 139 748

11 Mootilango 0 2,641 528 79 4,369 267 2,382 174 10,053 185

12 Pulubala 0 735 147 22 9,213 0 7,409 0 0 2,974

13 Tabongo 0 1,521 304 46 1,756 562 1,054 148 0 0

14 Telaga 0 390 78 12 698 0 679 0 403 0

15 Telaga Biru 0 605 121 18 1,032 446 1,433 1,491 1,817 881

16 Telaga Jaya 0 210 42 6 155 0 0 0 0 0

17 Tibawa 0 1,138 228 34 4,934 2,158 2,678 185 401 0

18 Tilango 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0

19 Tolangohula 0 3,180 636 95 3,282 1,636 4,129 0 3,002 249

Kabupaten Gorontalo 210 17,008 3,402 510 49,728 9,441 34,560 11,811 50,246 7,326

Sumber: Distan Kabupaten Gorontalo, 2018.

No. Kecamatan

Luas Lahan (ha)
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Lampiran 14. Produksi Hijauan Alami Berdasarkan Luas Lahan di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017*

Padang 

Rumput

Sawah 

Bera

Galangan 

Sawah

Tegalan/ 

Kebun

Ladang/ 

Huma

Per-

kebunan

Hutan 

Budidaya

Hutan 

Sekunder

Sementara 

tidak 

digunakan

1 Asparaga 0 17 26 38 9 56 402 500 243 1,292 19,377

2 Batudaa 0 2 2 15 1 46 1 0 117 183 2,748

3 Batudaa Pantai 0 0 0 8 10 24 16 48 0 106 1,590

4 Bilato 0 3 5 22 6 44 0 46 547 672 10,086

5 Biluhu 0 0 0 19 8 53 0 26 0 106 1,591

6 Boliyohuto 0 31 47 9 1 92 0 8 0 188 2,813

7 Bongomeme 151 1 2 63 0 209 63 13 219 721 10,815

8 Dungaliyo 59 16 24 19 0 60 5 4 20 207 3,105

9 Limboto 0 31 46 27 3 103 4 43 0 256 3,845

10 Limboto Barat 0 31 46 20 6 53 0 3 374 532 7,984

11 Mootilango 0 53 79 44 3 119 9 201 93 600 8,993

12 Pulubala 0 15 22 92 0 370 0 0 1,487 1,986 29,794

13 Tabongo 0 30 46 18 6 53 7 0 0 160 2,395

14 Telaga 0 8 12 7 0 34 0 8 0 69 1,032

15 Telaga Biru 0 12 18 10 4 72 75 36 441 668 10,019

16 Telaga Jaya 0 4 6 2 0 0 0 0 0 12 176

17 Tibawa 0 23 34 49 22 134 9 8 0 279 4,183

18 Tilango 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 45

19 Tolangohula 0 64 95 33 16 206 0 60 125 599 8,982

Kabupaten Gorontalo 210 340 510 497 94 1,728 591 1,005 3,663 8,638 129,572

* Dihitung berdasarkan nilai konversi kesetaraan ketersediaan Hijauan Pakan Alami pada Tabel 7

No. Kecamatan
Total 

(ha)

Produksi HPA 

(ton BK/tahun)

Luas Lahan Setelah Dikonversi (ha)
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Lampiran 15. Luas Panen Produk Pertanian di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017

Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Ubi Kayu Ubi Jalar Daun Tebu*

1 Asparaga 1,802 8,938 0 0 0 0 846

2 Batudaa 65 2,899 0 2 0 0 0

3 Batudaa Pantai 0 1,558 0 0 0 0 0

4 Bilato 85 3,698 0 0 0 0 70

5 Biluhu 0 2,898 0 0 0 0 0

6 Boliyohuto 3,841 2,136 0 0 0 0 362

7 Bongomeme 64 10,003 0 20 0 0 0

8 Dungaliyo 1,912 4,729 0 0 0 0 0

9 Limboto 2,141 5,182 0 0 0 0 0

10 Limboto Barat 2,705 4,046 0 0 0 0 0

11 Mootilango 5,659 7,106 0 0 0 0 122

12 Pulubala 722 14,177 85 6 2 0 224

13 Tabongo 2,834 4,074 0 0 0 0 0

14 Telaga 1,098 1,027 0 0 0 0 0

15 Telaga Biru 1,309 2,476 0 2 4 0 0

16 Telaga Jaya 479 235 0 0 0 0 0

17 Tibawa 2,268 13,463 0 3 0 0 0

18 Tilango 0 385 0 0 0 0 0

19 Tolangohula 6,431 5,734 0 0 0 0 1,796

Kabupaten Gorontalo 33,415 94,764 85 33 6 0 3,420

Sumber: Distan Kabupaten Gorontalo, 2018; * PT PG Tolangohula

No. Kecamatan
Luas Panen (ha)
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Lampiran 16. Produksi Potensial Limbah Pertanian di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017*

