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THE POTENTIAL SUPPLY OF MALE CALVES DAIRY COW
AND THEIR IMPROVEMENT

(CASE STUDY IN PUJON SUBDISTRICT, MALANG REGENCY)

ABSTRACT

 Research on the potential of the supply and development of male
calves of dairy cow locates in the Pujon Subdistrict of Malang Regency
from 15th April to 15th May 2008. The location of reseach is determined by
purposive sampling method.
 The objective of study is to describe the real condition of the
supply of male calves of dairy cow, to understand the contribution of male
calves of dairy cow, and to prepare the strategic alternative in developing
male these calves. 40 out of 3435 dairy cow breeders are selected as
respondents. Data are collected using survey method with structured
questioner. Data are analized by descriptive and SWOT analysis.
 Research concludes that the real supply of male calves of dairy cow
for Pujon in 2007 reaches 2023 heads (38.18 %) with traditional
maintenance system. The population of male calves daity cow contributes
0.762 % of  the total beef consumption of  Malang area. SO strategy is
required through increasing the number of breeding cow, optimizing
calves wearned (5-6 month) sold, enhanching marketing channel
surrounding Malang regency.

Key words: Male calves dairy cow, supply, calves improvement, SO
strategy



vii

POTENSI KETERSEDIAAN  DAN PENGEMBANGAN
PEDET SAPI PERAH JANTAN

(STUDI KASUS DI WILAYAH KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG)

RINGKASAN

Kajian Penelitian tentang Potensi Ketersediaan dan Pengembangan Pedet
Sapi Perah Jantan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.
Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive sampling).
Waktu penelitian berlangsung pada 15 April 2008 sampai 15 Mei 2008.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan
kondisi riil ketersediaan pedet sapi perah jantan yang ada di wilayah Kecamatan
Pujon Kabupaten Malang, mengetahui kontribusi pedet sapi perah jantan sebagai
pendukung pemenuhan kebutuhan daging sapi di wilayah Kabupaten Malang,
menyusun alternatif strategi pengembangan pedet sapi perah jantan di Kecamatan
Pujon Kabupaten Malang. Responden yang digunakan dalam penelitian potensi
ketersediaan dan pengembangan pedet sapi perah jantan meliputi 40 dari 3435
petani ternak sapi perah yang ada di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.
Kriteria responden yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah peternak sapi
perah yang memiliki minimal 1 ekor pedet sapi perah jantan dan merupakam
anggota koperasi susu SAE Pujon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Analisis data
yang digunakan dalam penelitian potensi pengembangan pedet sapi perah jantan
ini adalah menggunakan analisis deskriptif, yaitu untuk mengetahui keadaan
usaha peternakan sapi perah jantan dan menggunakan analisis SWOT untuk
menyusun alternatif strategi pengembangan pedet sapi perah jantan yang ada di
Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kondisi riil
ketersediaan pedet sapi perah jantan di wilayah Pujon pada tahun 2007 sebesar
2023 ekor atau sekitar 38,18% dari total populai pedet dengan sistem
pemeliharaan ternak sapi perah yang tradisional. Ketersediaan populasi pedet sapi
perah jantan yang ada di wilayah Pujon mampu memberikan kontribusi sekitar
0,762% dari total konsumsi daging di wilayah Malang. Melalui matrik SWOT,
strategi yang dapat diterapkan adalah dengan penerapan strategi SO yaitu dengan
meningkatkan jumlah populasi induk yang dipelihara, pengoptimalan budidaya
pedet sapi perah jantan sampai umur jual 5-6 bulan dan pengembangan jalur
pemasaran melalui blantik maupun usaha peggemukan sapi  yang ada di wilayah
Malang.

Saran dari hasil penelitian adalah upaya yang dapat dilakukan peternak
untuk mengembangkan usaha pedet sapi perah jantan harus didukung dengan
suatu keberanian dan inisiatif untuk membuat satu terobosan berupa usulan
kebijakan kepada koperasi untuk mendukung usaha pengembangan pedet sapi
perah jantan yang ada di wilayah Pujon.
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BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar belakang

Kebutuhan konsumsi masyarakat akan protein hewani terutama daging

sapi terus meningkat. Hal ini mendorong perlunya sebuah upaya untuk

memperbaiki produksi komoditas bahan pangan asal hewan menjadi lebih baik

lagi. Apabila dilihat secara nasional terdapat suatu fenomena yang seharusnya

mendapatkan satu perhatian yang lebih, dimana dalam proses pemenuhan

kebutuhan konsumsi daging sapi, Indonesia masih kekurangan sebesar 135,1 ribu

ton/th dari permintaan sebesar 385 ribu ton/th. Artinya sekitar 35% kebutuhan

daging sapi dipenuhi melalui impor dari luar negeri baik sapi bakalan maupun

daging sapi. Keadaan yang demikian akan menjadikan posisi peternakan sapi di

Indonesia akan semakin tidak produktif dan mengalami ketergantungan dari luar

negeri.

Data yang dihimpun oleh Dinas Peternakan Jawa Timur tahun 2007

menunjukkan bahwa untuk konsumsi daging di wilayah Jawa Timur terus

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005, konsumsi daging

sebesar 3,25 kg/kapita/th meningkat menjadi 3,33 kg/kapita/th pada tahun 2006.

Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki populasi ternak sapi,

baik sapi potong dan sapi perah yang cukup besar dalam memberikan kontribusi

untuk pemenuhan kebutuhan daging secara nasional, sekitar 2.584.441 ekor sapi

potong dan 136.497 ekor sapi perah di wilayah ini (Amonymous, 2007b). Daerah-

daerah penghasil komoditas daging sapi tersebut tersebar di beberapa wilayah,

salah satunya adalah di Kabupaten Malang.
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Populasi ternak yang terdapat di wilayah Kabupaten Malang cukup besar

yaitu 113.985 ekor untuk sapi potong dan 50.480 ekor untuk sapi perah

(Anonymous, 2007a). Jumlah populasi ternak yang cukup besar ini seharusnya

mampu memberikan gambaran untuk lebih mengoptimalkan lagi produktivitas

ternak sapi, sehingga kesenjangan antara demand dan supply yang menjadi

permasalahan pemenuhan kebutuhan daging saat ini dapat dikurangi.

Salah satu upaya yang dapat diusahakan untuk mengatasi permasalahan

pemenuhan kebutuhan konsumsi daging sapi potong yaitu dengan cara

pengembangan potensi pedet sapi perah jantan yang selama ini kurang mendapat

perhatian dengan baik. Mengingat jumlah populasi ternak sapi perah di Kabupaten

Malang khususnya di Kecamatan Pujon yang cukup besar maka pengembangan

pedet sapi perah jantan diharapkan mampu memberikan daya dukung terhadap

pemenuhan kebutuhan daging yang belum tercukupi sehingga mampu

memberikan perbaikan produksi daging dalam negeri di masa mendatang.

1. 2 Rumusan Masalah

Wilayah Pujon pada tahun 2006 memiliki 20.250 ekor ternak sapi perah

yang merupakan jumlah populasi terbesar di wilayah Kabupaten Malang

(Anonymous, 2007a). Apabila dalam jumlah yang cukup besar dengan asumsi

bahwa perbandingan kelahiran (sex ratio) 1:1, maka berapa jumlah pedet jantan

yang mampu dihasilkan dari induk produktif setiap tahunnya. Upaya tindak lanjut

terhadap populasi pedet jantan sapi perah ini seharusnya mampu dijadikan

peluang bagi ketersediaan pemenuhan produk daging dari pedet sapi perah jantan

yang menjadi daya dukung bagi pemenuhan konsumsi daging sapi. Berdasarkan
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uraian diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini

adalah sebagai  berikut:

1. Bagaimana kondisi riil ketersediaan pedet sapi perah jantan yang ada di

wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

2. Bagaimana kontribusi pedet sapi perah jantan sebagai pendukung pemenuhan

kebutuhan daging sapi di wilayah Kabupaten Malang

3. Bagaimana potensi pengembangan pedet sapi perah jantan di wilayah

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

1. 3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kondisi riil ketersediaan pedet sapi perah jantan yang ada di

wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

2. Mengetahui kontribusi pedet sapi perah jantan sebagai pendukung pemenuhan

kebutuhan daging sapi di wilayah Kabupaten Malang

3. Menyusun alternatif strategi pengembangan pedet sapi perah jantan di

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

I. 4 Kegunaan

Kegunaan dari hasil penelitian ini  adalah:

1. Sebagai saran dan masukan dalam membuat rencana potensi pengembangan

pedet sapi perah jantan sebagai pendukung pemenuhan kebutuhan daging sapi

di wilayah Kabupaten Malang

2.  Sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi penelitian tentang

potensi pengembangan pedet sapi perah jantan di masa yang akan datang
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1. 5 Kerangka Pikir

Dinamika kebutuhan konsumsi daging sapi yang menunjukkan indikasi ke

arah peningkatan konsumsi produk daging sapi bahkan mengakibatkan

kesenjangan antara supply dan demand produk protein hewani ini membuat satu

perhatian khusus bagi dunia peternakan, disisi lain fenomena tersebut

menciptakan peluang bagi pengembangan ternak sapi perah untuk jadi komoditas

andalan di wilayah Kabupaten Malang. Dalam upaya peningkatan  pemenuhan

konsumsi kebutuhan produksi daging sapi, perlu dilakukan alternatif solusi

peningkatan daya dukung produksi daging yang dalam hal ini dilakukan melalui

pengembangan pedet sapi perah jantan sebagai penghasil daging. Peningkatan

populasi pedet sapi perah jantan dijadikan komoditas yang mampu melengkapi

kebutuhan daging sapi yang selama ini sebagian besar berasal dari ternak sapi

potong.

Usaha peternakan sapi perah di dalamnya terdapat faktor internal dan juga

faktor eksternal yang sangat mempengaruhi peluang pengembangan pedet sapi

perah jantan di wilayah ini. Dapat dilihat faktor internal dan juga faktor ekternal

ini yang kemudian dianalisis melalui analisis SWOT yang selanjutnya diperoleh

suatu kebijakan dan strategi potensi pengembangan peternakan sapi perah jantan

di wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Upaya strategi pengembangan

ini diharapkan mampu memberikan umpan balik positif bagi peternak peternak

sapi perah sehingga diharapkan mampu mendukung ketersediaan pemenuhan

daging sapi yang dihasilkan pedet sapi perah jantan melalui upaya peningkatan

produktivitas usaha peternakan. Skema kerangka pikir penelitian dapat dilihat

pada Gambar 1.
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Peternak Sapi Perah

Faktor Internal:

Kekuatan
1. kepemilikan induk produktif
2. ketersediaan sapronak
3. service per conseption dan calving interval baik
4. kehidupan berkoperasi

Kelemahan
1. keterbatasan modal dan kebutuhan uang tunai
2. keterbatasan lahan
3. penguasaan teknologi dan pengetahuan rendah

Faktor Eksternal:

Peluang
1. kebutuhan daging masih import
2. wilayah pemasaran luas
3. kecepatan pertumbuhan pedet 1:1,62
4. alternatif pakan dari limbah pertanian
5. kerjasama dengan investor dan pemerintah

Ancaman
1. harga jual pedet rendah
2. kebijakan untuk tidak memelihara pedet
3. kepadatan penduduk

Potensi pengembangan pedet sapi perah jantan
di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

Analisis SWOT

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Usaha Peternakan Sapi Perah

Usaha peternakan sapi perah merupakan satu proses produksi sehingga

penggunaan faktor-faktor produksi yang efisien dapat meningkatkan pendapatan

peternak. Menurut Atmadilaga (1991) menjelaskan bahwa usaha peternakan

adalah kegiatan usaha dalam meningkatkan manfaat ternak melalui operasional

penerapan teknik tertentu yang secara ekonomis menguntungkan.

Usaha ternak sapi perah di Indonesia dapat digolongkan dalam dua bentuk

yaitu usaha sampingan dan usaha komersial. Usaha sampingan adalah usaha

ternak yang dikelola dengan memanfaatkan waktu luang setelah mengerjakan

usaha tani, ciri-cirinya sulit berkembang dengan pasar karena dipengaruhi daya

dukung wilayah yang terbatas misalnya modal, kurangnya pemahaman teknologi

dan ternak hanya sebagai tabungan keluarga. Usaha komersial merupakan usaha

yang benar-benar menerapkan prinsip ekonomi, yaitu dengan tujuan keuntungan

yang maksimal (Prawirokusumo, 1990).

Kondisi peternakan sapi perah yang ada di Indonesia pada umumnya

adalah peternakan rakyat yang pasif, hal tersebut akan mempengaruhi

produktivitas usaha ternak sapi perah karena usaha peternakan selalu bergantung

kepada tiga hal pokok yaitu bibit, pakan dan manajemen. Kuantitas dan kualitas

susu akan mempengaruhi keuntungan dari usaha ternak sapi perah, apabila ketiga

hal pokok tersebut tidak optimal. Keuntungan tersebut diperoleh dari pendapatan

penjualan susu, sapi pedet, sapi afkir yang kemudian dikurangi dengan

pengeluaran selama proses produksi (Prawirokusumo, 1990).
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Sapi perah merupakan ternak penghasil susu yang sangat penting untuk

pemenuhan kebutuhan gizi terutama bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh

manusia. Sapi perah yang umumnya dipelihara di Indonesia adalah sapi Peranakan

Fries Holland (PFH) yang merupakan persilangan antara sapi FH dengan sapi

Grati (Siregar, 1995). Sapi FH memiliki ciri-ciri warna belang putih, umumnya

pada dahi terdapat warna putih berbentuk segi tiga, keempat kakinya bagian

bawah dan ekornya berwarna putih, tanduk pendek, lambat dewasa, tenang, jinak

dengan berat badan jantan sekitar 800 kg dan betina sekitar 625 kg serta produksi

susu 4500-5500 liter per laktasi (Mulyana, 1992). Apabila dibandingkan dengan

sapi FH sapi PFH memiliki ciri-ciri yang hampir sama tetapi mempunyai ukuran

badan dan produksi susu lebih kecil dari sapi FH. Produksi susu sapi PFH sekitar

3000 liter per laktasi dengan kadar lemak 3,5% (Nasrudin dan Viviani, 1991).

