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ABSTRAK

ANALISIS SKALA USAHA, DAYA SAING DAN KEBERLANJUTAN
USAHA TERNAK SAPI DI KECAMATAN PUNGGUR

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

Gama Ayu Siswandari

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis skala produksi usaha ternak sapi
potong (2) daya saing usaha ternak sapi potong dan (3) keberlanjutan usaha ternak
sapi potong pada peternak kelompok tani dan bukan anggota kelompok tani.
Jumlah responden penelitian adalah 42 orang peternak anggota kelompok tani dan
30 orang peternak bukan anggota kelompok tani yang diambil secara sensus.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Data primer diperoleh
melalui wawancara secara langsung dengan peternak dan data sekunder diperoleh
dari beberapa lembaga terakit. Pengambilan data dilaksanakan dari Bulan Juni-Juli
2016. Data dianalisis regresi linier berganda menggunakan fungsi produksi Cobb
Douglas, Policy Analysis Matrix (PAM), desktiptif kuantitatif menggunakan skor.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) usaha ternak sapi potong peternak
anggota kelompok tani dan  peternak bukan anggota kelompok tani berada pada
skala usaha produksi tetap (constant return to scale), (2) usaha ternak sapi potong
peternak anggota kelompok tani memiliki keunggulan komparatif (daya saing)
sedangkan pada peternak bukan anggota kelompok tani tidak memilki keunggulan
komparatif (tidak berdaya saing), (3) tingkat keberlanjutan usaha ternak pada
peternak anggota kelompok tani tergolong tinggi sedangkan peternak bukan
angggota kelompok tani tergolong sedang.

Kata kunci : Daya saing, Sapi potong, Skala usaha



ABSTRACT

ANALYSIS OF RETURN TO SCALE, COMPETITIVENESS AND
SUSTAINABILITY BUSINESS BEEF CATTLE IN SUB-DISTRICT

PUNGGUR DISTRICT OF CENTRAL LAMPUNG

By

Gama Ayu Siswandari

This study aims to (1) analyze return to scale of beef cattle (2) the
competitiveness of cattle (3) the sustainability of beef cattle business of farmer
group and none of farmer group. The number of respondents is 43 farmers of
farmer group members and 30 farmers of none farmer group members taken by
census. The research used survey method. Primary data was obtained through
direct interviews with breeders and secondary data obtained from several
institutions. Data were collected from June-July 2016. Data was analyzed by
multiple linear regression using Cobb Douglas production function, Policy
Analysis Matrix (PAM), quantitative descriptive by using score. The result of the
research showed that (1) the beef cattle of farmers group and none farmer group
were on the scale of constant production (constant return to scale), (2) the farmers
of group had a comparative advantage and the farmers of none group did not have
comparative advantage, (3) the level of sustainability of business beef catle in the
farmer group was high, where as in the none farmer group was classified as
moderate.

Keywords: Beef cattle, Competitiveness, Return to scale,
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian diartikan sebagai rangkaian berbagai upaya untuk

meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan

kemiskinan, memantapkan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan

ekonomi wilayah. Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu

disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas

dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan

kesejahteraan petani (Kementerian Pertanian, 2015).

Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan

perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP 2015-2045, maka

sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah (1)

Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi

gula dan daging , (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan

komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor

dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5)

peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja

aparatur pemerintah yang baik (Kementerian Pertanian, 2015).
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Tingkat pertambahan penduduk yang tinggi akan menyebabkan semakin

sempitnya lahan pertanian terutama pertanian tanaman pangan. Dengan

kondisi yang demikian maka petani harus mencari alternatif lain sebagai

upaya meningkatkan pendapatan mereka, karena tingkat pendapatan yang

didapatkan dari sektor pertanian tanaman pangan tidak mencukupi untuk

memenuhi kebutuhan hidup keluarga petani.

Salah satu bagian dari pembangunan pertanian adalah pembangunan subsektor

peternakan. Pembangunan usaha subsektor peternakan merupakan salah satu

bagian yang terintegral dengan pembangunan pertanian dalam upaya

pengembangan dan peningkatan sebagai salah satu upaya dalam kebutuhan

masyarakat akan protein hewani yang memiliki nilai strategis, antara lain

dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat

bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan rata-rata pendapatan penduduk

dan menciptakan lapangan pekerjaan. Besarnya potensi sumberdaya alam

yang dimiliki indonesia memungkinkan pengembangan subsektor peternakan

sehingga pertumbuhan baru perekonomian indonesia.

Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014 (PSDS-2014) merupakan

salah satu dari program utama Kementerian Pertanian yang terkait dengan

upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis

sumberdaya domestik khususnya ternak sapi potong. Swasembada daging

sapi sudah lama di inginkan oleh masyarakat agar ketergantungan terhadap

impor baik sapi bakalan maupun daging semakin menurun dengan

mengembangkan potensi dalam negeri.Keberhasilan program swasembada
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daging sapi 2014 akan sangat tergantung kepada partisipasi penuh masyarakat

peternak sapi potong, sehingga bagaimanapun baiknya program yang disusun

tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat peternak dan para pelaku

peternakan sapi potong lainnya. Kegiatan pokok dari PSDS 2014 adalah:

(1) penyediaan bakalan/daging sapi lokal, (2) peningkatan produktivitas dan

reproduktivitas ternak sapi lokal, (3) pencegahan pemotongan sapi betina

produktif (penyediaan bibit sapi lokal), dan (4) pengaturan stok daging sapi

dalam negeri (Kementerian Pertanian, 2014).

Provinsi Lampung memiliki potensi dalam pengembangan peternakan sapi

potong,hal ini dikarenakan tersedianya sumber daya alam yang dimilikiseperti

pakan ternak.Provinsi Lampung memiliki bahan bakupakan ternak yang

berasal dari komoditas pertanian dan perkebunan sebagai penghasil jagung,

ubikayu, nanas, kelapa sawit, kopi, kakao dan lain-lain. Selain itu, Provinsi

Lampung juga terdapat industri penggilingan beras yang hasil sampingannya

berupa dedak halus sebagai bahan baku pembuatan konsentrat yang sangat

dibutuhkan oleh ternak. Pakan ternak lain yang dihasilkan berupa serat kasar

sisa kulit nanas, onggok, batang jagung, kulit ubikayu dan lain-lain (Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2014).

Data perkembangan populasi ternak sapi di Provinsi Lampung Tahun 2010-

2014 dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Perkembangan populasi sapi di Provinsi Lampung (Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, 2015)

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat dari laju pertumbuhan populasinya,

secara nyata mengalami perubahan akibat kondisi ekonomi yang berbeda-

beda setiap tahun.Pertumbuhan populasi tertinggi terjadi pada tahun 2010 ke

2011 masing-masing sebesar 6,65 persen dan 33,21 persen. Peningkatan

populasi sapi sangat dimungkinkan karena banyaknya jumlah peternak sapi

pada rentang tahun tersebut, munculnya semangat untuk beternak sapi atau

kemungkinan populasi sapi bertambah akibat impor sapi saat itu.Meskipun

demikian, inti masalahnya adalah laju pertumbuhan populasi sapi nasional

masih lambat.