Jerami 

Padi

Jerami 

Jagung

Jerami 

Kedelai

Jerami Kacang 

Tanah

Daun Ubi 

Kayu

Daun Ubi 

Jalar

Daun 

Tebu

1 Asparaga 9,100 59,170 0 0 0 0 4,332 72,601

2 Batudaa 328 19,191 0 7 0 0 0 19,526

3 Batudaa Pantai 0 10,314 0 0 0 0 0 10,314

4 Bilato 429 24,481 0 0 0 0 358 25,268

5 Biluhu 0 19,185 0 0 0 0 0 19,185

6 Boliyohuto 19,397 14,140 0 0 0 0 1,853 35,391

7 Bongomeme 323 66,220 0 68 0 0 0 66,611

8 Dungaliyo 9,656 31,306 0 0 0 0 0 40,962

9 Limboto 10,812 34,305 0 0 0 0 0 45,117

10 Limboto Barat 13,660 26,785 0 0 0 0 0 40,445

11 Mootilango 28,578 47,042 0 0 0 0 625 76,244

12 Pulubala 3,646 93,852 184 20 3 0 1,147 98,852

13 Tabongo 14,312 26,970 0 0 0 0 0 41,282

14 Telaga 5,545 6,799 0 0 0 0 0 12,344

15 Telaga Biru 6,610 16,391 0 7 5 0 0 23,014

16 Telaga Jaya 2,419 1,556 0 0 0 0 0 3,975

17 Tibawa 11,453 89,125 0 10 0 0 0 100,589

18 Tilango 0 2,549 0 0 0 0 0 2,549

19 Tolangohula 32,477 37,959 0 0 0 0 9,196 79,631

Kabupaten Gorontalo 168,746 627,338 184 113 8 0 17,510 813,899

* Dihitung berdasarkan nilai asumsi produksi Hasil Samping Pertanian pada Tabel 8

No. Kecamatan
Total            (ton 

BK/tahun)

Produksi Potensial LP (ton BK/tahun)
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Lampiran 17. Produksi efektif Limbah Pertanian di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017*

Jerami 

Padi

Jerami 

Jagung

Jerami 

Kedelai

Jerami Kacang 

Tanah

Daun Ubi 

Kayu

Daun Ubi 

Jalar

Daun 

Tebu

1 Asparaga 6,370 44,378 0 0 0 0 3,466 54,213

2 Batudaa 230 14,393 0 4 0 0 0 14,627

3 Batudaa Pantai 0 7,736 0 0 0 0 0 7,736

4 Bilato 300 18,361 0 0 0 0 286 18,947

5 Biluhu 0 14,389 0 0 0 0 0 14,389

6 Boliyohuto 13,578 10,605 0 0 0 0 1,482 25,665

7 Bongomeme 226 49,665 0 41 0 0 0 49,932

8 Dungaliyo 6,759 23,480 0 0 0 0 0 30,239

9 Limboto 7,568 25,729 0 0 0 0 0 33,297

10 Limboto Barat 9,562 20,089 0 0 0 0 0 29,651

11 Mootilango 20,005 35,282 0 0 0 0 500 55,786

12 Pulubala 2,552 70,389 110 12 1 0 918 73,982

13 Tabongo 10,018 20,228 0 0 0 0 0 30,246

14 Telaga 3,882 5,099 0 0 0 0 0 8,981

15 Telaga Biru 4,627 12,293 0 4 2 0 0 16,926

16 Telaga Jaya 1,693 1,167 0 0 0 0 0 2,860

17 Tibawa 8,017 66,844 0 6 0 0 0 74,867

18 Tilango 0 1,912 0 0 0 0 0 1,912

19 Tolangohula 22,734 28,469 0 0 0 0 7,357 58,560

Kabupaten Gorontalo 118,122 470,505 110 67 2 0 14,009 602,815

* Dihitung berdasarkan nilai asumsi angka manfaat Hasil Samping Pertanian pada Tabel 8

No. Kecamatan
Total              

(ton BK/tahun)

Produksi Efektif LP (ton BK/tahun)
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Lampiran 18. Produksi Hijauan Pakan di Kabupaten Gorontalo 

                       Tahun 2017*

HA LP

1 Asparaga 19,377 54,213 73,590

2 Batudaa 2,748 14,627 17,375

3 Batudaa Pantai 1,590 7,736 9,326

4 Bilato 10,086 18,947 29,033

5 Biluhu 1,591 14,389 15,980

6 Boliyohuto 2,813 25,665 28,478

7 Bongomeme 10,815 49,932 60,747

8 Dungaliyo 3,105 30,239 33,344

9 Limboto 3,845 33,297 37,142

10 Limboto Barat 7,984 29,651 37,635

11 Mootilango 8,993 55,786 64,779

12 Pulubala 29,794 73,982 103,776

13 Tabongo 2,395 30,246 32,641

14 Telaga 1,032 8,981 10,013

15 Telaga Biru 10,019 16,926 26,945

16 Telaga Jaya 176 2,860 3,036

17 Tibawa 4,183 74,867 79,050

18 Tilango 45 1,912 1,957

19 Tolangohula 8,982 58,560 67,542

Kabupaten Gorontalo 129,572 602,815 732,387

* Dihitung berdasarkan penjumlahan HA dan LP

No. Kecamatan

Produksi Hijauan Pakan 

(ton BK/tahun)
Total              

(ton BK/tahun)
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Lampiran 19. Produksi Konsentrat di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017*

Dedak Bekatul

1 Asparaga 2,267 2,131 884 3,014

2 Batudaa 28 26 11 37

3 Batudaa Pantai 0 0 0 0

4 Bilato 0 0 0 0

5 Biluhu 0 0 0 0

6 Boliyohuto 2,948 2,771 1,150 3,920

7 Bongomeme 3 3 1 4

8 Dungaliyo 1,226 1,153 478 1,631

9 Limboto 2,767 2,601 1,079 3,680

10 Limboto Barat 2,855 2,684 1,114 3,797

11 Mootilango 3,474 3,265 1,355 4,620

12 Pulubala 104 98 41 138

13 Tabongo 2,428 2,283 947 3,230

14 Telaga 872 819 340 1,159

15 Telaga Biru 982 923 383 1,306

16 Telaga Jaya 405 380 158 538

17 Tibawa 1,880 1,767 733 2,500

18 Tilango 0 0 0 0

19 Tolangohula 7,581 7,126 2,957 10,083

Kabupaten Gorontalo 29,817 28,028 11,629 39,657

* Dihitung berdasarkan nilai asumsi konsentrat asal padi sawah pada Tabel 10

No. Kecamatan

Luas Panen 

Padi Sawah 

(ha)