2. 2 Pengertian Potensi Peternakan

Potensi peternakan secara etimologi terdiri dari 2 kata yaitu potensi dan

peternakan. Istilah potensi sudah tidak asing lagi bagi kita, di dalam kamus besar

bahasa Indonesia (1989) potensi diartikan sebagai kemampuan  yang mempunyai

kemampuan untuk dikembangkan. Kemampuan ini terdapat pada diri pribadi, baik

berupa orang atau manusia maupun benda-benda mati. Potensi ini dapat

menghasilkan sesuatu yang positif atau negatif tergantung dari pengembangannya

masing-masing.

Potensi oleh banyak orang diartikan sebagai sesuatu kekuatan yang

terpendam yang sewaktu-waktu dapat dibangkitkan. Menurut Sajogja dalam

Hardono (2000) istilah potensi bila dikaitkan dengan pembangunan berarti
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”kemampuan yang mungkin dapat diaktifkan dalam pelaksanaan pembangunan

mencakup alam dan manusianya serta hasil kerja manusia itu sendiri”.

Peternakan merupakan tempat tinggal ternak untuk berproduksi sesuai

dengan teknik tertentu untuk mencapai tujuan. Atmadilaga (1975) mengemukakan

bahwa usaha peternakan adalah suatu kegiatan usaha dalam meningkatkan

manfaat ternak melalui organisasi operasional.  Secara umum  potensi peternakan

dapat didefinisikan sebagai sesuatu kemampuan terpendam dan dapt dimanfaatkan

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

yang dibutuhkan  dalam upaya pengembangan usaha peternakan agar dapat

meningkatkan produksi peternakan, serta kesejahteraan peternak.

2. 3 Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan suatu proses pengambilan keputusan strategi

yang selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan

perusahaan dengan demikian perencanaan strategis harus menganalisis faktor-

faktor strategis perusahaan dalam kondisi yang ada saat ini. Analisis SWOT

adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi

perusahaan (Rangkuti, 2002). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat

memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara

bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats).

Analisis SWOT membandingkan faktor internal dengan faktor eksternal.

Menurut Supriyono (1993), analisis SWOT ini mencakup sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

Merupakan proses untuk memeriksa faktor-faktor keuntungan strategis

perusahaan sehingga dapat disusun strategi yang dapat memanfaatkan kesempatan
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dan menhgindari ancaman lingkungan secara efektif. Analisis lingkungan ini

menyangkut segi operasional perusahaan yang berupa kegiatan produksi,

pemasaran, pembelanjaan dan akuntansi

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Merupakan pemantauan terhadap lingkungan perusahaan yang

mengidentifikasi ancaman dan peluang yang mungkin berpengaruh pada

perusahaan dan strateginya dalam mencapai tujuannya. Lingkungan eksternal

adalah kondisi/faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi atau menuntun ke arah

kesempatan atau ancaman-ancaman pada kehidupan dan pengembangan

perusahaan. Lingkungan secara relevan mempengaruhi operasi atau proses

keputusan strategis secara umum faktor-faktor esensial untuk dianalisis pada

lingkungan eksternal perusahaan adalah ekonomi, sosial budaya, demografi,

politik dan teknologi sehingga selanjutnya menurut Robinson (1997), strategi

yang dilakukan adalah menurut  skema berikut:

Peluang Lingkungan

Kekuatan intern

   Ancaman  lingkungan

Sel 1 Strategi
Berbenah diri

Sel 2 Strategi
Agresif

Sel 3 Strategi
Defensif

Sel 4 Strategi
Diversifikasi

         Kelemahan Intern

Gambar 2. Skema Konsep Analisis SWOT

Keterangan dari Gambar 2 sebagaimana pendapat Robinson (1997) adalah

sebagai berikut:  ” Sel 1 merupakan situasi yang paling disukai, karena organisasi

menghadapi peluang lingkungan dan banyak kekuatan yang mendorong

dimanfaatkannya peluang tersebut. Situasi ini menyarankan strategi yang

berorientasi pada pertumbuhan (growth oriented strategy) untuk memanfaatkan
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situasi yang menguntungkan. Sel 2 dengan kekuatan tertentu menghadapi

lingkungan yang tidak menguntungkan strategi akan memanfaatkan kekuatan

yang ada untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan strategi

didefinisikan (pasar/produk). Sel 3, organisasi menghadapi peluang yang impresif

tetapi dikendalai oleh kelemahan-kelemahan intern. Fokus strategi di kondisi ini

adalah meniadakan kelemahan intern agar dapat lebih efektif memanfaatkan

peluang. Sel 4 merupakan situasi yang tidak menguntungkan dengan menghadapi

ancaman lingkungan yang besar sementara posisinya relatif lemah. Situasi ini

menuntut strategi yang mengurangi atau membenahi keterlibatan dengan

lingkungan yang luas”

3. Matrik Internal Eksternal

Diagram model untuk strategi korporat dapat mengidentifikasikan 9 sel

strategi perusahaan tetapi pada prinsip kesembilan sel tersebut dapat

dikelompokkan menjadi 3 strategi utama:

1. Growth strategy yang merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri (sel

1,2 dan 5) atau upaya diversifikasi (sel 7 dan 8)

2. Stability strategy (sel 4) adalah yang diterapkan tanpa mengubah arah

strategi yang telah ditetapkan

3. Retrenchment strategy (sel 3, 6, 9) adalah usaha untuk memperkecil atau

mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan (Rangkuti, 2002)

Menurut Argyris, Mintzberg, Stainer, dan Miner dalam Rangkuti (2002)

menyatakan bahwa strategi merupakan respon secara terus menerus maupun

adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan

internal organisasi.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive sampling),

dengan pertimbangan bahwa selama ini belum ada penelitian di wilayah

Kecamatan Pujon yang membahas kajian tentang potensi ketersediaan dan

pengembangan pedet sapi perah jantan, selain itu wilayah ini juga memiliki

populasi ternak sapi perah terbesar di Kabupaten Malang. Waktu penelitian

berlangsung pada 15 April 2008 sampai 15 Mei 2008.

3. 2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei dengan

menggunakan kuesioner terstruktur. Metode survei adalah pengambilan sampel

dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu dalam

mengambil data primer yang diambil dari responden (Singarimbun dan effendi,

1989). Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan

menggunakan kuesioner yang telah disiapkan. Data sekunder diperoleh dari

pihak-pihak terkait antara lain Kantor kecamatan, koperasi SAE Pujon, Dinas

Peternakan Jawa Timur, Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Malang.

Responden yang di gunakan dalam penelitian potensi ketersediaan dan

pengembangan pedet sapi perah jantan meliputi 40 dari 3435 petani ternak sapi

perah yang diambil dari 4 desa di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yaitu desa
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Pandesari, Ngabab, Pujon Kidul dan Sukomulyo. Kriteria responden yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah peternak sapi perah yang memiliki minimal

1 ekor pedet sapi perah jantan dan merupakan anggota koperasi susu SAE Pujon.

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner, hal ini sesuai dengan

pendapat Sumardjono (1996) bahwa pengumpulan data primer dalam metode

survei lebih tepat menggunakan teknik observasi lapang, wawancara yang

mendalam dan kuesioner, sedangkan bila yang dikumpulkan adalah data sekunder

maka dapat dilakukan studi pustaka. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995)

kuesioner merupakan hal yang pokok dalam penelitian survei untuk memperoleh

informasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta mempunyai reliabilitas dan

validitas yang tinggi.

3. 3 Variabel Penelitian

Variabel merupakan konsep yang memiliki bermacam-macam nilai. Suatu

konsep dapat diubah menjadi variabel dengan cara memusatkan pada aspek

tertentu dari konsep itu sendiri (Nazir, 1999). Variabel yang diamati dalam

penelitian ini meliputi variabel pengaruh (independent variabel) dan variabel

terpengaruh (dependent variabel), namun tidak dilakukan uji pengaruh antar

variabel karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk mengkaji secara

mendalam rumusan masalah sehingga tidak memerlukan tes signifikasi (uji

korelasi maupun regresi). Singarimbun dan Effendi (1995) menyatakan dalam

analisis ilmu sosial istilah pengaruh biasanya dikaitkan dengan analisa hubungan

kausatif (sebab akibat), padahal hubungan antara dependent dan independent

variabel tidak selalu kausatif.
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Variabel yang diamati dalam penelitian potensi ketersediaan dan

pengembangan pedet sapi perah jantan di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

antara lain:

1. Jumlah populasi induk betina produktif

2. Jumlah populasi pedet sapi perah jantan

3. Sex ratio

4. Calving interval

5. Konsepsi sapi betina produktif (SC)

3. 4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian potensi pengembangan

pedet sapi perah jantan ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu

untuk mengetahui keadaan usaha peternakan sapi perah jantan dan menggunakan

analisis SWOT untuk menyusun alternatif strategi pengembangan pedet sapi perah

jantan yang ada di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Metode analisis SWOT

yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.4.1 Analisa SWOT

Analisa SWOT menggunakan penilaian atau pembobotan terhadap

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari faktor internal dan eksternal

perusahaan. Kriteria dan pembobotan yang digunakan untuk perhitungan nilai

masing-masing aspek, baik internal maupun eksternal sangat relatif sifatnya.

a. Analisis Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS)

Analisis IFAS digunakan untuk menganalisis lingkungan internal suatu

usaha melalui pendekatan fungsional, sehingga mengidentifikasikan sejauh mana
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kompetisi internal yang berpengaruh kinerja dan keberhasilan. Langkah dalam

analisis IFAS dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Variabel Pengukuran IFAS Matriks pada Usaha Peternakan Sapi
                Perah di wilayah Pujon

Faktor strategi internal Bobot (a) Rating (b) Skor (c)
Kekuatan (Strengths/S) 0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 4.0 Skor (a x b)
Sub total
Kelemahan (Weaknesess/W) 0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 4.0 Skor (a x b)
Sub total
Total 1.00

Sumber: Rangkuti, 2006

b. Analisis Eksternal Strategic Factor Analysis Summary (EFAS)

Analisis EFAS matriks yang digunakan untuk menganalisa lingkungan

eksternal perusahaan atau yang berpengaruh dan penting sehingga

diidentifikasikan sejauh mana peluang dan ancaman perusahaan yang berpengaruh

terhadap kekuatan dan kelemahan perusahaan. Penentuan analisis EFAS dapat

dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Variabel pengukuran EFAS Matriks pada usaha peternakan sapi
perah di wilayah Pujon

Faktor strategi eksternal Bobot (a) Rating (b) Skor (c)
Peluang (Opportunities/O) 0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 4.0 Skor (a x b)
Sub total
Ancaman (Threats/T) 0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 4.0 Skor (a x b)
Sub total
Total 1.00

Sumber: Rangkuti, 2006

Penentuan bobot pada faktor internal dan eksternal dilakukan dengan

pemberian skala yang lebih tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan yang lebih

rendah bagi yang berprestasi rendah. Pilihan bobot tingkat kepentingan faktor

eksternal adalah sebagai berikut:

a. 0 – 0,04  : tidak medukung          c.   0,1 – 0,14  : mendukung
b. 0,05 – 0,09 : cukup mendukung      d.  0,15 – 0,2 : sangat mendukung

Jumlah bobot masing-masing faktor internal dan eksternal harus1,0 (Umar, 2003).
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c. Matrik Internal-Eksternal

Setelah menganalisis IFAS dan EFAS matriks, maka model yang

dikembangkan adalah model Internal-Eksternal matriks (IE matriks). Parameter

yang digunakan meliputi peramalan kekuatan internal perusahaan dan pengaruh

parameter eksternal perusahaan yang dihadapi. Analisis ini digunakan untuk

melihat strategi yang tepat untuk diterapkan dalam perusahaan.

Tabel 3. Matriks Internal-Eksternal (IE)
TOTAL SKOR IFAS

TOTAL
SKOR
EFAS

Sumber: Rangkuti, 2006

Matrik Internal-Eksternal terdiri dari dua dimensi yaitu skor total IFAS

dan skor total EFAS. Pada dimensi IFAS matrik IE skor 1,0-1,99 menyatakan

bahwa posisi Internal adalah lemah, skor 2,0-2,99 adalah rata-rata, skor 3,0-4,0

adalah kuat. Pada dimensi EFAS diberlakukan cara yang sama, untuk skor 1,0-

1,99 adalah rendah, skor 2,0-2,99 adalah menengah dan skor 3,0-40 adalah tinggi.

Diagram tersebut dapat mengidentifikasi 9 sel strategi perusahaan, tetapi pada

4,0

Kuat

3,0

Rata-rata

2,0

Lemah

1,0

         Tinggi

3,0

GROWTH

Konsentrasi
melalui integrasi

vertikal

GROWTH

Konsentrasi
melalui integrasi

horisontal

RETRENCHMENT

Turnaround

Menengah

2,0

STABILITY

Hati-hati

GROWTH
Konsentrasi

melalui integrasi
horisontal

STABILITY
Tak ada

perubahan profit
strategi

RETRENCHMENT

Captive company

Rendah

1,0

GROWTH

Difersifikasi
konsentrik

GROWTH

Difersifikasi
Konglomerat

RETRENCHMENT

Bangkrut atau likuidasi
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prinsipnya kesembilan sel itu dapat dikelompokkan menjadi 3 strategi utama,

yaitu:

a. Growth Strategy yang merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri (sel 1,

2 dan 5) atau upaya diversifikasi (sel 7 dan 8). Strategi ini didesain untuk

mencapai pertumbuhan, baik dalam penjualan, aset, profit atau kombinasi

dari ketiganya

b. Stability Strategy adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah

strategi yang telah ditetapkan

c. Retrenchment Strategy (sel 3, 6 dan 9) adalah usaha memperkecil atau

mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan

Matrik faktor Internal dan matrik faktor Eksternal yang telah dibuat (pada

tahap pengumpulan data) maka selanjutnya dibuat matrik Internal-Eksternal

seperti di atas sehingga pada akhirnya akan ditemukan titik pertemuan antara skor

internal dan skor eksternal yang merupakan alternatif pilihan strategi yang

dilakukan perusahaan.

d. Matrik SWOT

Matrik SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun faktor strategi.