Pada Tahun 2013 laju pertumbuhan mengalami penurunan hingga mencapai

35,67%.Kondisi ini bisa menurunkan semangat rumah tangga peternak untuk

mengusahakan kembali ternak sapinya dan akibatnya jumlah populasi sapi

kedepan akan terus berkurang. Penurunan populasi sapi ini disebabkan oleh

beberapa faktor, diantaranya harga jual sapi yang tinggi mendorong peternak

untuk menjual sapi yang dimilikinya.Selain itu, faktor keamanan yang tidak
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mendukung juga menyebabkan peternak beralih ke ternak kecil, pertanian

tanaman pangan dan perkebunan sawit maupun karet.

Ternak sapi memiliki manfaat lebih luas dan bernilai ekonomis lebih besar

daripada ternak lain.Hal ini memberikan prospek yang cerah ke depannya

untuk Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha ternaknya.Menurut

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2015), populasi ternak sapi di

Provinsi Lampung saat ini mencapai 587.827 ekor sapi, yang sebagian besar

tersebar di pedesaan.Usaha ternak sapi merupakan usaha yang lebih menarik

sehingga mudah merangsang prospek pengembangan usaha.

Perkembangan usaha ternak sapi di Provinsi Lampung hampir tersebar

diseluruh kabupaten.Salah satu kabupaten yang berpotensi usaha sapi potong

adalah Kabupaten Lampung Tengah.Populasi ternak di Provinsi LampungPer

Kabupaten/Kota Tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Share populasi sapi per kabupaten di Provinsi Lampung (Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2015)
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Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa populasi ternak sapi di Kabupaten

Lampung Tengah menempati urutan pertama yang memiliki share 35,4%

sebesar dari total populasi sapi di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung

Tengah terdapat 28 Kecamatan yang memiliki usaha ternak sapi potong, salah

satunya Kecamatan Punggur yaitu mencapai 4.498 ekor (Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan, 2015).

Populasi ternak di Kecamatan Punggur terdiri dari 9 Desa, salah satunya yaitu

Desa Astomulyo.Desa ini merupakan penyumbang terbesar dari populasi

ternak sapi potong.Usaha peternakan sapi potong di Desa Astomulyo

dilakukan oleh peternak yang tergabung kelompok dan peternak bukan

kelompok (mandiri).Usaha ternak yang dilakukan oleh peternakkelompok dan

non kelompok sangatlah berbeda, oleh karena itu sangat menarik untuk

diteliti baik dari skala usaha, daya saing dan keberlanjutan usaha ternak

tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Skala usaha ternak masih dalam kondisi skala usaha menaik (increasing to
scale)

Peternak sapi potong mempunyaiberbagai keterbatasan informasi dan

tekonologi.Akses peternak sapi untuk mendapatkan informasi mengenai

carabeternak, manajemen pakan, modal usaha sangat terbatas, teknologi

sederhana, kualitas produksi masih rendah.Keterbatasan tersebut

menyebabkan para petenak kurang optimal dalam menggunakan input

produksi sehingga skala usaha yang dilakukan berada pada kondisi skala

usaha menaik (increasing return to scale) sehingga perlu adanya penambahan
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input produksi untuk menghasilkan sapi potong yang optimal. Peranan

kelompok tani sebagai wadah belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi

seharusnya dapat membantu para peternak yang tergabung dalam kelompok

ternak untuk meningkatkan produksi yang optimal dengan penggunaan input

produksi yang tepat.Selain itu juga masih ada peternak yang melakukan

usahanya tanpa mengikuti kelompok tani. Peternak yang tidak mengikuti

kelompok ternak dimungkinkan penggunaan input produksinya kurang

optimal juga dikarenakan kurang adanya pendampingan dan pembinaan dari

pemerintah sehingga teknologi yang digunakan masih sederhana.

2. Kondisi daya saing usaha ternak sapi potong masih rendah

Ternak sapi potong merupakan salah satu alternatif usaha yang banyak dipilih

peternak.Hal ini karena disamping sistem pemeliharaan yang relatif mudah,

periode pengusahaan juga relatif singkat.Dalam hal ini perlu dilakukan daya

saing sebagai upaya pengembangan usaha ternak sapi potong.

Menurut Kasryno dan Syafa'at (2000) bahwa usaha peternakan dikatakan

layak memiliki daya saing apabila memiliki kriteria: (1) tangguh yaitu

memiliki keunggulan kompetitif; (2) progresif, diukur dari kemampuannya

untuk meningkatkan penggunaan faktor produksi, produktivitas dan

keberlanjutan pertumbuhan; (3) strategis, sebagai tingkat penyedia lapangan

kerja dan sebagai penyedia pangan nasional; (4) artikulatif, kemampuan

sebagai penarik sektor ekonomi lainnya dan (5) responsif terhadap kebijakan.

Jika hal ini dapat tercapai maka usaha ternak sapi ini akan meningkat

keunggulan dan daya saingnya.
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Saat ini sebagian besar peternak di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung

Tengah mengusahakan usaha ternak sapi potong.Terkait dengan daya saing,

usaha ternak sapi potong di Kabupaten Lampung Tengah masih menghadapi

beberapa kendala yaitu (1) skala usaha ternak sapi yang diusahakan masih

sambilan, cenderung sebagai tabungan dan status sosial, (2) ketersediaan

bakalan yang unggul terbatas, (3) terbatasnya akses teknologi, (4)

pertambahan bobot badan sapi yang belum optimal, serta (5) adanya peternak

yang belum tergabung dalam kelembagaan, sehingga belum mendapatkan

informasi yang maksimal mengenai usaha ternak sapi yang benar.

Berdasarkan permasalahan di atas, baik dari segi produksi daging maupun

kondisi sosial lainnya, maka akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan

daya saing usaha ternak sapi potong di Kabupaten Lampung Tengah.

3. Tingkat Keberlanjutan Usaha Ternak Sapi Potong masih rendah

Usaha peternakan rakyat secara absolut telah memberikan perbaikan

pendapatan kepada peternak namun kurang berarti, karena laju peningkatan

pendapatan yang bukan peternak jauh lebih cepat dari laju pertumbuhan

pendapatan peternak rakyat sehingga sampai saat ini peternak rakyat berada

pada golongan yang masih rendah pendapatannya (Saragih, 2001).Dalam

upaya meningkatkan pendapatan peternak dan bersaing pada era pasar bebas

diperlukan strategi keberlanjutan usaha yang mencerminkan perubahan

keunggulan komparatif ke kompetitif.Untuk mencapai keunggulan

komparatif, pengembangan peternakan sapi potong harus digerakkan oleh
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inovasi (innovation driven) dengan sumber daya manusia yang terdidik

terutama di tingkat kelompok ternak melalui kegiatan penyuluhan peternakan.