Produksi Konsentrat 

(ton BK/tahun)
Total             

(ton BK/tahun)
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Lampiran 20. Daya Dukung Pakan di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017

Hijauan Pakan Konsentrat Hijauan Pakan Konsentrat

1 Asparaga 73,590 3,014 76,604 91,988 8,865 100,852

2 Batudaa 17,375 37 17,412 21,719 109 21,828

3 Batudaa Pantai 9,326 0 9,326 11,658 0 11,658

4 Bilato 29,033 0 29,033 36,291 0 36,291

5 Biluhu 15,980 0 15,980 19,975 0 19,975

6 Boliyohuto 28,478 3,920 32,398 35,598 11,529 47,127

7 Bongomeme 60,747 4 60,751 75,934 12 75,946

8 Dungaliyo 33,344 1,631 34,975 41,680 4,797 46,477

9 Limboto 37,142 3,680 40,822 46,428 10,824 57,251

10 Limboto Barat 37,635 3,797 41,432 47,044 11,168 58,211

11 Mootilango 64,779 4,620 69,399 80,974 13,588 94,562

12 Pulubala 103,776 138 103,914 129,720 406 130,126

13 Tabongo 32,641 3,230 35,871 40,801 9,500 50,301

14 Telaga 10,013 1,159 11,172 12,516 3,409 15,925

15 Telaga Biru 26,945 1,306 28,251 33,681 3,841 37,522

16 Telaga Jaya 3,036 538 3,574 3,795 1,582 5,377

17 Tibawa 79,050 2,500 81,550 98,813 7,353 106,165

18 Tilango 1,957 0 1,957 2,446 0 2,446

19 Tolangohula 67,542 10,083 77,625 84,428 29,656 114,083

Kabupaten Gorontalo 732,387 39,657 772,044 915,486 116,638 1,032,124

*   Perhitungan Lampiran 6, no. 6) dan 7)

** Dihitung berdasarkan persamaan rumus   ………. (11) dan (13)

Total     

(ST)

Produksi Pakan*                 

(ton BK/tahun)KecamatanNo.

Daya Dukung Pakan**                                  

(ST)
Total               

(ton BK/tahun)
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Lampiran 21. Indeks Daya Dukung Hijauan Pakan (DDHP) di Kabupaten 

                       Gorontalo Tahun 2017*

No. Kecamatan
Populasi Sapi Potong 

(ST)

DDHP 

(ST)

Indeks 

DDHP

Kriteria 

Status

1 Asparaga 3,313 91,988 28       Aman

2 Batudaa 1,457 21,719 15       Aman

3 Batudaa Pantai 1,196 11,658 10       Aman

4 Bilato 1,738 36,291 21       Aman

5 Biluhu 1,018 19,975 20       Aman

6 Boliyohuto 4,867 35,598 7         Aman

7 Bongomeme 4,683 75,934 16       Aman

8 Dungaliyo 3,833 41,680 11       Aman

9 Limboto 3,655 46,428 13       Aman

10 Limboto Barat 4,854 47,044 10       Aman

11 Mootilango 6,324 80,974 13       Aman

12 Pulubala 6,600 129,720 20       Aman

13 Tabongo 3,397 40,801 12       Aman

14 Telaga 1,880 12,516 7         Aman

15 Telaga Biru 2,831 33,681 12       Aman

16 Telaga Jaya 1,072 3,795 4         Aman

17 Tibawa 6,658 98,813 15       Aman

18 Tilango 1,032 2,446 2         Rawan

19 Tolangohula 5,129 84,428 16       Aman

Kabupaten Gorontalo 65,539 915,486 14       Aman

* Dihitung berdasarkan persamaan rumus   ………. (12)
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Lampiran 22. Kapasitas Peningkatan Populasi (KPP) Sapi Potong di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017*

(ST) (ekor) (%)

1 Asparaga 100,852 3,313 97,539 127,359     2,944  

2 Batudaa 21,828 1,457 20,371 26,599       1,398  

3 Batudaa Pantai 11,658 1,196 10,462 13,660       875     

4 Bilato 36,291 1,738 34,553 45,117       1,988  

5 Biluhu 19,975 1,018 18,957 24,753       1,862  

6 Boliyohuto 47,127 4,867 42,260 55,180       868     

7 Bongomeme 75,946 4,683 71,263 93,050       1,522  

8 Dungaliyo 46,477 3,833 42,644 55,681       1,113  

9 Limboto 57,251 3,655 53,596 69,981       1,466  

10 Limboto Barat 58,211 4,854 53,357 69,669       1,099  

11 Mootilango 94,562 6,324 88,238 115,214     1,395  

12 Pulubala 130,126 6,600 123,526 161,291     1,872  

13 Tabongo 50,301 3,397 46,904 61,244       1,381  

14 Telaga 15,925 1,880 14,045 18,339       747     

15 Telaga Biru 37,522 2,831 34,691 45,297       1,225  

16 Telaga Jaya 5,377 1,072 4,305 5,621         402     

17 Tibawa 106,165 6,658 99,507 129,928     1,495  

18 Tilango 2,446 1,032 1,414 1,846         137     

19 Tolangohula 114,083 5,129 108,954 142,264     2,124  

Kabupaten Gorontalo 1,032,124 65,539 966,585 1,262,091  1,475  

* Dihitung berdasarkan persamaan rumus   ………. (14)