Tabel matrik SWOT dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Matrik SWOT
IFAS

EFAS

STRENGS (S)
• 5-10 faktor-faktor kekuatan

internal

WEAKNESSES (W)
• 5-10 faktor-faktor

kelemahan internal

         OPPORTUNITIES (O)
• 5-10 faktor-faktor kekuatan

eksternal

STRATEGI SO
• menciptakan strategi yang

menggunakan kekuatan untuk
memanfaatkan peluang

STRATEGI WO
• menciptakan strategi yang

meminimalkan kelemahan untuk
memanfaatkan peluang

TREATHS (T)
• 5-10 faktor-faktor kekuatan

eksternal

STRATEGI ST
• menciptakan strategi yang

menggunakan kekuatan untuk
menganalisis ancaman

STRATEGI WT
• menciptakan strategi yang

meminimalkan kelemahan dan
ancaman

Sumber: Rangkuti, 2006
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a. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan yaitu dengan

memanfaatkan seluruh kekuatan dan memanfaatkan peluang yang sebesar-

besarnya

b. Strategi ST

Strategi ini diterapkan dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki

perusahaan untuk mengatasi ancaman

c. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan

cara meminimalkan kelemahan yang ada

d. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat deffensif dan

menghindari ancaman

Selanjutnya secara teoritis untuk melihat posisi suatu lembaga atau

perusahaan maka dapat dilakukan dengan mengamati diagram analisis SWOT

yang berbentuk empat kuadran sebagai berikut:

Berbagi Peluang

3. mendukung strategi turn-around 1. mendukung strategi agresif

               Kekuatan Internal                                                                      Kekuatan  Eksternal

4. mendukung strategi deffensif 2. mendukung strategi diversifikasI

                                                                    Ancaman

Kuadran 1:  Merupakan situasi yang sangat menguntungkan, karena perusahaan

mempunyai peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan
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peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini

adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif

Kuadran 2: Perusahaan menghadapi berbagai ancaman tapi masih memiliki

kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka

panjang dengan diversifikasi

Kuadran 3:  Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di

lain pihak perusahaan menghadapi kendala atau kelemahan internal.

Strategi perusahaan yang harus diambil adalah meminimalkan

masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut

peluang pasar yang lebih baik

Kuadran 4: Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana

perusahaan menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal

3. 5 Batasan Istilah

Analisis SWOT : Identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk

merumuskan strategi perusahaan

Calving interval :   Jarak waktu antara dua kelahiran

Pedet :  Anak sapi dari lahir sampai umur 8 bulan

Potensi Peternakan : Sesuatu kemampuan terpendam dan dapat dimanfaatkan

meliputi  alam, sumber plasma nutfah, manusia dan hasil

karya manusia yang dibutuhkan  dalam upaya

pengembangan usaha peternakan agar dapat

meningkatkan produksi peternakan, serta kesejahteraan

peternak.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografis

Kajian penelitian tentang potensi ketersediaan dan pengembangan pedet

sapi perah jantan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Wilayah Kecamatan Pujon terdiri dari 10 wilayah desa yaitu: desa Bendosari,

Sukomulyo, Pujon Kidul, Pandesari, Pujon Lor, Ngroto, Ngabab, Tawang Sari,

Madiredo, dan Wiyurejo. Secara umum wilayah Pujon memiliki kondisi alam

yang berbukit dan pegunungan dengan kondisi geografis wilayah sebagai berikut:

a. Datar sampai berombak : 40%

b. Berombak sampai berbukit : 30%

c. Berbukit sampai bergunung : 30%

Luas wilayah kecamatan Pujon 13.075, 144 Ha/130, 76 km dan ketinggian

1.100 dpl dengan suhu maksimum 200C dan suhu minimum 180C serta memiliki

rata-rata curah hujan 21.400 mm/th. Batas administartif wilayah kecamatan Pujon

adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, sebelah timur

berbatasan Kota Batu, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten

Blitar dan sebelah barat berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan

Ngantang Kabupaten Malang.

4.1.2 Kondisi Demografi dan Pemerintahan

Kecamatan Pujon memiliki luas wilayah desa sekitar 123,76 km2, dimana

dengan letak geografis dan bentuk wilayah yang berpengaruh pada produktivitas
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tanah untuk menghasilkan hasil bumi (sayur-mayur) yang sangat berpotensi

dengan daya dukung areal pertanian sebagai berikut:

Tabel  5. Penggunaan Lahan Kecamatan Pujon
No Penggunaan Lahan Luas (Ha)
1 Tanah sawah 910, 10
2 Tanah tegalan 2.276
3 Tanah perkebunan 14
4 Tanah hutan 21.671
5 Lain-lain 48, 55

Total 24.919,65
Sumber: Data monografi Kecamatan Pujon tahun 2007

Penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Pujon sebagian besar masih

berupa tanah hutan yang terdiri atas 21.671 Ha areal tanah, sedangkan yang mulai

dimanfaatkan oleh masyarakat adalah sebagai lahan tegalan dan pertanian serta

perkebunan. Sesuai dengan potensi wilayah kecamatan maka andalan

perekonomian masyarakat Pujon adalah hasil pertanian (sayur-mayur) dan hasil

peternakan yaitu susu sapi segar dengan rata-rata 92 ton/92.000 liter susu sapi per

hari serta didukung dengan kehidupan berkoperasi. Kondisi ini bisa dilihat dari

komposisi mata pencaharian yang beragam dan dominan di sektor pertanian dan

peternakan. Sektor pertanian dan peternakan memegang peranan penting dalam

kehidupan perekonomian masyarakat Pujon dengan saling melengkapi diantara

keduanya, dimana bertani ataupun sektor pertanian menjadi matapencaharian

pokok dan beternak sebagai penunjang peningkatan pendapatan masyarakat.

Komposisi matapencaharian penduduk di wilayah Kecamatan Pujon bisa dilihat

pada Tabel 6.
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Tabel 6. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian
No Mata Pencaharian Jumlah (orang) %
1 Petani 28.947 59,7
2 Buruh tani 7.854 16,2
3 Pengusaha 223 0,5
4 Pengrajin 820 1,7
5 Buruh bangunan 373 0,8
6 Buruh perkebunan 165 0,3
7 Pedagang 1.225 2,5
8 Pegawai negeri 875 1,8
9 ABRI 623 1,3

10 Peternak 5.861 12,1
11 Lain-lain 1.500 3,1

Total 48.466 100
Sumber: Data monografi Kecamatan Pujon tahun 2007

Pembangunan pemerintahan di Kecamatan Pujon dimotori dan dipimpin di

bawah Camat yang merupakan perangkat daerah di wilayah yang melaksanakan

tugas-tugas Bupati yang didelegasikan kepada Camat sesuai dengan undang-

undang nomor 32 tahun 2004 bahwa Camat berfungsi sebagai koordinator bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

4.2 Gambaran Umum Kondisi Peternakan Sapi Perah di Wilayah
Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

Peternakan sapi perah di wilayah Kecamatan Pujon merupakan suatu

kegiatan rumah tangga ternak yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sebagian

besar masyarakat Pujon sebagai penghasil pendapatan ekonomi keluarga. Wilayah

yang dikenal sebagai sentra penghasil susu sapi perah ini memang bukan satu-

satunya komoditas yang jadi sumber mata pencaharian masyarakatnya, ada juga

beberapa kegiatan peternakan yang lain, akan tetapi dominasi peternakan sapi

perah ternyata masih menjadi komoditas unggulan di wilayah ini. Keadaan ini

dapat dilihat dari perbandingan beberapa komoditas ternak yang dibudidayakan di

wilayah ini yang disajikan melalui Tabel 7 dan Gambar diagram 3.
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Tabel 7. Komposisi Ternak di wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
No Jenis ternak Jumlah peternak

(orang)
Jumlah ternak

(ekor)
1 Sapi perah 6.434 20.720
2 Kambing 534 1.819
3 Ayam 1 750
4 Itik 181 873
5 Lain-lain 147 9.743

Total 7.301 33.905
Sumber: Data monografi kecamatan Pujon tahun 2007

Komposisi ternak di wilayah Pujon menunjukkan bahwa jumlah ternak

sapi perah memiliki populasi yang cukup besar baik populasi peternak dan jumlah

ternak sapi perah sendiri. Sekitar 6.434 peternak yang ada di wilayah ini dengan

kepemilikan jumlah ternak sapi perah sebesar 20.720 ekor, jumlah yang sangat

mendominasi dibandingkan dengan jumlah populasi yang lainnya. Prosentase

keberadaan populasi peternak sapi perah ini dapat dilihat melalui diagram berikut:

Diagram komposisi peternak di wilayah kecamatan
Pujon Kabupaten Malang

7,3
1%

0,0
1%

2,4
8%

2,0
1%

88
,13

%

1 Peternak Sapi perah

2 Peternak Kambing

3 Peternak Ayam

4 Peternak Itik

5 Lain-lain

Gambar 3. Diagram komposisi peternak di wilayah Kecamatan Pujon
Kabupaten Malang

Sumber: Data sekunder diolah

Peternakan sapi perah menjadi komoditas unggulan dengan lebih dari

88,13% dari total peternak yang ada di wilayah Pujon, sekitar 6.434 peternak dari
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7.301 total peternak yang ada di wilayah ini memelihara sapi perah. Kondisi

peternakan sapi perah menjadi pilihan utama, hal ini di dasarkan pada beberapa

faktor yang mendukung seperti kondisi temperatur suhu yang sesuai berkisar

antara 18-200 C dimana sapi perah dapat berproduksi dengan baik. Kondisi

tersebut sesuai dengan pendapat Sudono (2004) yang menyatakan bahwa usaha

peternakan sapi perah hanya bisa dilaksanakan di daerah-daerah tertentu dengan

kondisi syarat hidup sapi Friesian Holstein (FH) dan sapi perah dari Eropa lainnya

adalah dataran tinggi yang bersuhu 15-210C, sementara sapi-sapi Peranakan FH

bisa hidup di dataran rendah. Dengan demikian usaha peternakan sapi perah di

Indonesia hanya terbatas di daerah-daerah tertentu yang berhawa dingin seperti

daerah Pujon Kabupaten Malang. Selain itu, kondisi kecukupan pakan bagi ternak

bisa didapatkan dengan mudah serta faktor sumber daya manusia yang

mendukung dengan ditunjang dengan kehidupan berkoperasi.

4.3 Dinamika Pertumbuhan Populasi Ternak Sapi Perah di Wilayah
Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

 Populasi ternak sapi perah di wilayah Kecamatan Pujon dalam

perkembangannya terus mengalami pasang surut. Perkembangan populasi ini

dapat dilihat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2004 sampai

dengan tahun 2007. Jumlah populasi ternak sapi perah ini dibagi dalam 4

kelompok besar yaitu induk, pedet, dara dan pejantan. Data perkembangan

populasi ternak sapi perah di Kecamatan Pujon dapat dilihat pada Tabel 8.
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Tabel 8. Dinamika populasi ternak sapi perah di wilayah Kecamatan Pujon
periode 2004-2007

No Tahun Induk Pedet Dara Pejantan
   Jantan Betina

1 2004 11759 2481 3625 3079 186
2 2005 11654 2377 3588 3247 203
3 2006 11268 2101 3257 3244 224
4 2007 11580 2023 3276 3598 243

Jumlah 46261 8982 13746 13168 856
Sumber: Data sekunder diolah

Dinamika populasi ternak sapi perah di wilayah Kecamatan Pujon dari

tahun 2004 sampai tahun 2007 secara umum mengalami tren perkembangan yang

kurang baik, khususnya untuk perbandingan induk dengan jumlah pedet jantan

dan betina. Tahun 2004 sampai 2006 pertumbuhan populasi induk yang sempat

mengalami penurunan berimbas pada populasi pedet jantan dan betina yang

cenderung menurun jumlah populasinya juga. Penurunan jumlah populasi pedet

sapi perah jantan dari tahun ketahun disebabkan 2 faktor antara lain banyaknya

induk produktif yang dibeli dari luar wilayah Pujon sehingga pedet yang

dilahirkan tidak dibawa ke wilayah Pujon dan keberhasilan tingkat konsepsi

kebuntingan ternak sapi perah mencapai angka konsepsi yang tinggi >6 kali.

Pada tahun 2007 mengalami perkembangan positif dengan jumlah populasi induk

yang mengalami pertambahan dengan diiringi juga jumlah pedet betina yang

mengalami pertambahan populasi, selain itu perkembangan positif ini didukung

oleh stok persediaan dara yang mengalami kenaikan jumlah populasi.

Penurunan jumlah populasi yang terjadi selama kurun waktu 3 tahun yaitu

selama kurun waktu 2004-2006 disebabkan oleh minat peternak yang mulai

menurun dalam usaha peternakan sapi perah yang menjadi faktor utama adalah

biaya pembelian pakan yang terus naik sedangkan harga jual susu yang kurang

kompetitif sehingga peternak banyak yang mengalami kerugian dan pada akhirnya
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banyak ternak sapi perah yang dijual. Sedangkan pada pada awal tahun 2007

usaha peternakan sapi perah yang lesu mulai bangkit kembali yang ditandai

dengan terbukanya pasar peternakan sapi perah, dimana persaingan harga beli

yang ditawarkan Industri Pengolahan Susu (IPS) mulai lebih baik sehingga

peternak kembali berminat untuk menggerakkan usaha peternakan sapi perah.

 Jumlah populasi pejantan selama kurun waktu 4 tahun terus mengalami

perkembangan yang positif dengan mengalami kenaikan jumlah populasi tiap

tahunnya, tetapi pejantan ini tidak mempengaruhi produktivitas populasi ternak

sapi perah karena sebagian besar pejantan akan diculling oleh peternak.

Perkembangan populasi ternak sapi perah secara lebih spesifik dan terperinci

dapat dilihat melalui kontribusi populasi yang dihasilkan dari tiap-tiap desa di

wilayah Kecamatan Pujon, dimana wilayah ini akan dibagi ke dalam 10 desa yang

memiliki jumlah yang bervariasi dari yang paling sedikit sampai jumlah yang

semakain besar. Komposisi populasi dari masing-masing desa dapat dilihat pada

Tabel 9.