Kegiatan penyuluhan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan

kemampuan peternak dan menunjang perbaikan usaha ternak melalui upaya

untuk mengubah perilaku peternak ke arah usaha beternak yang lebih baik

(better farming), berusaha ternak lebih baik (better business), kesejahteraan

hidup yang lebih baik (better living), dapat menjaga lingkungan hidup dengan

lebih baik (better environtment), danmencapai kehidupan masyarakat yang

lebih baik (better community). Kondisi tersebut dapat dicapai apabila

penyuluh peternakan difasilitasi oleh pengurus kelompok ternak untuk

mengidentifikasi kebutuhan peternak, melakukan percontohan, mendorong

kerja sama di antara peternak, mendorong minat peternak untuk

memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia (tenaga kerja)

secara optimal serta menuntut peternak untuk mencapai produksi dan kualitas

produksi yang dapat mencapai tujuan organisasi kelompok ternak dan

lembaga penyuluhan yaitu kesejahteraan peternak.

Peternak kelompok maupun peternak bukan kelompok membutuhkan sistem

dan usaha yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, berkeadilan, dan

terdesentralisasi.Keberlanjutan usaha berhubungan dengan kemampuan

peternak dalam hal pengambilan keputusan, kemampuan sebagai

pekerja/teknis beternak, sikap inovatif, mampu bekerja sama dan menghadapi

resiko, melakukan evaluasi usaha, dan adanya kemampuan untuk

meningkatkan skala pemilikan sebagai salah satu upaya pencapaian tingkat



10

produksi yang menguntungkan. Demikian pula dengan peran kelompok

ternak dalam memberikan pelayanan sesuai kebutuhan anggota serta adanya

kesempatan usaha yang sama (merata) bagi setiap peternak baik untuk

peternak anggota pria maupun peternak anggota wanita (aspek gender). Atas

dasar pemikiran tersebut, pemberdayaan kepada peternak perlu mendasarkan

pada bagaimana peternak kelompok maupun bukan kelompok dapat

berinovasi, bekerja sama, berintegrasi, dan berprestasi, sehingga pada

akhirnya memiliki kompetensi baik secara teknis, ekonomis, maupun sosial.

Dengan demikian keberlanjutan usaha ternak tersebut dapat terus

dikembangkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi skala usaha ternak sapi potong di Kecamatan

Punggur Kabupaten Lampung Tengah?

2. Bagaimanakah daya saing usaha ternak sapi potong peternak kelompok

dan bukan kelompok di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung

Tengah?

3. Bagaimanakah keberlanjutan usaha ternak sapi potong di Kecamatan

Punggur Kabupaten Lampung Tengah?

C.   Tujuan Penelitian

1. Menganalisis keadaan skala usaha ternak sapi potong di Kecamatan

Punggur Kabupaten Lampung Tengah.
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2. Menganalisis daya saing usaha ternak sapi potong peternak kelompok dan

bukan kelompok di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

3. Menganalisis keberlanjutan usaha ternak sapi potong di Kecamatan

Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Peternak kelompok dan bukan kelompok pada usaha ternak sapi potong.

2. Dinas dan instansi/lembaga pemerintah yang terkait sebagai bahan

pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.

3. Sebagai referensi bagi penelitian sejenis pada waktu yang akan datang.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN
HIPOTESIS PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Produksi

Tujuan utama dari kegiatan usaha ternak adalah memperoleh hasil ternak yang

banyak (produksi tinggi). Hal yang mendapat tekanan dalam pembicaraan

teori produksi adalah mengenai jumlah output yang bergantung dengan faktor

produksi. Ada beberapa pengertian tentang produksi yang diungkapkan oleh

banyak ahli ekonomi. Pertama, produksi adalah proses yang dapat mengubah

beberapa barang atau jasa (input) menjadi barang atau jasa lain (output) dan

produksi pertanian merupakan hasil bekerjanya beberapa faktor produksi yaitu

tanah, tenaga kerja, dan modal, selain faktor manajemen (Soekartawi, 1995).

Teori produksi adalah teori yang mempelajari bagaimana menggunakan

kombinasi input/faktor produksi untuk menghasilkan output yang optimum,

dalam teori produksi dibahas mengenai perilaku produsen dalam menggunakan

input yang tersedia untuk mencapai tujuannya (Antriyandarti, 2012).

Produksi adalah proses kombinasi dan koordinasi material-material dan

kekuatan-kekuatan (input, faktor, sumberdaya, atau jasa-jasa produksi) dalam

pembuatan suatu barang atau jasa (Aris, 2012).
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Produksi merupakan kegiatan atau proses dalam menggunakan input, baik

input variabel maupun input tetap untuk menghasilkan barang (Aliudin, 2014).

Produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi output, sehingga nilai

barang tersebut bertambah. Penentuan kombinasi faktor-faktor produksi yang

digunakan dalam proses produksi sangatlah penting agar proses produksi yang

dilaksanakan dapat efisien dan hasil produksi yang didapat menjadi optimal

(Suherman, 2000).

Berdasarkan berbagai pengertian di atas maka yang dimaksud dengan produksi

dalam penelitian ini adalah suatu proses memberdayakan sumber-sumber yang

tersedia untuk memperoleh hasil ternak yang banyak, yang dalam hal ini

berupa ternak sapi potong.

2. Fungsi Produksi

Menurut Hanafie (2010) fungsi produksi merupakan suatu fungsi yang

menunjukkan hubungan teknis antara hasil produksi fisik (ouput) dengan

faktor-faktor produksi (input).

Menurut Aris (2012) fungsi produksi adalah sebuah deskripsi matematis atau

kuantitatif dan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan produksi teknis

yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Fungsi produksi memberikan output

maksimum dalam pengertian fisik tiap-tiap tingkat input dalam pengertian

fisik.
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Menurut Boediono (2012) fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan

yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat penggunaan

input-input. Setiap produsen dalam teori dianggap mempunyai suatu fungsi

produksi untuk pabriknya. Secara matematis fungsi produksi ditulis sebagai

berikut:

Q = f (X1,X2,X3,.....................Xn) ............................................................... (2.1)

Keterangan :

Q =  output
X1,X2,X3......Xn =  input variabel

Dalam pengertian yang paling umum, fungsi produksi bisa ditunjukkan dengan

rumus sebagai berikut.

Y = f (X1, X2, X3, … Xn) ………….……………………...……....….......... (2.2)

Keterangan :

Y =  produk yang dihasilkan
X =  faktor-faktor produksi yang digunakan
f =  fungsi yang menunjukkan hubungan dari peubah input menjadi output
i =  1, 2, 3,……..n

Dalam teori ekonomi diambil pula satu asumsi dasar mengenai sifat dari fungsi

produksi, yaitu fungsi produksi dari semua produksi dimana semua produsen

dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut The Law of Deminishing

Returns. Hukum ini mengatakan bahwa bila suatu macam input ditambah

penggunaannya sedangkan input lain tetap maka tambahan output yang

dihasilkan dan setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi mula-

mula menaik tetapi kemudian seterusnya menurun bila input tersebut ditambah.
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Dalam kegiatan produksi terjadi perubahan output dan input. Persentase

perubahan output karena persentase perubahan input disebut elastisitas

produksi. Elastisitas produksi juga mengukur tingkat respon suatu fungsi

produksi terhadap perubahan penggunaan input. Secara matematis, elastisitas

produksi (EP) dapat dituliskan sebagai berikut :

Ep=
// …………………...………………................……………….....(2.3)

Ep= . Ep= ….…........…..........…………………………...........(2.4)

Keterangan:

PM (MPP) = Produk marjinal
PR (APP) = Produk rata-rata
y = Jumlah output yang dihasilkan
x = Jumlah input yang digunakan

Jika Ep lebih besar dari satu, maka perubahan input akan menghasilkan

perubahan atau kenaikan output yang lebih besar, Ep sama dengan satu berarti

persentase perubahan input persis sama dengan persentase perubahan output

yang dihasilkan, Ep yang lebih kecil dari satu menandakan bahwa proporsi

kenaikan output lebih kecil dari inputnya.