KecamatanNo.
KPP

Daya Dukung Pakan (ST) Populasi Sapi Potong (ST)
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Lampiran 23. Kuesioner Responden Peternak 

 
 

 

 

KUESIONER 

TIPOLOGI PETERNAKAN DAN LOGISTIK PAKAN SAPI POTONG 
DI KABUPATEN GORONTALO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petunjuk Pengisian: 
− Mohon diisi dengan lengkap dan sebenarnya 
− Lingkarilah jawaban yang anda pilih 
− Pilihan jawaban bisa lebih dari satu 
 
 
 
A. Identitas Responden Peternak 

1. Nama lengkap :  ………………………………………………… 

2. Jenis kelamin :  ………………………………………………… 

3. Nama kelompok peternak :  ………………………………………………… 

4. Tahun bantuan sapi potong :  ………………………………………………… 

5. Alamat :  ………………………………………………… 

    ………………………………………………… 

    ………………………………………………… 

 

 

Kuesioner ini digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Disertasi Penelitian 
pada Program Doktor Ilmu Ternak, Minat Agribisnis Peternakan, Pascasarjana 
Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. 
Semua informasi yang berasal dari hasil kuesioner ini bersifat rahasia dan 
hanya untuk kepentingan akademik saja, juga tidak terkait dengan kegiatan 
politik organisasi atau partai tertentu. 

No. Responden: 
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6. Usia 

a. 15 – 39 tahun b. 40 – 64 tahun c. 65 tahun ke atas 

 

7. Tingkat pendidikan 

a. Tidak sekolah b. SD sederajat 

c. SMP sederajat d. SMA sederajat 

 

8. Pekerjaan pokok 

a. Peternak b. Petani c. Swasta 

 

B. Tipologi Peternakan 

a. Karakteristik peternak 

1. Tujuan beternak 

a. Hobi b. Ternak kerja 

c. Tabungan hidup d. Bisnis komersial 

 

2. Pengalaman beternak 

a. 1 – 5 tahun b. 6 – 10 tahun c. Lebih dari 10 tahun 

 

3. Kepemilikian ternak 

a. 1 – 3 ekor b. 4 – 6 ekor c. Lebih dari 6 ekor 

 

4. Jumlah kepemilikian ternak jantan 

a. Dewasa ……. ekor b. Muda ……. Ekor c. Anak ……. ekor 
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5. Jumlah kepemilikian ternak betina 

a. Dewasa ……. ekor b. Muda ……. Ekor c. Anak ……. ekor 

 

b. Sistem budidaya 

6. Jenis ternak yang dibudidayakan 

a. Sapi Bali b. Sapi PO c. Sapi Brahman 

d. Sapi Limousin e. Sapi Simental  

 

7. Sumber ternak yang dibudidayakan 

a. Warisan keluarga b. Pembelian 

c. Murni bantuan d. Gaduhan 

 

8. Pola pemeliharaan ternak 

a. Ekstensif b. Semi intensif c. Intensif 

 

9. Alokasi waktu beternak per hari 

a. 1 – 2 jam b. 3 – 4 jam c. Lebih dari 4 jam 

 

c. Usaha Peternakan 

10. Pola pengembangan usaha ternak 

a. Bagian dari usaha pertanian b. Bukan bagian usaha pertanian 

 

11. Status kepemilikan usaha ternak 

a. Pribadi b. Bersama (gaduhan) 
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12. Orientasi usaha ternak 

a. Pembibitan b. Gabungan (pembibitan dan penggemukan) 

 

13. Skala usaha ternak 

a. Usaha sampingan b. Usaha campuran c. Usaha utama 

 

14. Komposisi pendapatan usaha ternak dari total pendapatan 

a. Kurang dari 30% b. 30% - 70% c. Lebih dari 70% 

 

15. Pendapatan per bulan 

a. Kurang dari Rp 600.000 b. Rp 600.000 – Rp 1.200.000 

c. Lebih Rp 1.200.000 – Rp 1.800.000 d. Lebih dari Rp 1.800.000 

 

C. Logistik Pakan 

a. Penyediaan Bahan Pakan 

1. Kepemilikian lahan produktif (pertanian, perkebunan, peternakan) 

a. Kurang dari 0,5 ha b. 0,5 – 1 ha c. Lebih dari 1 ha 

 

2. Pola tanam pertanian tanaman pangan/perkebunan 

a. Monokultur b. Polikultur 

 

3. Jika jawaban no. 2 ‘Polikultur’ 

a. Padi dan ………. b. Jagung dan ………. 
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4. Frekuensi menanam per tahun 

a. 1 kali b. 2 kali c. 3 kali 

 

5. Lahan sumber penyediaan bahan pakan 

a. Kebun rumput b. Sawah 

c. Kebun d. Lahan kosong 

 

6. Jenis penyediaan bahan pakan 

a. Rumput/Leguminosa b. Limbah pertanian c. Limbah agroindustri 

 

7. Jenis penyediaan rumput 

a. Rumput lapangan b. Rumput gajah c. Rumput lain ……….. 