Tabel 9. Populasi Ternak Sapi Perah per Desa di Wilayah Kecamatan Pujon
Tahun 2007

No Nama Desa Peternak Induk Pedet Dara Pejantan
  Jantan Betina

1 Pandesari 1240 3342 497 767 837 81
2 Pujon Lor 479 823 144 172 248 17
3 Ngroto 238 508 115 143 172 8
4 Ngabab 581 1107 209 289 227 3
5 Wiyurejo 637 964 209 232 302 21
6 Madiredo 632 869 159 293 357 63
7 Tawangsari 406 484 92 141 251 4
8 Bendosari 607 916 172 391 420 19
9 Sukomulyo 924 1308 241 494 419 6
10 Pujon Kidul 690 1259 185 354 365 21

Jumlah 6434 11580 2023 3276 3598 243
Sumber: Data sekunder diolah
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Dari beberapa wilayah di Kecamatan Pujon, beberapa kecamatan memiliki

keunggulan dalam jumlah populasi induk. Hal ini dilihat dari jumlah populasi

induk maka daerah yang masuk kedalam kategori empat besar yaitu memiliki

jumlah populasi induk diatas 1000 ekor adalah Desa Pandesari, Sukomulyo, Pujon

Kidul dan Ngabab. Wilayah-wilayah inilah yang memiliki keunggulan potensi

yang besar dalam mengasilkan induk sapi perah dan nantinya juga terhadap

ketersediaan populasi pedet, baik pedet jantan maupun pedet betina.

4.4 Kondisi Riil Ketersediaan Pedet Sapi Perah Jantan di Wilayah
Kecamatan    Pujon

Ketersediaan populasi ternak sapi perah di Kecamatan Pujon yang cukup

besar tentunya tidak lepas dari kondisi rumah tangga peternak sebagai produsen

dan pengelola usaha komoditas penghasil susu ini. Populasi pedet sapi perah

jantan di wilayah Kecamatan Pujon berdasarkan data yang didapatkan pada tahun

2007 tersedia sebanyak 2023 ekor dan pedet sapi perah betina 3276 ekor dengan

total populasi keduanya sebesar 5299 ekor. Pedet sapi perah jantan yang tersedia

sekitar 38,18% dari total populasi pedet yang dihasilkan dari 11.580 induk sapi

perah selama tahun 2007.

Ketersediaan populasi ternak memberikan gambaran terhadap potensi yang

ada untuk dikembangkan lebih lanjut. Ketersediaan sekitar 38,18% pedet sapi

perah jantan dapat dikaji lebih mendalam melalui sistem pemeliharaan yang

diterapkan oleh peternak sapi perah di wilayah Pujon. Sistem pemeliharaan yang

diterapkan sangat mempengaruhi kualitas produksi dan juga tentunya

ketersediaaan ternak baik induk maupun pedet.
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Disamping kualitas dan kuantitas produksi susu yang baik, peternak juga

mengharapkan ada satu alternatif yang bisa jadi tambahan pendapatan bagi

peternak yaitu melalui pengelolaan pedet ternak sapi perah, dimana bisa dilihat

dengan jelas apabila pedet betina yang dilahirkan oleh induk tentunya akan jadi

satu kebanggaan bagi peternak dan secara otomatis menjadi investasi untuk mesin

penghasil susu dimasa depan. Disisi lain pemanfaatan dan pengelolaan pedet sapi

perah jantan yang kurang diminati belum mendapatkan tempat di kalangan

peternak untuk dibudidayakan lebih lanjut, meskipun sebenarnya pedet sapi perah

jantan ini memiliki peluang dan potensi untuk dijadikan sumber pendapatan juga

yaitu sebagai penghasil daging yang dapat dijadikan daya dukung untuk

pemenuhan daging yang selama ini berasal dari daging sapi potong.

Kondisi peternak sapi perah di wilayah Pujon dikaji lebih mendalam

melalui pendekatan terhadap sistem pemeliharaan, dimana di dalamnya terdapat

aspek penerapan pola produksi yang dilaksanakan peternak dari beberapa wilayah

yang termasuk cakupan wilayah Kecamatan Pujon yang terdiri dari 4 desa yaitu

desa Pandesari, desa Sukomulyo, Pujon Kidul dan Ngabab. Pertimbangan dalam

pemilihan lokasi untuk dijadikan tempat penggalian data adalah keempat daerah

tersebut mempunyai populasi induk dan pedet terutama pedet sapi perah jantan

yang cukup besar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diharapkan mampu dengan mudah

menemukan peternak yang memiliki pedet sapi perah jantan untuk dijadikan

sumber informasi. Disamping itu lokasi dari ke empat wilayah yang terletak

berjauhan tentunya bisa memberikan gambaran dan informasi yang berbeda antara

satu tempat dengan tempat yang lain. Pendiskripsian sistem pemeliharaan yang
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diterapkan dan dilaksanakan peternak ini nantinya dapat dijadikan sumber

informasi terkait dengan kondisi riil ketersediaan pedet sapi perah jantan yang ada

di wilayah Kecamatan Pujon.

Pendiskripsian kondisi sistem pemeliharaan yang diterapkan peternak sapi

perah di wilayah Kecamatan Pujon terdiri terdiri dari 5 aspek pola produksi yaitu:

1. Kegiatan pemilihan bibit

2. Pemberian pakan

3. Sistem perkandangan

4. Kesehatan ternak

5. reproduksi

Kelima aspek tersebut nantinya didapatkan satu kondisi riil yang erat

kaitanya dengan ketersediaan pedet sapi perah jantan di wilayah ini melalui

penggambaran terhadap kondisi pola produksi yang diterapkan dan dilaksanakan

peternak yang sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pedet sapi perah jantan

sebagai komoditas alternatif sebagai penghasil daging dan penambah pendapatan

bagi peternak.

4.4.1 Kondisi Pola Produksi Peternak Sapi Perah

Pendeskripsian terhadap sistem pemeliharaan yang dilaksanakan di

kecamatan Pujon ini dijabarkan melalui aspek pola produksi yang dilaksanakan

peternak sapi perah di wilayah Pujon ini yaitu melalui aspek pemilihan bibit,

pemberian pakan, perkandangan, kesehatan ternak dan reproduksi. Apabila dilihat

dari hasil penelitian maka sistem pemeliharaan yang diterapkan oleh peternak sapi

perah maka sistem pemeliharaan dilakukan secara tradisional. Alasan yang

melatarbelakangi hal ini adalah bahwa sistem pemeliharaan yang dilakukan

peternak sapi perah di Pujon masih menggunakan teknologi yang sederhana,

jumlah ternak yang dimiliki relatif kecil, rata-rata hanya 2-3 ekor tiap peternak
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dan  kondisi aspek pola produksi yang masih di bawah standar sistem

pemeliharaan yang baik. Menurut Davendra dan Burns (1994), bahwa sistem

pemeliharaan ternak di pedesaan pada umumnya secara tradisional dan belum

menggunakan teknologi dalam manajemen pemeliharaannya. Adapun kondisi

yang dapat dijelaskan terhadap sistem pemeliharaan melalui 5 aspek pola produksi

yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Pemilihan Bibit

 Dalam tinjauan aspek ini  dari 40 peternak sapi perah yang dijadikan

responden diperoleh informasi bahwa 55% peternak mendapatkan bibit ternak

sapi perah dari blantik, 40% dengan menyeleksi sendiri dan 5% melalui koperasi.

Fakta yang dapat dijelaskan bahwa pemilihan bibit ternak sapi perah sudah mulai

memperhatikan kualitas bibit ternak sapi, dalam hal ini peternak sapi perah sudah

mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk memilih bibit yang baik dan

berkualitas. Apabila dilihat secara proporsi tentunya pemilihan bibit ini masih

dibawah cukup dengan angka lebih dari 50% peternak mempercayakan pemilihan

bibit melalui blantik. Bibit yang diperolah dari blantik biasanya kurang

diperhatikan kualitas dan regenerasinya. Santosa (2006) yang menyatakan calon

induk yang baik antara lain berasal dari induk yang produksi tinggi, konformasi

tubuh ideal, sehat dan tidak cacat akan sangat mendukung kelangsungan usaha

peternakan.

2. Aspek Pemberian Pakan

Pemberian pakan yang dilakukan peternak sapi perah yang berada di

wilayah ini rata-rata di bawah standar komposisi pakan. Sebesar 97,5 %

responden memberikan pakan ternak sapi perah di bawah standar 10% dari berat
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badan untuk hijauan dan 1% dari berat badan untuk pakan penguat. Selain itu

kondisi ketersediaan pakan di wilayah Pujon untuk memenuhi kebutuhan ternak

masih sangat tergantung pada musim. Ketersediaan hijauan pakan menurut

peternak adalah tidak tetap atau fluktuatif. Ketersediaan pakan sangat dipengaruhi

oleh musim, dimana saat musim penghujan atau panen komoditi tanaman pangan

jumlahnya melimpah, sementara saat musim kemarau/peceklik ketersediaannya

berkurang, meskipun pada musim-musim tertentu sulit mendapatkan pakan

hijauan, akan tetapi secara umum masih dapat mencukupi kebutuhan ternak sapi

perah. Sugeng (2007) menyatakan bahwa konsumsi bahan pakan hijauan yang

diberikan dalam jumlah 10% dari berat badan dan pakan penguat cukup 1% dari

berat badan

3. Aspek Perkandangan

Kondisi perkandangan yang diterapkan oleh 40 responden memiliki

kualitas konnstruksi yang  cukup baik yaitu sekitar 60% dari responden memiliki

bangunan kandang dengan kombinasi bahan atap dari genting, kandang dengan

lantai kayu dan tiang dari kayu. Selain itu dapat dilihat perlengkapan kandang

berupa tempat pakan dari bambu, tempat minum dari bak plastik, tidak memiliki

saluran pembuaangan kotoran serta penampungan kotoran dengan dominasi

sekitar 25% dari peternak yang dijadikan responden. Konstruksi bangunan lain

yang dapat dilihat dengan jelas sangat mendominasi adalah bentuk kandang yang

merupakan atap kampung sederhana yang masih jadi 1 bagian dengan rumah

peternak (70% dari responden). Syarat kandang ideal untuk pemeliharaan secara

intensif juga belum terlihat, kandang yang ada hanya kandang induk dan kandang

pedet. Sudono (2004) menyatakan syarat kandang ideal yaitu kandang dibuat
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terpisah sesuai peruntukkannya yang dikelompokkan dalam 5 jenis kandang,

kandang pedet (0-4 bulan), kandang sapi remaja  (4-8 bulan),   kandang  sapi  dara

(8 bulan – 2 tahun), kandang sapi dewasa (lebih dari 2 tahun dan masa laktasi) dan

kandang sapi yang akan beranak. Selain itu menurut Sugeng (2007) bahwa syarat

kandang yang baik adalah memiliki konstruksi kandang yang kuat, mudah

dibersihkan, bersirkulasi udara yang baik. Selain itu ternak terlindungi dari

pengaruh lingkungan yang merugikan yang perlu mendapatkan perhatian terutama

mengenai arah kandang, ventilasi, atap, dinding dan lantai.

4. Aspek Kesehatan Ternak

Aspek kesehatan ternak untuk wilayah Pujon sekitar 77,5% dari 40

responden yang memiliki ternak sapi perah, rata-rata aspek kesehatan ternak ini

cukup baik dan tidak begitu mengalami kendala karena diorganisir dengan pihak

koperasi sebagai wadah dari peternak sapi perah. Fakta yang dapat dilihat adalah

bahwa akses mudahnya ketersediaan air sebagai kebutuhan utama yang diperlukan

ternak, kondisi ternak yang jarang sakit dan program pemantauan dan vaksinasi

yang rutin dilakukan. Serta kondisi kebersihan kandang menunjang. Menurut

Santosa (2007) ketersediaan air perlu diperhitungkan terlebih dahulu sebelum

suatu usaha pemeliharaan sapi daging dimulai karena air merupakan suatu

kebutuhan mutlak. Ketersediaan air diperlukan untuk mencukupi kebutuhan air

minum, pembersihan kandang atau halaman serta memandikan ternak

5. Aspek Reproduksi Ternak

Dalam aspek reproduksi ternak sapi perah ini 97,5% dari 40 responden

menunjukkan fenomena yang cukup baik untuk penanganan reproduksi ternak,

sama halnya aspek kesehatan ternak. Pada aspek ini peran koperasi memberikan
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dukungan yang sangat besar mulai dari program IB yang dilakukan, petugas

inseminator yang siaga menunggu panggilan peternak, dan kegiatan rutin

pemeriksaaan kebuntingan. Aspek reproduksi ini menunjukkan taraf daya dukung

yang cukup baik dapat dilihat dari rata-rata konsepsi ternak yang sedang yaitu 3

kali konsepsi dan calving interval rata-rata sekitar 14 bulan serta didapatkan sex

ratio ternak pedet jantan dan betina adalah 1:1,62. Santosa (2006) berpendapat

bahwa keberhasilan aspek reproduksi ternak sapi perah  sangat dipengaruhi

terhadap usia perkawinan dara sebagai calon induk yang akan menghasilkan

pedet.

Perkawinan pertama pada dara harus berpatokan kepada umur, bobot

badan dan munculnya birahi pertama. Pada sapi dara lazimnya perkawinan

pertama dilakukan pada umur 18-24 bulan, meskipun bila dilihat dari

pertimbangan ekonomisnya, sapi dara sebenarnya sudah dapat dikawinkan pada

umur 14-15 bulan karena pubertasnya terjadi pada umur 8-11 bulan, dengan

harapan pada umur 2 tahun sudah melahirkan pedet. Namun perkawinan yang

terlalu muda ini, sering menyebabkan tingkat keberhasilan buntingnya (angka

konsepsi) dan bobot lahir pedet rendah disertai dengan sifat keibuan dara tersebut

rendah pula.

4.4.2 Kontribusi Pedet Sapi Perah Jantan sebagai Pendukung Pemenuhan
Kebutuhan Daging Sapi

Populasi pedet sapi perah jantan yang cukup besar di wilayah Pujon

tentunya dapat memberikan sumbangan yang mampu dijadikan nilai tambah untuk

mengurangi konsumsi dari produk sapi potong, sehingga dapat ditekan kebutuhan

sapi potong dari luar daerah dengan mengutamakan alternatif penyediaan daging
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dari pedet sapi perah jantan ini. Swasembada daging pedet sapi perah jantan ini

dapat dicapai bila beberapa kebijakan dapat di terapkan dengan asumsi bahwa

populasi pedet sapi perah jantan dapat dibudidayakan peternak sampai mencapai

dewasa.