Berdasarkan hubungan antara PT, PM, PR , dan elastisitas produksi (Ep) dapat

ditentukan batas daerah produksi. Daerah produksi I menunjukan nilai Ep> 1,

dalam daerah dimana penambahan input sebesar satu persen akan

menyebabkan penambahan output yang lebih besar dari satu persen, dengan

demikian produksi masih bisa ditingkatkan (increasing rate), sehingga daerah

ini disebut daerah irasional. Daerah II (daerah rasional) dengan nilai εp adalah

0 < εp< 1, pada derah ini penambahan input sebesar satu persen akan
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menyebabkan penambahan produksi yang tidak proposional (diminishing rate)

namun, pada suatu tingkat tertentu penggunaan input akan memberikan

keuntungan yang maksimum, yang berarti penggunaan input sudah optimum.

Daerah III (daerah irasional) dengan nilai Ep< 0, pada derah ini penambahan

input akan menyebabkan penurunan jumlah output yang dihasilkan, daerah ini

mencerminkan penggunaan input yang tidak efisien, pada daerah ini setiap

upaya penambahan input tetap akan merugikan petani. Daerah I dan daerah

III adalah disebut sebagai daerah irasional, pada daerah ini produsen tidak

akan memproduksi, karena pada daerah I walaupun penambahan input akan

menambah output (increasing productivity) tetapi pada titik tertentu produk

marjinal (PM atau MPP) yang dihasilkan akan terus menurun (diminishing

productivity), sedangkan pada daerah III penambahan satu-satuan input akan

menurunkan output (decreasing productivity).

Gambar 3. Kurva fungsi produksi neoklasikal

Sumber : Aris (2012)
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Menurut Soekartawi (2002) Penggunaan suatu bentuk fungsi produksi dalam

suatu kegiatan penelitian sangat dipengaruhi oleh data yang tersedia, kondisi

daerah, sistem kerja, dan jumlah produksi yang digunakan. Untuk memberikan

hubungan kuantitatif, maka fungsi produksi harus dinyatakan dalam bentuk

khusus seperti Cobb-Douglas. Pemilihan model fungsi yang baik haruslah

memperhitungkan fasilitas perhitungan yang ada, sesuai dengan realita, dan

kemampuan model dalam menggambarkan suatu masalah yang sedang

dianalisis. Untuk mendapatkan fungsi produksi yang baik dan benar harus

mengikuti pedoman, yaitu: (1) bentuk aljabar fungsi produksi harus dapat

dipertanggung jawabkan, (2) bentuk aljabar fungsi produksi harus mempunyai

dasar yang rasional baik secara fisik maupun ekonomi, (3) mudah dianalisis,

dan (4) mempunyai implikasi ekonomi. Pada persamaan yang menggunakan

tiga variabel atau lebih disarankan untuk menggunakan fungsi produksi Cobb-

Douglas, karena lebih sesuai untuk analisis usahatani. Menurut Soekartawi

(1995) secara matematis fungsi Cobb-Douglas dapat dirumuskan sebagai

berikut.

Y= AX1
b1X2

b2X3
b3................ Xn

bn........................................................... (2.5)

Keterangan :

A =  Koefisien regresi penduga variabel
Y =  Produksi yang dihasilkan
X =  Faktor Produksi yang digunakan

Untuk memudahkan analisis maka fungsi produksi Cobb-Douglas

ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma linier. Fungsi produksi Cobb-
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Douglas yang ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma linier sebagai

berikut.

ln Y  =   lnA + b1ln X1 + b2ln X2 + b3 lnX3 ... + bn ln Xn + u ....................(2.6)

Penggunaan fungsi produksi Cobb-Douglas mempunyai beberapa kelebihan.

Keistimewaan atau kelebihan yang dimiliki fungsi produksi Cobb-Douglas

sehingga sering digunakan antara lain: (1) penyelesaian relatif mudah, dan

dapat dengan mudah ditransfer ke bentuk satuan linier, (2) pendugaan garis

menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus merupakan besaran elastisitas

produksi, (3) jumlah besaran elastisitas tersebut juga merupakan bentuk tingkat

besaran return to scale.

3. Skala Usaha Produksi

Dalam pengembangan usaha ternak sapi maka perlu diperhatikan kondisi skala

usaha yang ada, dengan mengetahui kondisi skala usaha maka peternak dapat

mempertimbangkan perlu atau tidaknya suatu usaha untuk dikembangkan lebih

lanjut. Dalam Syafrudin (2005) dijelaskan, jika suatu keadaan ekonomi skala

usaha yang terbentuk adalah ekonomi skala usaha dengan kenaikan hasil yang

bertambah (Increasing Return to Scale/IRS), maka perluasan usaha dalam

satuan usaha yang dimiliki akan menurunkan biaya produksi rata-rata sehingga

dapat menaikkan keuntungan, selain itu biaya produksi rata-rata akan menurun

seiring dengan meningkatnya jumlah keluaran yang dapat dihasilkan. Jika

keadaan ekonomi skala usaha yang terbentuk adalah ekonomi skala usaha

dengan kenaikan hasil yang tetap (Constant Return to Scale/CRS), maka
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perluasan usaha tidak berpengaruh terhadap biaya produksi rata-rata. Jika

keadaan ekonomi skala usaha yang terbentuk adalah ekonomi skala usaha

dengan kenaikan yang berkurang (Decreasing Return to Scale/DRS), maka

perluasan usaha dalam satuan usaha yang dimiliki akan mengakibatkan

naiknya biaya produksi rata-rata.

Menurut Antriyandarti (2012) perubahan output karena perubahan input secara

proporsional disebut return to scale. Jumlah penduga parameter (∑βi) atau

elastisitas produksi (∑εp) seluruh faktor produksi akan menyatakan besaran

skala produksi (return to scale). Return to scale perlu dipelajari karena untuk

mengetahui kegiatan dari suatu usaha produksi yang diteliti apakah sudah

mengikuti kaidah increasing return to scale, constant return to scale atau

decreasing return to scale. Ada tiga kemungkinan nilai return to scale, yaitu.

a. Decreasing Return to Scale (DRS), jika (β1 + β2 + … +βn)  <  1 makaartinya

adalah jika kenaikan input sebesar satu persen mengakibatkan kenaikan

output yang makin berkurang satu persen. Misalnya, bila penggunaan

faktor produksi ditambah 25 persen, maka produksi akan bertambah

sebesar 15 persen.

b. Constant Return to Scale (CRS), jika (β1+β2 + … +βn) = 1 maka artinya

adalah jika kenaikan input sebesar satu persen mengakibatkan kenaikan

output sebesar satu persen. Misalnya, bila faktor produksi ditambah 25

persen, maka produksi akan bertambah juga sebesar 25 persen.

c. Increasing Return to Scale (IRS), jika (β1 + β2 + … +βn) > 1 maka artinya

adalah jika kenaikan input sebesar satu persen mengakibatkan kenaikan
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output lebih dari satu persen. Misalnya, jika faktor produksi ditambah 10

persen, maka produksi akan bertambah sebesar 20 persen.