 

8. Jenis penyediaan leguminosa 

a. Leguminosa Pohon + Rambat b. Leguminosa Rambat 

 

9. Jenis penyediaan bahan pakan dari limbah pertanian 

a. Jerami padi b. Jerami jangung c. Jerami kacang 

d. Daun ubi kayu e. Daun ubi jalar f. Daun tebu 

 

10. Jenis penyediaan bahan pakan dari limbah agroindustri 

a. Dedak padi b. Dedak jagung 

c. Onggok d. Ampas tahu 
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b. Penyimpanan 

11. Ketersediaan tempat penyimpanan pakan untuk keperluan jangka panjang 

a. Tersedia b. Tidak tersedia 

 

12. Jika jawaban no. 11 ‘tersedia’, tempat penyimpanan pakan berupa 

a. Lumbung pakan b. Gudang serbaguna c. Kandang 

 

13. Jenis pakan yang disimpan 

a. Rumput/Leguminosa b. Limbah pertanian c. Limbah agroindustri 

 

14. Jumlah pakan yang disimpan 

a. Rumput/Leguminosa 
….… ton 

b. Limbah pertanian 
….… ton 

c. Limbah agroindustri 
….… ton 

 

15. Lama proses penyimpanan 

a. Kurang 1 bulan b. 1 – 3 bulan c. Lebih 3 bulan 

 

16. Pengawetan pakan selama proses penyimpanan 

a. Dilakukan b. Tidak dilakukan 

 

c. Pengolahan Pakan 

17. Kegiatan pengawetan dan pengolahan pakan 

a. Dilakukan b. Tidak dilakukan 

 

18. Jika jawaban no. 17 ‘dilakukan’, jenis apa 

a. Hay b. Amoniasi c. Fermentasi 
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d. Distribusi Bahan Pakan/Pakan 

19. Sarana distribusi bahan pakan/pakan yang digunakan 

a. Mobil b. Sepeda motor c. Sepeda 

d. Dokar e. Gerobak f. Pikulan 

 

20. Jarak distribusi bahan pakan/pakan 

a. Kurang 1 km b. 1 – 3 km c. Lebih dari 3 km 

 

e. Pemberian Pakan 

21. Jenis pakan yang diberikan 

a. Hijauan b. Konsentrat 

 

22. Perkiraan jumlah pakan yang diberikan per hari 

a. Hijauan ………. kg/ekor b. Konsentrat ………. kg/ekor 

 

23. Rasio pemberian hijauan pakan dan konsentrat 

a. 100 : 0 b. 70 : 30 c. 50 : 50 

 

24. Jenis hijauan pakan alami yang diberikan 

a. Rumput b. Rumput dan Leguminosa 

 

25. Frekuensi pemberian pakan/penggembalaan 

a. 1 kali b. 2 kali c. 3 kali 
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Lampiran 24. Panduan Wawancara Responden Ahli 

 
 

 

 

PANDUAN WAWANCARA 

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGEMBANGAN SAPI POTONG 
BERBASIS LOGISTIK PAKAN DI KABUPATEN GORONTALO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Identitas Responden Ahli 

1. Nama Lengkap :  …………………………………………………………. 

2. Usia :  ………. tahun 

3. Jenis Kelamin :  Laki-laki / Perempuan 

4. Pendidikan Terakhir :  …………………………………………………………. 

5. Jabatan :  …………………………………………………………. 

    …………………………………………………………. 

6. Pengalaman kerja :  ………. tahun 

7. Alamat Kantor :  …………………………………………………………. 

    …………………………………………………………. 

 

 

 

 

Panduan wawancara ini digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Disertasi 

Penelitian pada Program Doktor Ilmu Ternak, Minat Agribisnis Peternakan, 

Pascasarjana Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 

No. Responden: 
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B. Daftar Pertanyaan 

1. Sejak kapan pengembangan sapi potong dicanangkan di Kabupaten 

Gorontalo? 

2. Jenis sapi apa yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo 

bersama masyarakat peternak? 

3. Bagaimana perkembangan pengembangan sapi potong di Kabupaten 

Gorontalo. 

4. Adakah legalitas formal berupa peraturan terkait pengembangan sapi potong 

di Kabupaten Gorontalo? 

5. Bagaimana dukungan anggaran terhadap kebijakan pengembangan sapi 

potong di Kabupaten Gorontalo? 

6. Program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengembangan 

sapi potong di Kabupaten Gorontalo? 

7. Apa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan terkait pengembangan sapi 

potong? 

8. Secara umum, apa permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam 

pengembangan sapi potong? 

9. Apa permasalahan yang dihadapi oleh kelompok peternak terkait 

implementasi logistik pakan terkait: 

- Penyediaan 

- Penyimpanan 

- Pengolahan 

- Distribusi 

- Pemberian 
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10. Bagaimana sebaiknya solusi untuk perbaikan pengembangan sapi potong 

berbasis logistik pakan di Kabupaten Gorontalo? 

 

Keterangan: 

- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

(pertanyaan no. 1 – 10). 

- Program Studi Peternakan, Asosiasi Peternak Sapi Potong, Kelompok 

Peternak Sapi Potong (pertanyaan no. 6 – 10). 
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Lampiran 25. Kuesioner Analytic Hierarchy Process 

 
 

 

 

KUESIONER 

PRIORITAS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SAPI POTONG BERBASIS 
LOGISTIK PAKAN DI KABUPATEN GORONTALO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petunjuk Pengisian: 
− Mohon diisi dengan lengkap dan sebenarnya 
− Lingkarilah jawaban yang anda pilih 
 
 
A. Identitas Responden Peternak 

1. Nama lengkap :  …………………………………………………………. 

2. Usia :  ………. tahun 

3. Jenis kelamin :  Laki-laki / Perempuan 

4. Pendidikan terakhir :  …………………………………………………………. 

5. Jabatan :  …………………………………………………………. 

6. Institusi :  …………………………………………………………. 

    …………………………………………………………. 

7. Alamat kantor :  …………………………………………………………. 

    …………………………………………………………. 