Pedet sapi perah yang dibudidayakan diasumsikan pada umur 5 bulan

bobot badan bisa mencapai sekitar 130 kg dan prosentase karkas 45% dari bobot

badan, sehingga pada umur 5 bulan pedet sapi perah sudah dapat dijual. Hal ini

sesuai pendapat Darmono (1993) bahwa pedet sapi perah jantan dapat mencapai

bobot badan 131 kg pada umur 5 bulan dengan pertambahan bobot badan 0,7

kg/hr dan prosentase karkas ternak sapi perah sebesar 45% berdasarkan hasil

pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) Gadang Kota Malang.

Fluktuasi jumlah populasi pedet sapi perah jantan di wilayah Pujon selama

tahun 2004-2007 dengan rata-rata jumlah populasi pedet sekitar 2246 ekor tiap

tahunnya dengan meat bone ratio 1:4, maka sekitar 105.921,36 kg/th daging yang

dihasilkan dari wilayah Pujon dapat dijadikan komoditi siap jual yang akan

melengkapi kebutuhan daging sapi yang selama ini berasal dari daging sapi

potong. Kebutuhan konsumsi daging di wilayah Kabupaten Malang berdasarkan

Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang sebesar

13.889.778,3 kg/th (data total konsumsi tahun 2006), maka dari wilayah

Kecamatan Pujon dapat memberikan kontribusi sekitar 0,762% dari total

kebutuhan konsumsi daging di wilayah Malang.
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4.4.3 Alur Distribusi Ternak Pedet Sapi Perah Jantan di Wilayah Pujon

 Distribusi pedet sapi perah jantan sangat mempengaruhi ketersediaan

produksi daging yang berasal dari ternak ini. Pada rumah tangga ternak sapi perah

sirkulasi pedet sapi perah jantan berlangsung cepat dan tidak dapat diprediksi

secara pasti sehingga potensi pedet sapi perah jantan sebagai penghasil produk

daging sapi alternatif belum dapat dijalankan secara maksimal. Ada banyak faktor

yang mendasari pedet sapi perah jantan belum dibudidayakan secara optimal,

faktor tersebut dapat dilihat dari informasi 40 responden peternak yang dijadikan

obyek penelitian, yaitu antara lain:

1. Sebesar 90% responden menyatakan kebutuhan rumah tangga peternak

yang jadi alasan klasik dari sebagian besar peternak, yang biasanya

dibebankan dari faktor kebutuhan pakan

2. Sebesar 97,5% responden menyatakan harga jual pedet sapi perah jantan

yang relatif rendah di wilayah Pujon dipicu dengan naiknya harga sapi

perah betina yang disebabkan oleh naiknya harga jual susu

3. Sebesar 72,5% responden menyatakan pertimbangan peternak bahwa sapi

perah jantan belum memberikan keuntungan bagi usaha ternaknya

sehingga banyak aksi jual pedet sapi perah jantan untuk ditukarkan dengan

induk sapi perah produktif

4. Sebesar 100% responden menyatakan kebijakan pihak koperasi yang tidak

mendukung perkembangan populasi pedet sapi perah jantan yaitu dengan

himbauan kepada peternak untuk tidak memelihara pedet sapi perah jantan

bahkan tidak dianjurkan untuk dibudidayakan lebih lanjut
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Distribusi penjualan pedet sapi perah jantan yang ada di wilayah

Kecamatan Pujon dapat dijelaskan melalui diagram alur distribusi penjualan

sebagai berikut:

Gambar 4. Diagram alur distribusi penjualan pedet sapi perah jantan

Fakta yang ada di lapang bahwa 80% dari 40 responden menjual pedet sapi

perah jantan di wilayah Pujon sekitar umur 2-3 bulan ke pasar ternak melalui

peran blantik. Pedet sapi perah jantan ini akan didistribusikan ke usaha

penggemukan yang nantinya akan dipotong untuk diambil dagingnya. Wilayah

pemasaran pedet sapi perah jantan ini meliputi daerah dilingkup Kecamatan

Pujon, daerah di lingkup kabupaten Malang seperti Ngantang, Singosari, luar

Kabupaten Malang seperti Kabupaten Blitar, Nongkojajar Pasuruan,

Tulungagung, Kediri dan luar provinsi Jawa Timur yaitu wilayah Boyolali

provinsi Jawa Tengah.
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4.4.4 Aspek Ekonomis Pemeliharaan Pedet Sapi Perah Jantan

 Pemeliharaan sapi perah jantan dapat menjadi alternatif daya dukung

pemenuhan kebutuhan konsumsi daging, selain itu dapat juga menjadi tambahan

pendapatan bagi peternak sapi perah sehingga usaha penggemukan ini layak untuk

dibudidayakan dan dikembangkan lebih lanjut. Perhitungan secara ekonomis

pemeliharaan pedet sapi perah jantan memberikan keuntungan bagi peternak

untuk ditindak lanjuti, adapun perhitungan keuntungan adalah sebagai berikut.

Asumsi yang dipakai dalam perhitungan ini adalah pedet dibeli pada umur

1 bulan dengan bobot badan sekitar 47 kg, pertambahan bobot badan 0,7 kg/hr.

Darmono (1993) menyatakan bahwa pemeliharaan peranakan FH dengan bobot

badan awal 47 kg dengan pertambahan bobot badan 0,7 kg/hr maka pada umur 5

bulan sudah mencapai 131 kg dan ternak sudah bisa dijual. harga berat hidup dan

berat daging potong berdasarkan informasi dari RPH Gadang adalah sekitar Rp

17.000,00 untuk berat hidup dan Rp 35.000,00 untuk berat daging potong.

Asumsi lain yang dipakai adalah pemberian susu dari induk sampai umur

sapih 2 bulan. Darmono (1993) menyatakan pemberian pakan untuk pedet umur

4-8 bulan kurang dari 10 kg dari bobot badan untuk hijauan dan sekitar 2,5 kg

untuk konsentrat. Penggemukan merupakan satu usaha tani, tenaga kerja yang

dipakai adalah tenaga kerja keluarga yang dalam hal ini tidak diperhitungkan,

serta harga pakan berdasarkan hasil survei lapang pada waktu penelitian yaitu Rp

333,00 untuk hijauan/kg dan Rp 3.500,00 konsentrat/kg serta sewa tanah

Rp1.000.000,00/500m2
/tahun. Adapun biaya produksi, penerimaan dan

keuntungan yang didapat dari penggemukan pedet sapi perah jantan dapat dilihat

pada di bawah ini:
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Tabel 10. Perhitungan Ekonomis Usaha Penggemukan Pedet Sapi Perah
Jantan selama 5 bulan (per ekor)

No Uraian Jumlah
1 Biaya produksi

• Biaya tetap
Pembangunan Kandang
Sewa tanah (20m2)

• Biaya tidak tetap
Pembelian pedet (1 ekor)
Pakan hijauan (7,5x120hrxRp 333,00/kg)
Pakan konsentrat (2,5x120hrxRp 3.500,00/kg)
Obat-obatan

Rp    200.000,00
Rp      40.000,00

Rp    300.000,00
Rp    299.700,00
Rp 1.050.000,00
Rp      20.000,00

 Total biaya Rp 1.909.700,00
2 Penerimaan

• Penjualan pedet (Rp 17.000,00/berat hidup) Rp 2.227.000.00
3 Keuntungan Rp 317.300,00

Sumber: data primer diolah

4.5  Potensi Ketersediaan dan Pengembangan Pedet Sapi Perah Jantan
melalui Analisis SWOT

 Kondisi riil usaha peternakan sapi perah memberikan satu gambaran

kondisi riil ketersediaan pedet sapi perah jantan sebagai komoditas penghasil

daging sapi. Uraian keadaan yang ada akan melatarbelakangi layak dan tidaknya

suatu usaha untuk terus dibudidayakan sehingga akan mampu menjadi potensi

tersendiri bagi suatu usaha dalam hal ini ketersediaan dan pengembangan pedet

sapi perah jantan di Wilayah Pujon. Potensi ketersediaan dan pengembangan ini

akan dianalisis dengan menggunakan metode SWOT (strengths, weaknesses,

opportunities, threats). Metode analisis ini akan dapat memberikan informasi

tentang peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan suatu kajian permasalahan

yang diangkat dalam hal ini ketersediaan dan pengembangan pedet sapi perah

jantan sehingga dapat ditentukan suatu kebijakan dan strategi untuk kedepannya.
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 Hasil analisis SWOT yang diamati pada potensi ketersediaan dan

pengembangan pedet sapi perah jantan di wilayah Pujon dijabarkan melalui

kondisi internal dan eksternal rumah tangga peternak sapi perah sebagai berikut:

Kondisi internal usaha peternakan pedet sapi perah jantan di wilayah Pujon

1. Kekuatan (Strengths)

a. Kepemilikan jumlah induk produktif yang dipelihara peternak semakin

bertambah

b. Tersedianya sarana produksi ternak (sapronak) yang dimiliki peternak

untuk mendukung pengembangan pedet sapi perah jantan

c. Rata-rata SC (sevice per conseption) 3 kali dan calving interval yang

sedang (14 bulan)

d. Kehidupan peternak yang ditunjang dengan berkoperasi

2. Kelemahan (weaknesses)

a. Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha dan kebutuhan uang

tunai peternak

b. Peternak tidak memiliki lahan yang cukup untuk memenuhi ketersediaan

pakan hijauan

c. Rendahnya tingkat penguasaan teknologi dan pengetahuan peternak

Kondisi Eksternal usaha peternakan pedet sapi perah jantan di wilayah Pujon

3. Peluang (opportunities)

a. Kebutuhan daging sapi dalam negeri yang sebagian besar masih dipasok

dari impor

b. Terbukanya pasar yang cukup luas untuk daerah pemasaran pedet sapi

perah jantan
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c. Kecepatan Pertumbuhan populasi Pedet sapi perah jantan yang cukup

baik dengan sex ratio 1:1,62

d. Tersedianya hasil pertanian yang dapat dijadikan alternatif bahan pakan

e. Kemungkinan adanya kerjasama dengan pemerintah dan investor untuk

mengembangkan usaha penggemukan pedet sapi perah jantan

4. Ancaman (threats)

a. Harga jual pedet sapi perah jantan yang relatif rendah di pasar ternak

b. Kebijakan dari koperasi untuk tidak memelihara pedet sapi perah jantan

c. Kepadatan penduduk yang akan mengikis lahan pertanian dan

peternakan

Dari uraian kondisi internal dan eksternal peternakan sapi perah di wilayah

Pujon dapat di susun suatu matrik Faktor internal dan faktor eksternal. Matrik

faktor internal dan matrik faktor eksternal akan memberikan gambaran terhadap

komponen yang ada di dalamnya dengan memberikan pembobotan terhadap

faktor-faktor strategis di dalamnya.

Pembobotan terhadap faktor internal dam faktor eksternal ini dilakukan

dengan memberikan penilaian terhadap faktor-faktor yang menjadi komponen

dalam usaha menganalisis potensi ketersediaan dan pengembangan pedet sapi

perah jantan di wilayah kecamatan Pujon yang terdiri dari kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman. Penjelasan dari uraian pemberian nilai adalah setiap faktor

internal dan eksternal terdiri dari faktor-faktor yang memberikan daya dukung

positif dan negatif terhadap rumah tangga peternak sapi perah di wilayah Pujon

yang memberikan pengaruh terhadap ketersediaan dan pengembangan pedet sapi

perah jantan. Faktor yang bersifat positif akan diberikan nilai positif sesuai
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dengan kategori tingkatannya dan demikian sebaliknya setiap faktor yang bersifat

negatif akan diberikan nilai negatif sesuai kadarnya berdasarkan kategori tertentu.

Adapun skala bobot penilaian dan kategori tingkatannya sebagai berikut

(Rangkuti, 2006):

a. Bobot 0-0,04 dengan kategori tingkatan tidak mendukung (rating 1)

b. Bobot 0,05-0,09 dengan kategori tingkatan cukup mendukung (rating 2 )

c. Bobot 0,1-0,14 dengan kategori tingkatan mendukung (rating 3)

d. Bobot 0,15-2,0 dengan kategori tingkatan sangat mendukung (rating 4)

Skor penilaian diatas berlaku untuk farktor yang bersifat positif,

sedangkan faktor yang bersifat negatif penilaian adalah sebaliknya, semakin besar

sifat negatif suatu faktor maka nilai positif yang didapat semakin kecil. Dari

uraian faktor-faktor internal di atas dapat disusun matrik faktor internal dan matrik

faktor ekternal pada Tabel 11 dan 12.