Dalam Gujarati (2003) juga dijelaskan hal yang serupa bahwa ciri-ciri fungsi

Cobb-Douglas sudah dikenal lebih baik, jumlah β1 + β2 + . . . .βn memberikan

informasi mengenai pengaruh skala terhadap hasil (return to scale). Jika β1 +

β2 + . . . . βn= 1, maka terdapat pengaruh skala terhadap hasil yang konstan

(Constant Return to Scale), yang dimana dengan menggandakan masukan

(input) maka akan menggandakan keluaran (output). Jika jumlahnya lebih

kecil dari 1, maka ada pengaruh skala yang menurun terhadap tingkatan

hasilnya (Decreasing Return to Scale), ketika menggandakan masukan (input)

akan memberikan hasil yang kurang dari dua kali lipat. Jika jumlahnya lebih

besar dari 1, maka ada pengaruh skala yang meningkat terhadap tingkatan hasil

(Increasing Return to Scale), yang dimana dalam menggandakan masukan

(input) akan memberikan perubahan hasil yang lebih dari dua kali lipat.

Skala usaha sangat berkaitan erat dengan ketersediaan input dan pasar,

sehingga perlu diperhitungkan dengan matang agar produksi yang dihasilkan

tidak mengalami kelebihan pasokan atau kelebihan permintaan. Dalam

merencanakan usaha produksi peternakan, maka keputusan mengenai skala

usaha menjadi sangat penting. Karakteristik produk dan produksi usaha ternak

sapi juga menyebabkan skala usaha kecil di bidang agribisnis kebanyakan

dapat mencapai skala ekonomis.
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Apabila input produksi digunakan secara tepat maka akan menghasilkan

efisiensi produksi, dimana efisiensi tersebut akan berpengaruh pada

keuntungan peternak sehingga kegiatan usaha ternak/agribisnis dapat berlanjut.

4. Konsep Daya Saing

Daya saing merupakan kemampuan suatu produsen untuk memproduksi suatu

komoditas dengan biaya yang cukup rendah, sehingga kegiatan produksi

tersebut menguntungkan di pasar internasional (Kuncoro, 2009).

Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan

pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam peningkatan

pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasikan dengan

masalah produktifitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan

untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktifitas ini disebabkan

oleh peningkatan jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan

kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (Porter, 1998).

Pendekatan yang sering digunakan untuk megukur daya saing dilihat dari

beberapa indikator yaitu keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif,

ada juga keunggulan absolut. Menurut Tarigan (2005), keunggulan komperatif

adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih

menguntungkan bagi pengembangan daerah.

Keunggulan kompetitif adalah suatu keunggulan yang dapat diciptakan dan

dikembangkan. Ini merupakan ukuran daya saing suatu aktifitas kemampuan

suatu negara atau suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah
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atau luar negeri. Menurut Tarigan (2005), seorang perencana wilayah harus

memiliki kemampuan untuk menganalisa potensi ekonomi wilayahnya. Dalam

hal ini kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki

keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor

inimemilik keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk

dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk

berkembang. Definisi daya saing suatu negara atau daerah mencakup beberapa

elemen utama sebagai berikut: 1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat; 2.

Mampu berkompetisi dengan daerah maupun negara lain; 3. Mampu memenuhi

kewajibannya baik domestik maupun internasional; 4. Dapat menyediakan

lapangan kerja; dan 5. Pembangunan yang berkesinambungan dan tidak

membebani generasi yang akan datang.

Menurut Porter (1998) bahwa keunggulan daya saing suatu negara mencakup

tersedianya peranan sumber daya dan melihat lebih jauh kepada negara-negara

yang mempengaruhi daya saing ditingkat internasional. Atribut yang

merupakan faktor penentu keunggulan bersaing industri nasional yaitu kondisi

faktor sumberdaya, kondisi permintaan, industri pendukung dan terkait, serta

persaingan, struktur dan strategi perusahaan.

Menurut Daryanto dan Saptana (2009) daya saing subsektor peternakan

ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya : (1) kekayaan sumber daya alam

dan keragaman hayati dalam menyediakan bahan baku pakan (jagung, kedelai,

kacang tanah, ubikayu, limbah sawit, dan hijauan pakan ternak), (2) sumber

daya manusia sebagai pelaku usaha peternakan, (3) ketersediaan kapital atau
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modal yang memadai, (4) inovasi teknologi baru dan pengembangan teknologi

tepat guna di bidang peternakan serta adaptasinya di tingkat peternak akan

menjadi sumber pertumbuhan produktivitas subsektor peternakan, dan (5)

kelembagaan peternak sebagai wadah transfer teknologi dan informasi.

Penelitian tentang daya saing terus berkembang. Pada awalnya hanya

mengukur keunggulan komparatif, metode yang digunakan diantaranya Biaya

Sumberdaya Domestik (BSD) dan Revealed Comparative Advantage (RCA).

Pada era globalisasi saat ini penuh dengan persaingan, maka keunggulan

kompetitif juga perlu dianalisis. Analisis dilakukan dengan metode Policy

Analysis Matrix (PAM). Metode PAM adalah alat analisis yang bisa mengukur

keunggulan komparatif dan kompetitif. Keunggulan komparatif suatu

komoditi diukur berdasarkan harga efisiensi atau berdasarkan analisis ekonomi.

Analisis ekonomi (sosial) tersebut dapat menggambarkan suatu aktivitas atas

manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan tanpa melihat siapa yang

menyumbangkan dan siapa yang menerima manfaat tersebut. Keunggulan

kompetitif diukur menggunakan harga aktual (harga di tingkat peternak) atau

berdasarkan analisis finansial yang melihat manfaat proyek atau aktivitas

ekonomi dari individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut (Kadariah, 1999).

Distorsi pasar dapat terjadi jika aktivitas ekonomi dalam suatu negara yang

memiliki keunggulan komparatif dan tidak memiliki keunggulan kompetitif,

sedangkan aktivitas ekonomi yang hanya memiliki keunggulan kompetitif dan

tidak memiliki keunggulan komparatif terjadi apabila pemerintah memberikan

proteksi terhadap komoditas tersebut (Kadariah, 1999). Keuntungan sosial
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merupakan keuntungan yang dihasilkan dari alokasi penggunaan sumberdaya

terbaik. Keuntungan sosial yang tinggi dapat menghasilkan pertumbuhan

ekonomi yang cepat pada suatu Negara.