8. Pengalaman kerja :  ………. tahun 

Kuesioner ini digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Disertasi Penelitian 
pada Program Doktor Ilmu Ternak, Minat Agribisnis Peternakan, Pascasarjana 
Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. 
Semua informasi yang berasal dari hasil kuesioner ini bersifat rahasia dan 
hanya untuk kepentingan akademik saja, juga tidak terkait dengan kegiatan 
politik organisasi atau partai tertentu. 

No. Responden: 
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Petunjuk Pengisian: 

- Pilih salah satu nilai perbandingan antara dua elemen sesuai tingkat kepentingannya. 

- Nilai 1 (Seimbang), 2 (Moderat), 5 (Kuat), 7 (Sangat Kuat), dan 9 (Ekstrim). 

- Nilai 2, 4, 6, dan 8 (Nilai antara dua kepentingan yang saling berdekatan). 

 

1. Bandingkan kepentingan relatif dengan memperhatikan Sasaran Pengembangan Sapi Potong Berbasis Logistik Pakan 

 

 

 

 

 

 

2. Bandingkan kepentingan relatif dengan memperhatikan Kriteria Keadaan Wilayah Pengembangan 
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3. Bandingkan kepentingan relatif dengan memperhatikan Kriteria Kondisi Peternakan Sapi Potong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bandingkan kepentingan relatif dengan memperhatikan Kriteria Dukungan Kebijakan Pemerintah 
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5. Bandingkan kepentingan relatif dengan memperhatikan Subkriteria Lingkungan Ekologis 
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6. Bandingkan kepentingan relatif dengan memperhatikan Subkriteria Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya 
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7. Bandingkan kepentingan relatif dengan memperhatikan Subkriteria Sebaran Komoditas Ternak 
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8. Bandingkan kepentingan relatif dengan memperhatikan Subkriteria Sumberdaya Pakan 
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            Lampiran 26. Identitas Responden Peternak 
           

                (1) Wilayah Bagian Timur 
              

No Responden Peternak 
JK Usia Pendidikan Pekerjaan Kelompok 

Peternak 
Sejak 
Tahun 

Desa/ 
Kelurahan (L/P) a b c a b c d a b c 

  Kecamatan Limboto                             

1 Abdullah Dai L     1   1       1   Anggrek 2002 Biyonga 

2 Karim Deorgo L   1     1       1   Anggrek 2002 Biyonga 

3 Sofyan D L   1         1   1   Anggrek 2002 Biyonga 

4 Salmin Dai L   1     1       1   Anggrek 2002 Biyonga 

5 Elin Mokmin L   1     1       1   Anggrek 2002 Biyonga 

6 Mustapa Kadir L 1       1         1 Karya Bersama 2015 Hunggaluwa 

7 Ridwan Bakar L   1       1       1 Karya Bersama 2015 Hunggaluwa 

8 Yamin Polomolo L   1       1       1 Karya Bersama 2015 Hunggaluwa 

9 Diono Manumbi L   1     1         1 Karya Bersama 2015 Hunggaluwa 

10 Yunus Djafar L   1         1     1 Karya Bersama 2015 Hunggaluwa 

11 Raden Moiso L   1     1       1   Wulungio 2015 Kayu Bulan 

12 Yanto A. Mako L 1           1   1   Wulungio 2015 Kayu Bulan 

13 Wemu Utina L   1     1       1   Wulungio 2015 Kayu Bulan 

14 Nasir Kasim L   1     1       1   Wulungio 2015 Kayu Bulan 

15 Hastuti Abdullah P 1       1       1   Wulungio 2015 Kayu Bulan 
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  Kecamatan Limboto Barat                             

16 Herson Yunus L   1     1       1   Mawar 2013 Padengo 

17 Umar Abdul L   1       1   1     Mawar 2013 Padengo 

18 Yasin Adam L   1     1       1   Mawar 2013 Padengo 

19 Hamsah Gafur L   1         1   1   Mawar 2013 Padengo 

20 Mastin Abdul P   1         1   1   Mawar 2013 Padengo 

21 Saparudin Suleman L   1         1 1     Bahagia 2008 Hutabohu 

22 Ilyas Pakili L   1         1   1   Bahagia 2008 Hutabohu 

23 Djibran Suleman L     1   1       1   Bahagia 2008 Hutabohu 

24 Rony Mo'u L 1       1       1   Bahagia 2008 Hutabohu 

25 Fahria Suleman L   1         1   1   Bahagia 2008 Hutabohu 

26 Mus'id A. Kau L   1         1   1   Harapan Bersama 2012 Tunggulo 

27 Sakib Mahmud L   1         1   1   Harapan Bersama 2012 Tunggulo 

28 Mansyur Tuna L   1       1     1   Harapan Bersama 2012 Tunggulo 

29 Harun Saleh L   1     1       1   Harapan Bersama 2012 Tunggulo 

30 Nasir Nur L   1       1     1   Harapan Bersama 2012 Tunggulo 

  Jumlah   4 24 2 0 15 5 10 2 23 5       

  Persentase   13 80 7 0 50 17 33 7 77 17       
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(2) Wilayah Bagian Tengah 
              