Tabel 11. Matrik Faktor Strategi Internal Usaha Peternakan Pedet Sapi
Perah Jantan

Faktor-faktor strategi internal bobot rating skor
Kekuatan:
1. kepemilikan jumlah induk produktif yang dipelihara

peternak semakin meningkat
2. tersedianya sarana produksi ternak (sapronak) yang dimiliki

peternak untuk mendukung pengembangan pedet sapi perah
jantan

3. rata-rata SC (sevice per conseption) 3 kali dan calving
interval yang sedang    (14 bulan)

4. kehidupan peternak yang ditunjang dengan berkoperasi

Sub total

0,2

0,14

0,14

0, 2

4

3

3

4

0,8

0,42

0,42

0,8

2,44
Kelemahan:
1. keterbatasan modal untuk pengembangan usaha dan

kebutuhan uang tunai peternak
2. peternak tidak memiliki lahan yang cukup untuk memenuhi

ketersediaan pakan hijauan
3. rendahnya tingkat penguasaan teknologi dan pengetahuan

peternak

Sub total

0,15

0,1

0,07

1

2

3

0,15

0,2

0,21

0,56

     total 1,00  3,00
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Tabel 12. Matrik Faktor Strategi Eskternal Usaha Peternakan Pedet Sapi
Perah Jantan

Faktor-faktor strategi ekternal bobot rating skor
Peluang:
1. Kebutuhan daging sapi dalam negeri yang sebagian besar

masih dipasok dari impor
2. Terbukanya pasar yang cukup luas untuk daerah pemasaran

pedet sapi perah jantan
3. kecepatan pertumbuhan populasi Pedet sapi perah jantan yang

baik dengan sex ratio 1:1,62
4. Tersedianya hasil pertanian yang dapat dijadikan alternatif

bahan pakan
5. Kemungkinan adanya kerjasama dengan pemerintah dan

investor untuk mengembangkan usaha penggemukan pedet
sapi perah jantan

Sub total

0,15

0,15

0,1

0,1

0,05

4

4

3

3

2

0,6

0,6

0,3

0,3

0,1

1,9

Ancaman:
1. Harga jual pedet sapi perah jantan yang relatif rendah dipasar

ternak
2. Kebijakan dari koperasi untuk tidak memelihara pedet sapi

perah jantan
3. Kepadatan penduduk yang akan mengikis lahan pertanian dan

peternakan

Sub total

0,15

0,2

0,1

1

1

2

0,15

0,2

0,2

0,55

total 1,00  2,45

Setelah memperoleh nilai skor dari faktor kekuatan, kelemahan, peluang

dan ancaman kemudian dapat disusun matrik IFAS dan EFAS yang digunakan

untuk menentukan strategi mana yang akan dipilih yaitu sebagai berikut:

SO
Skor (S) + Skor (O)

2,44 + 1,9 = 4,34

WO
Skor (W) + Skor (O)

0,56 + 1,9 = 2,46

ST
Skor (S) + Skor (T)
2,44 + 0,55 = 2,99

WT
Skor (W) + Skor (T)
0,56 + 0,55 = 1,11

Berdasarkan perhitungan pada matrik IFAS dan EFAS nilai skor yang

tertinggi terdapat pada skor SO, yaitu dengan jumlah sebesar 4,34. strategi yang
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dipilih adalah strategi dalam menggunakan Strengths (S) untuk memanfaatkan

Opportunities (O) yang ada dalam usaha peternakan sapi perah.

Gambar 5. Diagram Analisis SWOT Pengembangan Pedet Sapi Perah Jantan

Hasil analisis SWOT melalui faktor internal (IFAS) dan faktor eksternal

EFAS strategi yang akan diambil berada pada kudran I yang berarti bahwa faktor

internal dan eksternal bernilai positif sehingga arah kebijakan yang tepat adalah

mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.

4.5.1 Matrik Internal Eksternal (IE)

Matrik faktor strategi internal menunjukkan nilai total 3,00 dan matrik

faktor eksternal menunjukkan nilai total sebesar 2,45. total matrik faktor internal

dan matrik faktor eksternal didistribusikan kedalam internal – eksternal matrik

dengan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 13.

S

T

2,38

1,9

O

W

1,9

2,44
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Tabel 13. Internal–Eksternal Matrik Usaha Peternakan Pedet Sapi Perah
Jantan

TOTAL SKOR FAKTOR STRATEGI INTERNAL

TOTAL  SKOR
FAKTOR STRATEGI
EKSTERNAL

 Berdasarkan internal – eksternal matrik, didapatkan  nilai total skor IFAS

= 3,00 dan EFAS = 2,45 tampak bahwa posisi rumah tangga peternak dalam

memberikan daya dukung terhadap ketersedian dan pengembangan pedet sapi

perah dalam kondisi pertumbuhan dengan konsentrasi melalui integrasi horisontal

dan stabilitas. Penentuan posisi rumah tangga peternak sapi perah  di dasarkan

pada analisis total skor faktor internal dan faktor eksternal, dengan menggunakan

model Internal-Eksternal Matrik (Wheelen, 1995).
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Rangkuti (2006) menyatakan bahwa rumah tangga peternak pada posisi

strategi pertumbuhan melalui integrasi horisontal adalah suatu kegiatan untuk

memperluas bidang usaha dengan cara membangun di lokasi yang lain dan

meningkatkan produk. Artinya bahwa dalam hal ini rumah tangga peternak untuk

meningkatkan ketersediaan dan pengembangan pedet sapi perah jantan dapat

melalui memperluas pasar, fasilitas produksi dan teknologi melalui

pengembangan internal maupun ekternal melalui akuisisi atau kerjasama dengan

pihak terkait.

Alternatif strategi dapat dirumuskan dari model Analisis matrik SWOT

berdasarkan gabungan internal dan eksternal faktor. Ada 4 alternatif strategi yang

dapat dirumuskan dan disarankan, yaitu SO strategi, ST strategi, WO strategi dan

WT strategi. Analisis SWOT ini menggunakan data yang diperoleh dari tabel

IFAS dan EFAS. Rangkuti (2006) menyatakan bahwa alat yang dipakai untuk

menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matrik SWOT. Matrik ini

dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal

yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan

yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan

alternatif strategi yang dapat dilihat pada Gambar 6.
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Gambar 6. Diagram Matrik SWOT
IFAS

EFAS

STRENGS (S)
• kepemilikan jumlah induk

produktif yang dipelihara
peternak semakin
meningkat

• tersedianya sarana produksi
ternak (sapronak) yang
dimiliki peternak untuk
mendukung pengembangan
pedet sapi perah jantan

• rata-rata SC (service per
conseption) 3 kali dan
calving interval yang
sedang (14 bulan)

• kehidupan peternak yang
ditunjang dengan
berkoperasi

WEAKNESSES (W)
• keterbatasan modal untuk

pengembangan usaha dan
kebutuhan uang tunai
peternak

• peternak tidak memiliki
lahan yang cukup  untuk
memenuhi ketersediaan
pakan hijauan

• rendahnya tingkat
penguasaan teknologi dan
pengetahuan peternak

OPPORTUNITIES (O)
• Kebutuhan daging sapi

dalam negeri yang
sebagian besar masih
dipasok dari impor

• Terbukanya pasar yang
cukup luas untuk daerah
pemasaran pedet sapi perah
jantan

• Kecepatan pertumbuhan
populasi Pedet sapi perah
jantan yang baik dengan
perbandingan sex ratio
1:1,62

• Tersedianya hasil pertanian
yang dapat dijadikan
alternatif bahan pakan

• Kemungkinan adanya
kerjasama dengan
pemerintah dan investor
untuk mengembangkan
usaha penggemukan pedet
sapi perah jantan

STRATEGI SO
• Meningkatkan jumlah

populasi ternak yang
dipelihara

• Pengoptimalan budidaya
pedet sapi perah jantan
sampai umur jual 5-6 bulan

• Pengembangan jalur
pemasaran pedet sapi perah
jantan  melalui blantik
maupun usaha peggemukan
sapi  yang ada di wilayah
Malang

STRATEGI WO
• Mengupayakan  kerjasama

investasi dengan investor
untuk mendapatkan modal
dalam usaha peternakan
sapi perah dan
penggemukan pedet sapi
perah jantan

• Perlu adanya sosialisasi,
penyuluhan dan
bimbingan dari dinas
terkait tentang manajemen
pemeliharaan pedet sapi
perah jantan yang baik dan
menguntungkan peternak

TREATHS (T)
• Harga jual pedet sapi perah

jantan yang relatif rendah
di pasar ternak

• Kebijakan dari koperasi
untuk tidak memelihara
pedet sapi perah jantan

• Kepadatan penduduk yang
akan mengikis lahan
pertanian dan peternakan

STRATEGI ST
• Mengatur  sistem

pengembangan pedet sapi
perah jantan melalui
kebijakan yang  diusulkan
kepada  koperasi

STRATEGI WT
• Pengembangan

penggemukan pedet sapi
perah jantan dengan
sistem bagi hasil pada
peternak dengan investor
dalam hal ini usaha
penggemukan sapi
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Dari diagram matrik SWOT diatas dapat diambil beberapa strategi yang

yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, strategi WT. Uraian dari masing-

masing strategi adalah sebagai berikut:

1. Strategi SO :

a. Meningkatkan jumlah populasi ternak yang dipelihara

b. Pengoptimalan budidaya pedet sapi perah jantan sampai umur jual 5-6

bulan

c. Pengembangan jalur pemasaran pedet sapi perah jantan  melalui blantik

maupun usaha peggemukan sapi  yang ada di wilayah Malang

2. Strategi WO :

a. Mengupayakan  kerjasama investasi dengan investor  untuk mendapatkan

modal dalam usaha peternakan sapi perah dan penggemukan pedet sapi

perah jantan

b. Perlu adanya sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan dari dinas terkait

tentang manajemen pemeliharaan pedet sapi perah jantan yang baik dan

menguntungkan peternak

3. Strategi ST :

a. Mengatur  sistem pengembangan pedet sapi perah jantan melalui kebijakan

yang  diusulkan kepada  koperasi

4. Strategi WT :

a. Pengembangan penggemukan pedet sapi perah jantan dengan sistem bagi

hasil pada peternak dengan investor  dalam hal ini usaha penggemukan

sapi
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4.6 Penetapan strategi

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan posisi potensi

pengembangan pedet sapi perah jantan berada pada taraf yang bisa jadi peluang

yang baik dimasa depan. Kebijakan strategi yang bisa dilakukan dalam rangka

mengembangkan potensi pedet sapi perah jantan adalah sebagai berikut:

1. Strategi Jangka Pendek

a. Upaya peningkatan populasi pedet sapi perah jantan dengan meningkatkan

populasi induk khususnya daerah yang memiliki areal hutan yang masih

luas dan areal yang belum padat penduduk (wilayah Sukomulyo, Ngabab

dan pujon Kidul)

b. Pengoptimalan budidaya pedet sapi perah jantan yang diusahakan sampai

umur ekonomis sekitar 5-6 bulan

c. Pengembangan jalur pemasaran pedet sapi perah jantan  melalui blantik

maupun usaha peggemukan sapi  yang ada di wilayah Malang

2. Strategi Jangka Panjang

a. Upaya untuk mendukung keberlangsungan pengembangan pedet sapi

perah jantan dengan meninjau kembali dan membuat satu kebijakan dalam

hal ini koperasi dengan kebijakan dan  program yang mampu mewadahi

dan mendukung potensi pengembangan pedet sapi perah jantan

b. Perlu suatu upaya dari semua pihak baik peternak dan koperasi untuk

membuat satu promosi yang akan menarik minat investor dan tidak

menutup kemungkinan peran serta pemerintah.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

 Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kondisi riil ketersediaan pedet sapi perah jantan di wilayah Pujon pada tahun

2007 sebesar 2023 ekor atau sekitar 38,18% dari total populasi pedet dengan

sistem pemeliharaan ternak sapi perah yang tradisional

2. Ketersediaan populasi pedet sapi perah jantan yang ada di wilayah Pujon

mampu memberikan kontribusi sekitar 0,762% dari total konsumsi daging di

wilayah Malang

3. Melalui matrik SWOT, strategi yang dapat diterapkan adalah dengan

penerapan strategi SO yaitu dengan meningkatkan jumlah populasi induk yang

dipelihara, pengoptimalan budidaya pedet sapi perah jantan sampai umur jual

5-6 bulan dan pengembangan jalur pemasaran pedet sapi perah jantan  melalui

blantik maupun usaha peggemukan sapi  yang ada di wilayah Malang

5.2 Saran

 Saran yang dapat dijadikan masukan dari hasil penelitian adalah bahwa

upaya yang dapat dilakukan peternak untuk mengembangkan usaha pedet sapi

perah jantan harus didukung dengan suatu keberanian dan inisiatif untuk membuat

satu terobosan berupa usulan kebijakan kepada koperasi untuk mendukung usaha

pengembangan pedet sapi perah jantan yang ada di wilayah Pujon.
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Lampiran 1. Lembar Kuesioner

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI

FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

KUESIONER

(Daftar Pertanyaan)

Kepada Yth :   Bapak/Sdr Peternak Sapi perah

                            Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

Dengan hormat,

 Demi tercapainya penelitian yang berjudul ”Potensi Ketersediaan dan

Pengembangan Pedet Sapi Perah Jantan di Wilayah kecamatan Pujon

kabupaten Malang” , maka saya memohon dengan sangat kepada Bapak/Sdr

untuk mengisi kuisioner yang telah disediakan secara lengkap dan sejujurnya.

 Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai

harganya bagi penelitian ini, atas perhatian dan bantuannya, saya mengucapkan

terima kasih.

       Malang, Maret 2008
                 Hormat saya,

       Hendrik Widiasmara
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Lampiran 1. Lembar Kuesioner (Lanjutan)

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

A. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/ Sdr untuk menjawab

seluruh pertanyaan yang ada

B. Lingkarilah jawaban yang anda pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

NO:

Karakteristik Responden

Nama Responden  :

Umur     :

Pendidikan   :

Kecamatan/Desa/Dukuh :

Hari/Tanggal   :

Pekerjaan Utama  :

Pekerjaan Sampingan  :
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Aspek Tata Laksana Usaha

1. Pemilihan Bibit
1.1 Dari mana Bapak/saudara mendapatkan bibit ternak sapi perah = 1. Blantik  2.

Koperasi  3. Seleksi sendiri

2. Pemberian Pakan:
2.1 Pakan yang biasanya diberikan pada ternak perah =

• Hijauan  :  kg/ekor/hari
• Konsentrat  :  kg/ekor/hari
• Pakan penguat  :  kg/ekor/hari

3. Perkandangan
3.1 Bahan kandang

- terbuat dari bahan apa, ....... kandang yang Bapak/saudara miliki =
• Atap: 1. genting  2. seng  3. asbes  4. lain2 = .....
• Lantai: 1. semen  2. kayu  3. tanah  4. lain2 = ....
• Tiang: 1. beton  2. kayu  3. batu bata  4. lain2 = ....