5. Analisis Matriks Kebijakan (Policy Analysis Matrix, PAM)

PAM (Policy Analysis Matrix) digunakan untuk menganalisis kebijakan

mengenai penerimaan secara konsisten dan menyeluruh, biaya usahatani,

tingkat perbedaan pasar, sistem pertanian, investasi pertanian, dan efisiensi

ekonomi. Model ini menganalisis dari dua segi, yaitu analisis keuntungan dan

analisis dampak kebijaksanaan yang mempengaruhi baik harga input maupun

harga output. Analisis PAM digunakan untuk mengetahui keuntungan

komparatif (social private) dan keuntungan kompetitif (private finansial),

sehingga usahatani yang dijalankan oleh petani dapat dikatakan berdaya saing

tinggi.

Menurut Pearson, dkk (2005), ada tiga bagian pokok yang dapat dijelaskan

melalui pendekatan PAM sebagai berikut.

1. PAM digunakan untuk mengukur efisiensi ekonomi dan keunggulan

kompetitif terhadap kebijakan investasi maupun dampak kebijakan

terhadap tingkat persaingan pada berbagai tingkat keuntungan, pengaruh

efek perubahan teknologi terhadap pengembangan pertanian.

2. Daya tarik investasi akan berdampak pada peningkatan efisiensi dan

percepatan pertumbuhan pendapatan nasional. Efisiensi ekonomi dalam
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alokasi sumberdaya pertanian berdasarkan kondisi alam dan keunggulan

teknologi.

3. Analisis PAM dapat membantu seorang peneliti untuk menentukan

kebijakan, misalnya dalam pengalokasian dana penelitian atau riset di

bidang peternakan. Contoh pengalokasian dana atau riset penelitian di

bidang peternakan yaitu kebijakan utama terhadap peningkatan produksi

peternakan dan mengurangi biaya sosial atau peningkatan keuntungan

sosial.

Menurut Pearson, dkk (2005), pengukuran tingkat daya saing tersebut

menggunakan asumsi sebagai berikut.

1. Perhitungan berdasarkan harga privat yaitu harga yang terjadi setelah

adanya kebijakan.

2. Perhitungan berdasarkan harga sosial atau harga bayangan yaitu harga

pada kondisi pasar persaingan sempurna atau harga yang terjadi bila

tidak ada kebijakan permerintah. Pada tradable input, harga bayangan

adalah harga yang terjadi di pasar internasional.

3. Output bersifat tradable dan input yang digunakan dapat digolongkan ke

dalam komponen tradable dan komponen non tradable.

Perhitungan model PAM dapat dilakukan melalui matrik PAM, seperti

disajikan pada Tabel 1. Baris pertama pada Tabel 1 adalah perhitungan

berdasarkan harga finansial atau harga setelah ada kebijakan. Baris kedua

merupakan perhitungan berdasarkan harga sosial. Baris ketiga merupakan
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selisih antara harga privat dan harga sosial yang menunjukkan adanya

kebijakan terhadap input dan output.

Tabel 1. Format dasar PAM (Policy Analysis Matriks).

Biaya
Keterangan Penerimaan Input Input Keuntungan

(Output) Tradeable Non Tradeable
Harga privat A B C D
Harga sosial E F G H
Divergensi I J K L

Sumber : Pearson, dkk (2005)

Keterangan :
Keuntungan Finansial (D) = A-(B+C)
Keuntungan Ekonomi (H) = E-(F+G)
Transfer Output (OT) (I) = A-E
Transfer Input Tradeable/Input (IT) (J) = B-F
Transfer Input Non-tradeable/Faktor (FT) (K) = C-G
Transfer Bersih (NT) (L) = I-(K+J)
Rasio Biaya Privat (PCR) = C/(A-B)
Rasio BSD (DRC) = G/(E-F)
Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) = A/E
Koefisien Proteksi Input Nominal (NCPI) = B/F
Koefisien Proteksi Efektif (EPC) = (A-B)/(E-F)
Koefisen Keuntungan (PC) = D/H
Rasio Subsidi Bagi Produsen (SRP) = L/E

Berdasarkan analisis PAM diatas, keuntungan finansial (privat) (D) identik

dengan A-(B+C). Keuntungan privat (D) pada analisis PAM adalah selisih

dari penerimaan privat dengan biaya privat. Huruf A adalah simbol

penerimaan yang dihitung menggunakan harga privat, huruf B adalah simbol

biaya input tradable dalam harga privat, sedangkan huruf C adalah simbol

biaya input non tradable (domestik) dalam harga privat. Keuntungan sosial

(H) adalah dengan menggunakan identitas keuntungan, yaitu H = E - (F + G).

Keuntungan sosial adalah selisih antara penerimaan sosial dengan biaya sosial.
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Baris kedua pada Tabel 1 menyajikan angka-angka yang dinilai dengan harga

sosial. Huruf E adalah simbol penerimaan yang dihitung dalam harga sosial

dan huruf F adalah simbol biaya input tradable yang dihitung dalam harga

sosial. Huruf G adalah simbol biaya input tradable (domestik) sosial dan huruf

H adalah simbol keuntungan sosial.

Baris ketiga pada Tabel 1 disebut juga dengan baris effect of divergences.

Divergence terjadi akibat adanya kegagalan pasar atau distorsi kebijakan.

Huruf I pada Tabel 1 mengukur tingkat pendapatan atau divergensi revenue,

huruf J mengukur tingkat divergensi biaya input tradable, huruf K mengukur

divergensi biaya input non tradable (faktor domestik), dan huruf L mengukur

net transfer effects.

6. Keberlanjutan Usaha

Budimanta (2005) menyatakan pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara

pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana

dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan

umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang

akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dalam proses

pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang

didalamnya terdapat eksploitasi sumber daya, arah investasi orientasi

pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini

dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa

depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
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Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan.

Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup

kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan

lingkungan (selanjutnya disebut 3 Pilar Pembangunan berkelanjutan).

Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005

menyebut ketiga pilar tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong

bagi pembangunan berkelanjutan. Idealnya, ketiga hal tersebut dapat berjalan

bersama-sama dan menjadi fokus pendorong dalam pembangunan

berkelanjutan.

Selanjutnya pada era pembangunan berkelanjutan saat ini ada 3 tahapan yang

dilalui oleh setiap Negara. Pada setiap tahap, tujuan pembangunan adalah

pertumbuhan ekonomi namun dengan dasar pertimbangan aspek-aspek yang

semakin komprehensif dalam tiap tahapannya. Tahap pertama dasar

pertimbangannya hanya pada keseimbangan ekologi. Tahap kedua dasar

pertimbangannya harus telah memasukkan pula aspek keadilan sosial. Tahap

ketiga, semestinya dasar pertimbangan dalam pembangunan mencakup pula

aspek aspirasi politik dan sosial budaya dari masyarakat setempat.

Tolok ukur pro lingkungan hidup (pro-environment) dapat diukur dengan

berbagai indikator. Salah satunya adalah indeks kesesuaian, seperti misalnya

nisbah luas hutan terhadap luas wilayah (semakin berkurang atau tidak), nisbah

debit air sungai dalam musim hujan terhadap musim kemarau, kualitas udara,

dan sebagainya. Berbagai bentuk pencemaran lingkungan dapat menjadi

indikator yang mengukur keberpihakan pemerintah terhadap lingkungan.
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Terkait dengan tolak ukur pro lingkungan ini, Syahputra (2007) mengatakan

beberapa hal yang dapat menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan lingkungan

yang dapat dijadikan indikator, yaitu:

 Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi secara

benar menurut kaidah ekologi.