No Responden Peternak 
JK Usia Pendidikan Pekerjaan Kelompok 

Peternak 
Sejak 
Tahun 

Desa/ 
Kelurahan (L/P) a b c a b c d a b c 

  Kecamatan Bongomeme                             

31 Ardin Tobuhu L     1   1       1   Maju Bersama 2008 Batu Layar 

32 Yusuf Laiya L     1   1       1   Maju Bersama 2008 Batu Layar 

33 Abdullah Adam L   1     1       1   Lembah Hijau 2016 Batu Layar 

34 Wini Pakaya P   1     1       1   Lembah Hijau 2016 Batu Layar 

35 Amina Tomayahu P   1     1         1 Lembah Hijau 2016 Batu Layar 

36 Narwisman M. Ishak L 1           1   1   Jaya Bersama 2014 Tohupo 

37 Nanang N. Pagu L 1       1       1   Jaya Bersama 2014 Tohupo 

38 Kalma Djafar L 1       1       1   Tunas Huyula 2011 Tohupo 

39 Yakub  M. Ishak L 1           1   1   Tunas Huyula 2011 Tohupo 

40 Ahmad Lobu L   1         1   1   Datahu 2012 Tohupo 

41 Alin K. Bahu L 1           1   1   Persatuan 2016 Molanihu 

42 Imran H. Palilati L   1         1   1   Persatuan 2016 Molanihu 

43 Runa Dunggio L   1     1       1   Persatuan 2016 Molanihu 

44 Baru A. Sii L   1     1       1   Persatuan 2016 Molanihu 

45 Karim S. Malahedi L   1         1   1   Persatuan 2016 Molanihu 

46 Andi R. Luma L 1       1       1   Karya Nyata 2016 Oitopade 

47 Une Bano L   1   1         1   Karya Nyata 2016 Oitopade 

48 Imran U. Latif L   1     1       1   Karya Nyata 2016 Oitopade 

49 Yuni Ibrahim P 1       1       1   Karya Nyata 2016 Oitopade 
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  Kecamatan Pulubala                             

50 Sarlin Akuba L 1           1   1   Jaya Lestari 2015 Ayumolingo 

51 Suharto K. Daud L   1         1   1   Jaya Lestari 2015 Ayumolingo 

52 Ilyas Gausu L 1     1         1   Jaya Lestari 2015 Ayumolingo 

53 Anis A. Hasim L 1       1       1   Angin Segar 2010 Ayumolingo 

54 Abdullah I. Hasim L     1   1       1   Angin Segar 2010 Ayumolingo 

55 Haris Djauhari L     1   1       1   Marga Makmur 2013 Puncak 

56 Mohamad Azis L   1     1       1   Marga Makmur 2013 Puncak 

57 Nurdin Azis L   1     1       1   Marga Makmur 2013 Puncak 

58 Abdul Rahman Hamjati L   1     1         1 Harapan 2014 Bakti 

59 Abdul Rahman Amu L 1           1   1   Harapan 2014 Bakti 

60 Usman Gobel L 1       1       1   Harapan 2014 Bakti 

61 Sarjan Saleh L 1       1       1   Harapan 2014 Bakti 

62 Abdul Rahim Ontalu L 1           1   1   Harapan 2014 Bakti 

  Jumlah   14 14 4 2 20 0 10 0 30 2       

  Persentase   44 44 13 6 63 0 31 0 94 6       
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 (3) Wilayah Bagian Barat 
              

No Responden Peternak 
JK Usia Pendidikan Pekerjaan Kelompok 

Peternak 
Sejak 
Tahun 

Desa/ 
Kelurahan (L/P) a b c a b c d a b c 

  Kecamatan Boliyohuto                             

63 Sutiyo L 1           1     1 Sumber Rejeki 2011 Sidomulyo 

64 Saat Mahyadi L   1         1   1   Sumber Rejeki 2011 Sidomulyo 

65 Basukiyono L   1         1   1   Sumber Rejeki 2011 Sidomulyo 

66 Abdullah Mukadam L   1     1       1   Sumber Rejeki 2011 Sidomulyo 

67 Yatno L   1     1       1   Lestari 2010 Sidodadi 

68 Subandi L   1     1       1   Lestari 2010 Sidodadi 

69 Supeno L     1   1       1   Lestari 2010 Sidodadi 

70 Risani L   1       1     1   Lestari 2010 Sidodadi 

71 Djaini L   1     1       1   Karya Nyata 2013 Monggolito 

72 Mulyanto L   1     1       1   Karya Nyata 2013 Monggolito 

73 Mujiari L   1     1       1   Karya Nyata 2013 Monggolito 

74 Pujiono L 1         1     1   Lembu Mekar 2014 Sidodadi 

75 Ahmad Nafii L   1         1   1   Lembu Mekar 2014 Sidodadi 

76 Sarikon L 1           1   1   Lembu Mekar 2014 Sidodadi 
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  Kecamatan Tolangohula                             

77 Asmuni L   1     1       1   Mekaryo Indah 2013 Suka Makmur 

78 Syamsuri L   1         1   1   Mekaryo Indah 2013 Suka Makmur 

79 Ahmad Robangi L   1   1         1   Mekaryo Indah 2013 Suka Makmur 

80 Hasyim Ashari L 1     1         1   Mekaryo Indah 2013 Suka Makmur 

81 Krismanto L 1       1       1   Mekaryo Indah 2013 Suka Makmur 

82 Miskam L 1           1   1   Pangestu 2016 Suka Makmur 

83 Dahlan L   1   1         1   Pangestu 2016 Suka Makmur 

84 Dardiri L   1     1       1   Pangestu 2016 Suka Makmur 

85 Supriadi L 1         1     1   Pangestu 2016 Suka Makmur 

86 Ringan L   1     1       1   Pangestu 2016 Suka Makmur 

87 Cani Mahmud L   1   1         1   Sumber Abadi 2016 Makmur Abadi 

88 Irfan Mahmud L 1         1     1   Sumber Abadi 2016 Makmur Abadi 

89 Yusuf Ase L     1 1         1   Sumber Abadi 2016 Makmur Abadi 

90 Djumari L   1     1       1   Mitra Karya 2017 Margo Mulyo 

91 Samsudin L 1         1     1   Mitra Karya 2017 Margo Mulyo 

92 Dwi Utomo L 1           1   1   Mitra Karya 2017 Margo Mulyo 

93 Sukadi A. Selak L   1     1       1   Mitra Karya 2017 Margo Mulyo 

94 Subakir L   1     1       1   Mitra Karya 2017 Margo Mulyo 

95 Gunawan L   1     1       1   Mitra Karya 2017 Margo Mulyo 

  Jumlah   10 21 2 5 15 5 8 0 32 1       

  Persentase   30 64 6 15 45 15 24 0 97 3       
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Lampiran 27. Identitas Responden Ahli 