3.2 Perlengkapan kandang
- Terbuat dari apa ....... untuk ternak yang Bapak/saudara miliki =
• Tempat pakan: 1. bambu  2. kayu  3. semen  4. lain2 = ....
• Tempat minum: 1. drum bekas  2. semen  3. ban bekas 4. lain2 = ....
- Apakah di kandang ternak Bapak/saudara memiliki perlengkapan kandang
berupa ........ =
• Saluran pembuangan kotoran: 1. ada   2. tidak ada

* bila ada = 1. disemen  2. galian tanah 3. lain2 = .....
• Tempat buangan kotoran: 1. ada  2. tidak ada

* bila ada = 1. tertutup  2. terbuka
3.3 Berbetuk  apa  atap kandang yang Bapak/saudara miliki untuk pemeliharaan

ternak: 1. miring tunggal  2. atap kampung
3.4 Berapa jarak kandang ke tempat sumber air: 1. 0-1 km  2.1-2 km  3. >3 km
3.5 Bagaimana keadaan sinar di dalam kandang: 1. terang  2. sedang  3. gelap
3.6 Bagaimana kondisi kebersihan kandang: 1. bersih  2. sedang  3. kotor

4. Kesehatan Ternak
4.1 Sumber air minum ternak: 1. sumur  2. kran umum  3. sungai  4. lain2 = ....
4.2 Sumber air untuk memandikan ternak dan membersihkan kandang: 1. sumur

2. kran umum  3. sungai  4. lain2 = ....
4.3 Jenis penyakit yang sering menyerang ternak : 1. mastitis  2. kelumpuhan

induk  3. abortus  4. pmk  5. lain2 = ....
4.4 Apakah ternak bapak/saudara pernah di vaksinasi: 1. pernah  2. tidak pernah
   * bila pernah, berapa kali/thn = ...
   * siapa yang melakukan: 1. dispet  2. koperasi  3. lain2 = ....
   * vaksinasi jenis apa = ......
4.5 Apakah ternak bapak/saudara pernah diberi jamu: 1. pernah  2. tidak pernah

* bila ya, jamu apa = ....
* frekuensi pemberian = ..... kali/ekor

4.6 Frekuensi memandikan sapi = ..... kali/minggu
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4.7 Jarak tempat memandikan sapi dengan tempat tinggal peternak =  .... km

5. Reproduksi
5.1 Jenis perkawinan yang biasanya dilakukan pada ternak bapak: 1. Ib  2. kawin

alam
5.2 Bagaimana menurut Bapak/saudara pelaksanaan  pelayanan petugas Ib di

tempat Bapak/saudara = 1. segera datang  2. kadang2 terlambat  3. selalu
terlambat

5.3 Apabila ternak menunjukkan tanda-tanda berahi bagaimana cara melaporkan
kejadian tersebut = 1. langsung ke inseminator  2. lewat ketua kelompok  3.
lain2 = ...

5.4 Apakah ternak Bapak/saudara selalu dilakukan pemeriksaan kebuntingan = 1.
ya  2. tidak;  bila ya, siapa yang melakukan pemeriksaan = 1. mantri hewan
2. dokter hewan  3. lain2 = ....

5.5 Pada umumnya, bagaimana proses kelahiran ternak yang Bapak/saudara miliki
= 1. normal  2. sulit

5.6 Berapa jarak induk dikawinkan lagi setelah beranak = ..... bulan
5.7 Berapa rataan calving inteval ternak Bapak/saudara = ...... bulan
5.8 Berapa umur pedet waktu disapih = .... bulan
5.9  Berapa umur dara pada waktu dikawinkan = ...... bulan
5.10 Berapa kali  rata-rata ternak  bapak/ saudara di Ib sampai berhasil bunting

(rataan konsepsi s/d bunting) = ..... kali
5.11Berapa jarak rumah Bapak/saudara ke tempat Pos Ib  = ...... km

5.12 Sudah berapa kali ternak yang Bapak/saudara miliki  melahirkan pedet =
.....kali
keterangan:

induk 1: .... kali
induk 2: .... kali
induk 3: .... kali
dst

5.13 Dari beberapa kali beranak berapa kali induk melahirkan pedet jantan dan
pedet betina =
keterangan:

induk 1: jantan = ... kali ; betina = ..... kali
induk 2: jantan = ... kali ; betina = ..... kali
induk 3: jantan = ... kali ; betina = ..... kali
dst
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Aspek Ketersediaan dan Pengembangan

Penguasaan ternak
1. Berapa jumlah ternak sapi perah yang Bapak/saudara miliki saat ini = ....... ekor
 Keterangan :  Sapi induk laktasi = ...... ekor
    Sapi induk kering = ...... ekor
    Sapi dara  = ...... ekor
    Pedet jantan  = ...... ekor
    Pedet betina  = ....... ekor
2. Apakah Bapak/saudara melakukan peremajaan terhadap ternak (replacement)?

Bila ya, jelaskan upaya yang dilakukkan?

3. Apa yang Bapak/saudara lakukan bila memiliki pedet sapi perah jantan = 1.
dijual  2. dipelihara

4. Bila dijual, pedet sapi perah jantan  di jual pada umur berapa bulan?
5. Dimana biasanya pedet sapi perah jantan dijual = 1. blantik  2. di jual sendiri ke

pasar ternak
6. Alasan Bapak/saudara menjual pedet sapi perah jantan?
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Lampiran 2. Peta Wilayah Kecamatan Pujon
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Lampiran 3. Tabel Sc dan Calving Interval

Nama Desa Nama Responden SC Calving Interval
1. Ngabab Suliaman 5 13

Sugianto 3 14
Kasiyan 5 13
Mat Ripain 3 14
Pai 3 14
Surahman 4 13
Ponijan 5 14
Rokadi 4 15
Nurali 3 15
Arofiq 2 14
Rata-rata skor 3,7 13,9

2. Sukomulyo Suwoto 4 14
Sunardi 1 13
Kaminem 3 13
Wariso 4 15
Supardi 4 14
Suciana 5 13
Supeno 3 14
Yasin 3 15
Jumani 5 14
Winayah 4 13

3,6 13,8
3. Pujon Kidul Tukiran 2 13

Dino 3 14
H. Munti 3 13
Lismiati 2 15
Sunaryo 1 13
Khotimah 3 13
Muslikah 2 14
Sri Handayani 3 15
Subani 3 16
Indah 3 16

2,5 14,2
4. Pandesari Poniran 4 14

Ismawati 3 15
Wito 5 14
Yati 3 13
Etik 5 14
Suwarti 2 14
Wawan 3 14
Sakir 5 14
Suliono 3 14
Abdul Rosyid 2 14

3,5 14
Rata-rata SC 4 daerah: 3,325
Rata-rata CI 4 daerah : 13,975
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Lampiran 4. Tabel Rekapitulasi Aspek Pola Produksi
Nama Desa Nama

Responden
5 aspek pola produksi

1  2 3 4  5
1. Ngabab Suliaman 3 16,6/5,3 (1,4,2)(3,4,1,1)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,2,1,1

Sugianto 1 15/2 (1,2,2)(3,4,1,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Kasiyan 1 15/3 (1,2,2)(3,4,1,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Mat Ripain 1 15/1 (1,2,2)(2,3,1,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Pai 1 15/2 (1,2,2)(1,4,2,2)2,1,1 2,2,2,1,2 1,1,1,1,1
Surahman 1 15/1,33 (1,2,2)(1,4,2,2)2,1,1 2,2,2,1,2 1,1,1,1,1
Ponijan 1 17,5/1 (1,2,2)(3,3,1,2)2,1,1 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Rokadi 1 10/1 (1,1,2)(3,4,1,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Nurali 1 12/1 (1,2,2)(3,4,1,2)2,1,2 2,2,2,1,2 1,1,1,1,1
Arofiq 1 12/1 (1,2,2)(3,3,1,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1

2. Sukomulyo Suwoto 1 14/1 (1,2,2)(1,3,3,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Sunardi 1 12,5/0,75 (1,2,2)(1,4,2,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Kaminem 1 17,5/1 (1,2,2)(1,4,2,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Wariso 3 12/1. (1,2,2)(1,4,2,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Supardi 3 14/1,5 (1,2,2)(1,4,2,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Suciana 1 15/1,5 (1,2,2)(1,4,2,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Supeno 1 15/1,5 (1,2,2)(1,3,2,1)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Yasin 1 12,5/1 (1,2,2)(1,4,1,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Jumani 1 12,5/1 (1,1,2)(1,4,2,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Winayah 3 12,5/1 (1,2,2)(1,4,2,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1

3. Pujon Kidul Tukiran 3 8/0,3 (1,2,2)(3,3,2,2)2,1,2 2,2,2,1,2 1,1,1,1,1
Dino 1 10/1,33 (1,1,1)(3,3,1,1)1,1,1 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
H. Munti 2 10/1,5 (1,4,2)(1,3,1,1)2,1,1 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Lismiati 1 10/2,5 (1,2,2)(1,4,2,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Sunaryo 3 7/1,6 (1,4,1)(3,4,1,1)2,1,2 2,2,5,1,1 1,1,1,1,1
Khotimah 1 15/0.75 (1,2,2)(1,4,1,1)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Muslikah 3 13,3/1 (1,1,1)(3,4,1,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Sri Handayani 3 20/1,5 (1,1,1)(3,4,1,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Subani 1 10/0,5 (1,2,2)(1,4,1,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Indah 3 10/0,5 (1,4,2)(3,4,1,1)2,1,2 2,2,5,1,1 1,1,1,1,1

4. Pandesari Poniran 2 36/0,75 (1,2,2)(2,4,1,2)2,1,2 2,2,2,1,1 1,1,1,1,1
Ismawati 3 12/1,5 (1,4,1)(3,3,1,1)1,1,2 2,2,2,1,2 1,1,1,1,1
Wito 3 10/2 (1,4,1)(3,2,1,1)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Yati 3 17,5/1,5 (1,2,2)(1,4,1,1)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Etik 1 20/2 (1,4,1)(3,2,1,2)1,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Suwarti 3 12,5/2 (1,1,2)(3,2,1,2)1,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Wawan 3 30/1,33 (1,1,2)(3,2,1,2)1,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Sakir 3 30/2 (1,4,2)(3,2,1,2)1,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Suliono 1 5/3,3 (1,2,2)(1,4,2,2)2,1,2 2,2,5,1,2 1,1,1,1,1
Abdul Rosyid 3 39/3,125 (1,4,1)(3,2,1,2)1,1,2 2,2,1,1,2 1,1,1,1,1

 Hijauan/
Konsentrat

Rata-rata konsumsi hijauan: 15,21 kg/ekor/hr
Rata-rata konsumsi konsentrat : 1,44 kg/ekor/hr



59

Lampiran 5. Dokumentasi penelitian

Gambar 1. Kondisi Kandang Ternak Sapi
Perah

 Gambar 2. Kondisi KandangTternak yang
Terbuat dari Bambu

Gambar 3. Pengambilan Data ke Kantor Desa  Gambar 4. Pengambilan Data Primer
Responden

Gambar 5. Ternak diangkut ke Luar Daerah  Gambar 6.  Interview dengan Petugas Pasar
Hewan Kecamatan Pujon
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Lampiran 6. Responden Penelitian

No Nama Responden Pekerjaan
1 Suliaman Petani Ternak
2 Sugianto Petani Ternak
3 Kasiyan Petani Ternak
4 Mat Ripain Petani Ternak
5 Pai Petani Ternak
6 Surahman Petani Ternak
7 Ponijan Petani Ternak
8 Rokadi Petani Ternak
9 Nurali Petani Ternak
10 Arofiq Petani Ternak
11 Suwoto Petani Ternak
12 Sunardi Petani Ternak
13 Kaminem Petani Ternak
14 Wariso Petani Ternak
15 Supardi Petani Ternak
16 Suciana Petani Ternak
17 Supeno Petani Ternak
18 Yasin Petani Ternak
19 Jumani Petani Ternak
20 Winayah Petani Ternak
21 Tukiran Petani Ternak
22 Dino Petani Ternak
23 H. Munti Petani Ternak
24 Lismiati Petani Ternak
25 Sunaryo Petani Ternak
26 Khotimah Petani Ternak
27 Muslikah Petani Ternak
28 Sri Handayani Petani Ternak
29 Subani Petani Ternak
30 Indah Petani Ternak
31 Poniran Petani Ternak
32 Ismawati Petani Ternak
33 Wito Petani Ternak
34 Yati Petani Ternak
35 Etik Petani Ternak
36 Suwarti Petani Ternak
37 Wawan Petani Ternak
38 Sakir Petani Ternak
39 Suliono Petani Ternak
40 Abdul Rosyid Petani Ternak
41 Triono Blantik
42 Supaat Blantik
43 Mustaji Blantik
44 Giarto Blantik
45 Bambang Petugas Pasar Hewan
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Lampiran 7. Kriteria Penilaian skor tabel IFAS dan EFAS rumah tangga
peternak sapi perah di Kecamatan Pujon

Kekuatan (Strengths)

1. Kepemilikan jumlah induk produktif yang dimiliki peternak semakin
bertambah

Kriteria penilaian :
0 – 0,04 : populasi sangat rendah, < 5.000 ekor  (rating 1)
0,05 – 0,09 : populasi rendah, > 5.000 - 10.000 ekor  (rating 2)
0,1 – 0,14 : populasi sedang > 10.000 – 15.000 ekor  (rating 3)
0,15 – 0,2 : populasi tinggi, > 15.000 ekor   (rating 4)

Penilaian yang dipakai dalam indikator kriteria ini adalah jumlah populasi

ternak sapi perah yang ada di wilayah Kabupaten Malang berdasarkan data dinas

PKP Kabupaten Malang tahun 2008, dimana untuk wilayah Pujon memiliki

Populasi ternak yang tinggi sekitar 20.250 ekor sehingga mendapat bobot nilai

0,2.

2. Tersedianya Sarana Produksi Ternak (Sapronak) yang dimiliki peternak
untuk Mendukung Pengembangan Pedet Sapi Perah Jantan

Kriteria penilaian:

0 – 0,04 : sapronak yangg dimiliki tidak mendukung  (rating 1)
0,05 – 0,09 : sapronak yang dimiliki cukup mendukung  (rating 2)
0,1 – 0,14 : sapronak yang dimiliki mendukung   (rating 3)
0,15 – 0,2 : sapronak yang dimiliki sangat mendukung  (rating 4)

Penilaian indikator ketersediaan sapronak berdasarkan kondisi riil

penerapan aspek perkandangan pola produksi ternak di wilayah Kecamatan Pujon,

dimana untuk kelengkapan sarana bahan bangunan kandang dan perlengkapan

kandang memiliki umur ekonomis lebih lama, kualitas baik, bentuk atap

kampung, memiliki saluran dan tempat pembuangan kotoran yang sederhana

sehingga skor 0,14 diberikan yang berarti bahwa tersedianya fasilitas sapronak

mendukung upaya pengembangan pedet sapi perah jantan



62

3. Rata-rata SC dan CI yang Rendah

Kriteria penilaian:

0 – 0,04 : SC >6 dan CI >17
0,05 – 0,09 : SC 5-6 dan CI 16-17
0,1 – 0,14 : SC 3-4 dan CI 14-15
0,15 – 0,2 : SC 1-2 dan 12-13

Penilaian bobot rata-rata SC dan CI berdasarkan kondisi riil terhadap

aspek reproduksi peternak sapi perah di wilayah Pujon, dimana untuk rata-rata SC

dan CI dari keempat wilayah SC sebesar 3,325 dan dan CI 13,975 sehingga skor

yang diberikan sebesar 0,14.