 Pemanfaatan sumber daya terbarukan (renewable resources) tidak boleh

melebihi potensi lestarinya serta upaya mencari pengganti bagi sumber

daya tak terbarukan (non-renewable resources).

 Pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi

kapasitas asimilasi pencemaran.

 Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung

lingkungan (carrying capacity).

Prinsip untuk daging berkelanjutan berlaku untuk produsen utama di semua

wilayah di dunia. Penerapan prinsip-prinsip ini produsen daging sapi harus

memastikan produksi yang efisien aman, daging sapi berkualitas tinggi, dengan

cara melindungi dan meningkatkan lingkungan alam, kondisi sosial dan

ekonomi petani, karyawan dan masyarakat lokal, menjaga kesehatan dan

kesejahteraan sapi potong (SAI, 2013).

Grace (2014) menyatakan bahwa peternakan benar-benar berkelanjutan

memerlukan sistem berbasis padang rumput. Hewan padang rumput

dibesarkan berkeliaran di lingkungan alami mereka dimana mereka bisa makan

rumput bergizi dan tanaman lain dan tubuh mereka diadaptasikan untuk

dicerna. Selain secara dramatis meningkatkan kesejahteraan hewan ternak,
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penggembalaan juga membantu mengurangi kerusakan lingkungan. Tantangan

utama untuk pembangunan berkelanjutan umat manusia adalah ketahanan

pangan, perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Secara

khusus, produksi ternak dan meningkatnya permintaan untuk daging, telur,

susu dan produk susu telah menyebabkan beberapa masalah lingkungan yang

merupakan ancaman besar bagi keamanan pangan. Berbagai bentuk produksi

ternak memiliki dampak yang berbeda pada sumberdaya alam dan interaksi

supply-demand tampaknya menjadi faktor kunci untuk menemukan solusi yang

efektif dan efisien untuk tantangan global ini.

Daya tampung ternak suatu wilayah pada hakikatnya adalah jumlah ternak

yang mampu dipelihara oleh rumah tangga petani yang ada di wilayah tersebut.

Jumlah ternak yang mampu dipelihara oleh suatu rumah tangga, yang

selanjutnya disebut dengan KPT (Kemampuan Pemeliharaan Ternak),

ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu: (a) ketersediaan tenaga kerja untuk

pengelolaan ternak; (b) tingkat kesulitan dalam pengelolaan ternak; serta (c)

kemauan petani itu sendiri untuk memelihara ternak. Hanya saja untuk

menghitung secara kuantitatif besaran ketiga faktor diatas sangat rumit

sehingga perlu dicarikan suatu pendekatan indikatif dengan menganalisis

beberapa variabel yang memiliki hubungan erat dengan ketiga faktor penentu

diatas. Namun demikian itu semua tidak terlepas dari proses yang beruntun,

paralel, terdiri dari kegiatan yang beraneka ragam, ada yang berkaitan satu

dengan yang lainnya dan ada yang berjalan sendiri-sendiri. Hal ini dalam

bidang pertanian merupakan konsepsi pertanian berkelanjutan, dimana

pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, dan orientasinya pada



31

perubahan teknologi dan kelembagaan yang dilakukan sedemikian rupa,

sehingga menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara

berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang, tidak merusak

lingkungan, secara teknis tepat guna, secara ekonomi layak dan secara sosial

dapat diterima (Sutanto, 2011).

Fauzi (2004), melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga

aspek pemahaman:

 Keberlanjutan ekonomi diartikan sebagai pembangunan yang mampu

menghasilkan barang dan jasa secara terus-menerus untuk memelihara

keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya

ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian.

 Keberlanjutan lingkungan: sistem yang berkelanjutan secara lingkungan

harus mampu memelihara sumber daya stabil, menghindari eksploitasi

sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga

menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara

dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber

ekonomi.

 Keberlanjutan sosial: keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem

yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk

kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Usaha peternakan sapi di Indonesia sampai saat ini masih mementingkan

produktivitas ternak dan belum mempertimbangkan aspek lingkungan

(Sarwanto, 2004). Peternakan berkelanjutan tidak hanya memperhatikan
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kelangsungan hidup ternak dan produksinya namun juga penanganan limbah

yang dapat mencemari lingkungan khususnya di daerah dengan kepadatan

ternak yang tinggi. Akibat pengelolaan ternak yang tidakmemperhatikan

lingkungan, banyak usaha peternakan yang tidak berhasil dikarenakan

timbulnya kerugian yang disebabkan oleh limbah yang tidak dikelola dengan

benar (Sudiarto, 2008).

Usaha peternakan ke depan harus dikelola memperhatikan lingkungan

sehingga dapat memberikan kontribusi pendapatan yang besar dan

berkelanjutan. Limbah peternakan yang dihasilkan tidak lagi menjadi beban

biaya usaha akan tetapi menjadi hasil ikutan yang memiliki nilai ekonomi

tinggi dan bila mungkin setara dengan nilai ekonomi produk utama (daging).

Konversi limbah menjadi pupuk organik akan sangat berperan dalam

pemulihan daya dukung lingkungan terutama di bidang pertanian. Apalagi

saat ini, sedang dilakukan upaya pengembangan pertanian organik yang

mensyaratkan penggunaan pupuk organik alami untuk meningkatkan produksi

pertanian sehingga apabila penggunaan pupuk organik ini berhasil

dikembangkan maka usaha peternakan sangat potensial sebagai penghasil

pupuk organik dan dapat meningkatkan nilai tambah pendapatan bagi peternak

(Sudiarto, 2008). Pemanfaatan kotoran ternak selain sebagai pupuk organik

juga dapat digunakan sebagai biogas dapat membantu mengatasi kesulitan dan

kemahalan bahan bakar minyak di daerah pedesaan. Pemanfaatan kotoran

kandang sebagai pupuk organik dan biogas dapat meningkatkan pendapatan

peternak dan perbaikan lingkungan (Nastiti, 2008).
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7. Usaha Ternak Sapi Potong

Sapi potong merupakan penyumbang daging terbesar dari kelompok

ruminansia terhadap produksi daging nasional sehingga usaha ternak ini

berpotensi untuk dikembangkan sebagai usaha yang menguntungkan. Sapi

potong telah lama dipelihara oleh sebagian masyarakat sebagai tabungan dan

tenaga kerja untuk mengolah tanah dengan manajemen pemeliharaan secara

tradisional. Pola usaha ternak sapi potong sebagian besar berupa usaha rakyat

untuk menghasilkan bibit atau penggemukan, dan pemeliharaan secara

terintegrasi dengan tanaman pangan maupun tanaman perkebunan. Di sisi lain,

permintaan daging sapi yang tinggi merupakan peluang bagi usaha

pengembangan sapi potong lokal sehingga upaya untuk meningkatkan

produktivitasnya perlu terus dilakukan (Suryana, 2009).