 

No. Nama 
Usia 

(tahun) 
Pendidikan Jabatan Institusi 

Pengalaman 
(tahun) 

1. Ir. Hamid Kai 58 S1 
Sekretaris 
Dinas 

Dinas PKH Kabupaten 
Gorontalo 

30 

2. Zulkifly S. Kau, S.Pt. 48 S1 
Kepala 
Bidang 

Bidang Pembibitan dan 
Produksi Ternak Dinas PKH 
Kabupaten Gorontalo 

18 

3. Syaiful Kaharu, S.P. 48 S1 
Kepala 
Seksi 

Seksi Prasarana, Sarana, dan 
Pakan Dinas PKH Kabupaten 
Gorontalo 

18 

4. Ramli I. Mantongi, S.Pt. 51 S1 
Kepala 
UPTD 

UPTD Balai Pembibitan dan 
HMT Pulubala Dinas PKH 
Kabupaten Gorontalo 

19 

5. Adnan Entengo 43 S1 
Ketua 
Komisi 

Komisi I DPRD Kabupaten 
Gorontalo 

15 

6. Dr. Muhammad Sayuti M., S.Pt., M.Si. 50 S3 
Staf 
Dosen 

Prodi Peternakan Universitas 
Negeri Gorontalo 

18 

7. Ir. Ishak Korompot, M.Si. 55 S2 
Ketua 
Prodi 

Prodi Peternakan Universitas 
Muhammadiyah Gorontalo 

8 

8. Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.P. 49 S3 
Sekretaris 
Pengurus 

PPSKI Provinsi Gorontalo 15 

9. Saparudin Suleman 50 SMA 
Ketua 
Kelompok 

Kelompok Peternak Sapi 
Potong Bahagia Desa 
Hutabohu 

10 
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Lampiran 28. Analytic Hierarchy Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. Outline struktur dan sintesis AHP 

 

 

 

 

 

 

Model Name: Pengembangan Sapi Potong Berbasis Logistik Pakan di Kabupaten Gorontalo

Treeview

Goal: Pengembangan Sapi Potong Berbasis Logistik Pakan

Keadaan Wilayah Pengembangan (G: .142)

Lingkungan Ekologis (G: .026)

Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya (G: .026)

Sebaran Komoditas Ternak (G: .017)

Sumberdaya Pakan (G: .074)

Kondisi Peternakan Sapi Potong (G: .294)

Populasi Ternak (G: .024)

Kapasitas Peternak (G: .145)

Sistem Budidaya Ternak (G: .071)

Usaha Ternak (G: .055)

Dukungan Kebijakan Pemerintah (G: .564)

Pengambil Kebijakan (G: .068)

Produk Kebijakan (G: .117)

Kelembagaan Peternak (G: .289)

Lembaga Mitra (G: .089)

Alternatives

Integrasi Sapi Potong dengan Padi dan Jagung .935

Peningkatan Sarana Logistik Pakan 1.000

Introduksi Teknologi Pengolahan Pakan .332

Peningkatan Kapasitas Peternak .347

Koordinasi Antar Pengambil Kebijakan .184

Penguatan Kelembagaan Peternak .501

Peningkatan Kerjasama Lembaga Mitra .134

Page 1 of 17/26/2015 8:53:16 AM

Agribisnis PeternakanAgribisnis Peternakan
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Lampiran 29. Dokumentasi Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kebun rumput (lahan sawah) Kebun rumput (lahan kebun kelapa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sawah Tegalan sawah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ssssss 
 
 
 
 
 Kebun jagung Kebun tebu 
 
 

Gambar 29. Lahan sumber penyediaan pakan 
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 Lumbung pakan jerami padi Gudang jerami padi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Tumpukan jerami jagung Gudang jerami jagung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lumbung pakan dedak padi Gudang dedak padi 
 
 

Gambar 30. Tempat penyimpanan pakan 
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 Sepeda motor (rumput) Becak Motor (rumput) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gerobak kuda (jerami padi) Gerobak kuda (jerami jagung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sepeda (rumput) Pikulan (leguminosa) 
 
 

Gambar 31. Sarana distribusi pakan 
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 Kandang permanen bersekat Kandang permanen tak bersekat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kandang permanen lantai cor Kandang permanen lantai tanah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kandang kayu lantai cor Kandang kayu lantai tanah 
 
 

Gambar 32. Tempat pemberian pakan 
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 Lahan kebun kelapa dan jagung Lahan pekarangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lahan kosong Lahan pinggir jalan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lahan sawah Lahan tegalan sawah 
 
 

Gambar 33. Tempat penggembalaan 
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 Kelompok Sumber Rejeki Kelompok Lembu Mekar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kelompok Jaya Lestari Kelompok Harapan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kelompok Mawar Kelompok Harapan Bersama 
 
 

Gambar 34. Pengisian kuesioner oleh responden peternak 
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 DPRD Kabupaten Gorontalo  Dinas PKH Kabupaten Gorontalo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prodi Peternakan UMG Prodi Peternakan UNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PPSKI Provinsi Gorontalo Kelompok Peternak Bahagia  
 
 

Gambar 35. Pengisian kuesioner oleh responden ahli 
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