4. Kehidupan Peternak yang Ditunjang dengan Berkoperasi

Kriteria penilaian:

0 – 0,04 : tidak terdaftar sebagai anggota koperasi
0,05 – 0,09 : terdaftar sebagai anggota koperasi
0,1 – 0,14 : terdaftar dan aktif dalam organisasi koperasi
0,15 – 0,2 : aktif dalam kepengurusan koperasi dan anggota koperasi

Skor 0,2 diberikan pada aspek ini berdasarkan kondisi yang ada di lapang

yang berarti bahwa 90% dari responden penelitian aktif dalam kepengurusan

koperasi dan sebagai anggota koperasi, dimana dengan keanggotaan ini akan

peternak dapat menikmati fasilitas yang diberikan pihak koperasi, aktif dalam

organisasi koperasi baik dalam pengambilan keputusan, arus informasi, kebijakan

maupun kepengurusan.

Kelemahan (weaknesses)

1. Keterbatasan Modal untuk Pengembangan  Usaha dan Kebutuhan Uang
Tunai Peternak

Kriteria penilaian:

0 – 0,04 : sangat mendukung     (rating 4)
0,05 – 0,09 : mendukung      (rating 3)
0,1 – 0,14 : cukup mendukung      (rating 2)
0,15 – 0,2 : tidak mendukung      (rating 1)
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Penilaian keterbatasan modal dilihat dari sebagian besar dari responden

merupakan peternak rakyat yang mengusahakan peternakan sapi perah sebagai

usaha sampingan, tidak melakukan replacement, dan belum ada upaya

pengembangan pedet secara intensif, hanya dijadikan investasi kebutuhan

sewaktu-waktu untuk mendapatkan uang tunai sehingga skor yang diberikan

adalah 0,15.

2. peternak tidak mempunyai lahan yang cukup untuk memenuhi
ketersediaan pakan hijauan

Kriteria penilaian:

0 – 0,04 : peternak memiliki lahan sendiri dan juga lahan garapan perhutani
0,05 – 0,09 : peternak memiliki lahan sendiri
0,1 – 0,14 : peternak tidak memiliki lahan tetapi merumput di hutan
0,15 – 0,2 : peternak memberikan pakan hijauan seluruhnya dari pembelian

Penilaian skor 0,1 yang diberikan pada faktor kelemahan ini berdasarkan

pada kondisi riil penerapan pola produksi aspek pemberian pakan  dimana dari

rata-rata memiliki skor rendah terhadap ketersediaan pakan ini yaitu sebesar 0,1.

3. Rendahnya Tingkat Penguasaan Teknologi dan Pengetahuan Ternak

Kriteria penilaian:

0 – 0,04 : sistem pemeliharaan baik (intensif)
0,05 – 0,09 : sistem pemeliharaan cukup baik (tradisional)
0,1 – 0,14 : sistem pemeliharaan kurang baik(tradisional)
0,15 – 0,2 : sistem pemeliharaan buruk

Skor 0,07 diberikan Penilaian berdasarkan penerapan teknologi dan pola

produksi dapat dilihat dari sistem pemeliharaan yang diterapkan di peternakan

sapi perah di wilayah Pujon dengan sistem pemeliharaan tradisional yang cukup

baik.
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Peluang (Opportunities)

1. Kebutuhan Daging Sapi Dalam Negeri yang sebagian Besar masih
Dipasok dari Impor

Kriteria penilaian:

0 – 0,04 : pemenuhan daging dalam negeri 0 - 5%
0,05 – 0,09 : pemenuhan daging dalam negeri >5 - 15%
0,1 – 0,14 : pemenuhan daging dalam negeri >15 - 30%
0,15 – 0,2 : pemenuhan daging dalam negeri >30 – 50%

Penilaian peluang budidaya pedet sapi perah jantan masih terbuka lebar

hal ini berdasarkan data Dinas Peternakan Jatim tahun 2006 bahwa sekitar 35%

dari permintaan daging sapi dipenuhi dari impor sehingga masih terbuka peluang

yang cukup besar, dalam hal ini penilaian diberi skor 0,15.

2. Terbukanya Pasar yang Cukup Luas untuk Daerah Pemasaran Pedet
Sapi Perah Jantan

Kriteria penilaian:

0 – 0,04 : lokal, tingkat kecamatan
0,05 – 0,09 : antar kecamatan dalam kabupaten
0,1 – 0,14 : antar kabupaten dalam provinsi Jawa Timur
0,15 – 0,2 : antar provinsi

Wilayah pemasaran pedet tidak hanya jangkauan lokal tetapi meliputi

antar kabupaten bahkan antar provinsi. Fakta ini berdasarkan informasi alur

distribusi penjualan pedet jantan yang ada di pasar ternak Kecamatan Pujon,

sehingga skor yang diberikan sebesar 0,15.

3. Kecepatan Pertumbuhan Populasi Pedet Sapi Perah Jantan yang Baik
dengan Sex Ratio

Kriteria penilaian:

0 – 0,04 : pertumbuhan populasi rendah
0,05 – 0,09 : pertumbuhan populasi sedang
0,1 – 0,14 : pertumbuhan populasi tinggi
0,15 – 0,2 : pertumbuhan populasi sangat tinggi
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Kecepatan pertumbuhan populasi dengan rata-rata ketersediaan pedet

2246/th dengan perbandingan kelahiran 1:1,62, sangat mendukung pengembangan

pedet sapi perah jantan. Sehingga pada aspek ini diberikan skor 0,1.

4. Tersedianya Hasil Pertanian yang dapat Dijadikan Alternatif Bahan
Pakan

Kriteria penilaian:

0 – 0,04 : tidak mendukung
0,05 – 0,09 : cukup mendukung
0,1 – 0,14 : mendukung
0,15 – 0,2 : sangat mendukung

Luas areal pertanian di wilayah Pujon sekitar 910.10 Ha yang

memungkinkan untuk dijadikan areal pertanian sayur. Skor  0.1 berarti bahwa dari

areal lahan yang ada di wilayah Pujon mampu memberikan daya dukung pakan

alternatif dari hasil limbah pertanian yaitu sayur mayur.

5. Kerjasama dengan Investor dan Pemerintah

Kriteria penilaian:

0 – 0,04 : peluang kerjasama sangat kecil
0,05 – 0,09 : peluang kerjasama kecil
0,1 – 0,14 : peluang kerjasama besar
0,15 – 0,2 : peluang kerjasama menjanjikan

Kerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini pemerintah dan swasta

dalam upaya pengembangan pedet sapi perah jantan memberikan daya dukung

yang cukup sehingga diberi skor 0,05.

Ancaman (Threats)

1. Harga pedet sapi perah jantan yang relatif rendah di pasar tenak

Kriteria penilaian:

0 – 0,04 : selisih harga pada kisaran 100.000 – 150.000
0,05 – 0,09 : selisih harga pada kisaran 150.000 - 200.000
0,1 – 0,14 : selisih harga pada kisaran 200.000 – 250.000
0,15 – 0,2 : selisih harga pada kisaran diatas 250.000
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Pada aspek ini diberikan skor 0,15 yang berdasarkan harga survei harga

ternak di pasar hewan yang ada di kecamatan Pujon terhadap perbandingan haga

jual pedet sapi perah jantan dan betina. Fakta yang ada di lapang menunjukkan

kisaran harga jual pedet sapi perah jantan yang lebih rendah yaitu pada level

selisih harga di atas Rp 250.000,00.

2. Kebijakan Koperasi yang tidak memelihara pedet sapi perah jantan

Kriteria penilaian:

0 – 0,04 : ada kebijakan dan program yang sangat mendukung
0,05 – 0,09 : ada kebijakan dan program yang cukup mendukung
0,1 – 0,14 : ada kebijakan dan program tetapi tidak mendukung
0,15 – 0,2 : tidak ada program dan kebijakan

Penilaian terhadap aspek ini adalah 0,2 berarti bahwa koperasi tidak

memiliki kebijakan maupun program dalam pengembangan pedet sapi perah

jantan di wilayah Pujon. Fakta ini berdasarkan pada informasi yang terdapat pada

koperasi SAE Pujon sebagai wadah organisasi peternak sapi perah di wilayah

Pujon, bahkan kopersi menganjurkan untuk tidak memelihara pedet sapi perah

jantan.

3. Kepadatan Penduduk yang akan Mengikis Lahan Pertanian dan
Peternakan

Kriteria penilaian:

0 – 0,04 : pertumbuhan penduduk lambat
0,05 – 0,09 : pertumbuhan penduduk sedang
0,1 – 0,14 : pertumbuhan penduduk cepat
0,15 – 0,2 : pertumbuhan penduduk sangat cepat

Perkembangan populasi penduduk di wilayah Pujon dari data monografi

Kecamatan Pujon adalah sebesar  0,1% per tahun dengan kepadatan penduduk

rata-rata 206 / km2. sehingga dengan keadaan ini diberikan skor 0,1 dengan

asumsi bahwa pertumbuhan penduduk dapat dikatakan pada taraf sedang.
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Lampiran 7. Data populasi ternak sapi perah Koperasi susu SAE Pujon tahun 2004

DATA POPULASI SAPI PERAH KOPERASI SUSU SAE PUJON PERIODE DESEMBER 2004
No. Nama desa Induk Dara Pedet Pejantan Jumlah

Pos Bunting  Kering Bunting
Tdk

bunting Jantan  Betina

1  Jurang rejo I 493 730 104 123 182 220 12 1864
2  Pandesari II 318 391 67 98 120 205 25 1224
3  Sebaluh III 585 770 125 238 265 407 22 2412
4  Maron Pujon Kidul IV 125 348 56 87 107 179 8 910
5  Pujon Lor V 162 176 25 49 80 104 8 604
6  Kalangan VI 170 364 43 66 107 181 931
7  Madiredo / Wiyurejo VII 221 347 92 113 233 263 15 1284
8  Delik/ Persil / Lebo VIII 346 551 62 112 167 325 17 1580
9  Lebaksari / Torong IX 77 143 29 94 57 140 1 541
10  Ngabab X 224 529 87 139 186 305 12 1482
11  Tawang sari / Gerih XI 248 416 82 163 245 59 16 1209
12  Kedung rejo / Talasan XII 74 106 34 55 48 68 385
13  Ngroto / Maron Ngroto XIII 189 239 41 64 85 95 6 719
14  Bakir XIV 232 291 17 36 68 206 7 857
15  Ngeprih / Tretes XV 28 61 8 14 22 45 2 180
16  Pujon Kidul XVI 384 687 69 121 217 270 5 1753
17  Bendosari XVII 67 276 55 102 51 94 22 667
18  Biyan XVIII 137 178 57 68 63 147 650
19  Gesingan XIX 137 183 36 55 51 89 2 553
20  Dadapan Kulon XX 136 153 28 55 61 127 6 566
21  Maron Pujon Lor XXI 185 282 35 75 86 96 759

J u m l a h   4538 7221 1152 1927 2481 3625 186 21130
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Lampiran 8. Data populasi ternak sapi perah Koperasi susu SAE Pujon tahun 2005

DATA POPULASI SAPI PERAH KOPERASI SUSU SAE PUJON PERIODE DESEMBER 2005
 No Nama desa Pos Induk Dara Pedet Pejantan Jumlah

 Bunting  Kering Bunting
Tdk

Bunting  Jantan  Betina

1  Jurang Rejo I 453 651 81 119 129 281 23 1,737
2  Pandesari II 116 120 16 26 43 48 19 388
3  Sebaluh III 422 537 62 121 148 136 11 1,525
4  Maron Pujon Kidul IV 175 258 41 50 76 114 18 732
5  Pujon Lor V 121 211 32 66 70 118 10 628
6  Kalangan VI 296 404 42 51 113 140   1,046
7  Madiredo VII 123 128 37 68 118 147 25 646
8  Delik / Lebo VIII 168 279 40 99 119 171 18 894
9  Lebak sari IX 42 56 15 16 18 40 187

10  Ngabab X 233 530 55 118 248 216   1,400
11  Tawang sari / Gerih XI 251 282 122 186 125 201 9 1,176
12  Kedung rejo / Talasan XII 60 124 22 53 33 91 1 384
13  Ngroto XIII 131 234 51 53 121 91 6 687
14  Bakir XIV 249 349 42 76 136 216   1,068
15  Ngeprih / Tretes XV 43 92 13 16 32 67 263
16  Pujon Kidul XVI 221 459 63 92 125 229 6 1,195
17  Bendosari XVII 65 247 58 149 50 76 21 666
18  Biyan XVIII 158 196 34 49 58 124 619
19  Gesingan XIX 148 179 41 64 38 104 574
20  Dadapan Kulon XX 147 168 47 66 61 102 591
21  Maron Pujon Lor XXI 196 336 45 81 89 140 3 890
22  Bon Bayi XXII 85 98 7 24 33 40 287
23  Lor Sawah XXIII 140 131 30 34 54 53 12 454
24  Dadapan Etan XXIV 26 112 14 38 31 70 291
25  Kampungan XXV 53 61 19 25 15 43 2 218
26  Gumul XXVI 104 121 26 35 57 62 405
27  Wiyurejo XXVII 124 204 48 64 75 134 4 653
28  Persil XXVIII 112 116 34 35 60 108 4 469
29  Maron Sebaluh XXIX 113 248 36 72 76 110 10 665

30  Torong XXX 69 79 42 86 26 28 1 331
J u m l a h   4,644 7,010 1,215 2,032 2,377 3,588 203 21,069
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