Jenis sapi potong yang diternakkan di Indonesia sangat banyak. Untuk

memudahkan pengenalannya, sapi potong dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu

sapi potong lokal, sapi potong impor, dan sapi potong hasil persilangan

(peranakan). Ketiga jenis sapi potong tersebut memiliki keunggulan dan

kekurangan masing-masing. Ada tiga jenis sapi potong lokal yaitu sapi jawa,

sapi madura, dan sapi bali. Sapi potong impor terdiri dari sapi ongole,

brahman, angus, gallwoy, hereford, limousin, chianina, simmental dan maine-

anjou sedangkan sapi potong hasil persilangan yaitu sapi peranakan ongole

(PO), simpo, brahman cross, american brahman, brangus, santa gertrudis dan

beef master (Santosa dkk, 2012).
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Menurut Sudarmono dan Sugeng (2008), ternak sapi sebagai salah satu sumber

makanan berupa daging, produktivitasnya masih jauh yang diharapkan dari

target yang diperlukan oleh konsumen. Hal ini disebabkan oleh produksi

daging masih rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan produksi

daging masih rendah antara lain sebagai berikut:

1. Populasi rendah

Rendahnya populasi ternak sapi karena umumnya sebagian besar ternak sapi

yang dipelihara oleh peternak masih dalam skala kecil, dengan lahan dan

modal yang sangat terbatas. Ternak sapi yang dipelihara ini juga masih

merupakan bagian dari seluruh usaha pertanian dan pendapatan total. Tentu

saja usaha berskala kecil ini terdapat banyak kelemahan, antara lain sebagai

produsen perorangan pasti tidak dapat memamfaatkan sumber daya

produktivitas yang tinggi seperti pada sektor usaha besar dan modern, sebab

pada usaha skala usaha kecil ini, baik dalam pengadaan pakan, bibit,

transportasi, maupun pemeliharaan akan menjadi jauh lebih mahal bila

dibanding dengan usaha skala besar.

2. Produksi rendah

Tingkat produksi rendah akibat faktor tujuan pemeliharaan dan penggunaan

bibit belum memadai, serta pakan yang tersedia. Pada umumnya ternak sapi

yang dipelihara terdiri dari beberapa tujuan sehingga produksi ternak sapi per

unit rendah, hal ini menyebabkan banyak ternak sapi yang dipelihara terus

sampai umur tua, kasus ini akan menyebabkan penundaan pemotongan ternak,
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terlebih lagi sampai saat ini petani masih menggunakan ternak sapi sebagai

tenaga kerja sehingga tidak dapat dipastikan sampai kapan sapi tidak

dipergunakan untuk tenaga kerja.

Indonesia mengalami defisit daging sapi sebanyak 237,89 ribu ton daging sapi

pada tahun ini atau setara dengan 1,39 juta ekor sapi hidup. Perhitungan ini

didasarkan pada tingkat konsumsi daging sapi tahun ini sebesar 2,6 kilogram

(kg) per kapita per tahun dengan jumlah penduduk 255.461.700 jiwa. Artinya,

kebutuhan daging sapi tahun ini mencapai 653.982 ton atau setara 3.843.787

sapi hidup, namun kemampuan lokal hanya 2.445.577 sapi hidup

(Kementerian Perdagangan, 2015).

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penghasil ternak dan

mempunyai potensi pendukung untuk menjalankan usaha ternak. Jumlah

produksidaging  pada Tahun 2014 di Provinsi Lampung mencapai 14 juta

kilogram. Jumlah produksi daging sapi tersebut harus seiring dengan

kebutuhan akan konsumsi daging. Sedangkan jumlah konsumsi daging sapi

cenderung meningkat dari Tahun 2010-2013 mencapai 7,92 kg/kapita/tahun-

7,95 kg/kapita/tahun. Namun, Tahun 2014 mengalami penurunan mencapai

7,79 kg/kapita/tahun (Dinas Peternakan, 2015).

Menurut Sudarmono dan Sugeng (2009), usaha ternak sapi potong yang efisien

dan ekonomis bisa menjadi kenyataan bila tuntutan hidup mereka terpenuhi.

Salah satu tuntutan hidup sapi yang utama adalah pakan, disamping kebutuhan

lingkungan hidup seperti oksigen dan sebagainya. Dengan adanya pakan,

tubuh hewan akan mampu bertahan hidup dan kesehatan terjamin. Hewan juga
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dapat semakin tumbuh menjadi besar dan bertambah berat. Sifat-sifat genetis

yang dimiliki seperti kecepatan tumbuh, presentase karkas tinggi, proporsi

tubuh besar, dan lain-lain. Dengan demikian, pemberian pakan kepada ternak

sapi adalah untuk perawatan tubuh atau kebutuhan pokok hidup dan keperluan

berproduksi. Jumlah pakan yang diperlukan hewan tergantung pada kondisi

lingkungan, baik kehidupan pokok hidup (perawatan) ataupun berproduksi.

Misalnya kebutuhan pakan sapi tropis dan subtropis akan tampak jelas

perbedaannya. Sapi tropis yang adaptasinya terhadap lingkungan cukup bagus

membutuhkan pakan dan perawatan relatif lebih sedikit dari pada sapi

subtropis.

Menurut Muktiani (2011), ada berbagai segi yang menunjang pengembangan

ternak sapi potong di Indonesia, antara lain :

a. Penyediaan pakan sapi sebagai salah satu hewan ruminansia membutuhkan

volume pakan berupa rumput atau hijauan yang cukup, baik langsung

maupun tidak langsung berupa lapangan penggembalaan atau rumput

potongan. Adanya penyediaan pakan penguat dari hasil ikutan pertanian

dan dari pabrik seperti katul, ampas tahu, bungkil kelapa, bungkil kacang

tanah,bungkil kacang kedelai dan sebagainya. Selain itu adanya toko

pakan ternak dan abat-obatan yang siap melayani dan tersedia di mana-

mana.

b. Pemasaran yang memadai produksi daging dari usaha sapi potong akan

cepat maju jika pemasaran berjalan cukup pesat baik di dalam negeri

maupun di luar negeri sebagai bahan ekspor.
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c. Bermanfaat luas dan bernilai ekonomis ternak sapi bermanfaat lebih luas

dan bernilai ekonomis lebih besar dari ternak lain. Usaha ternak sapi

merupakan usaha yang menarik sehingga dapat merangsang pertumbuhan

usaha.

Ada dua tipe kandang peternakan sapi yaitu tipe kandang tunggal dan tipe

kandang ganda. Sesuai namanya, kandang tunggal merupakan kandang dengan

posisi sapi-sapi diletakan sebaris atau satu jajaran. Kandang tunggal biasanya

dibuat untuk pemeliharaan sapi potong dengan jumlah maksimum 10 ekor.

Sementara itu, tipe kandang ganda sesuai untuk pemeliharaan sapi dengan

jumlah lebih dari 10 ekor. Pada kandang ganda, sapi-sapi ditempatkan dalam

dua baris atau dua jajaran saling berhadapan (face to face) atau saling

membelakangi (tail to tail). Di antara dua jajaran tersebut, dibuat jalur untuk

pekerja yang akan melakukan pemeliharaan atau perawatan sapi (Muktiani,

2011).

Usaha ternak sapi juga menghasilkan pupuk kandang yang berasal dari kotoran

sapi. Usaha pembuatan pupuk kandang ini cukup membuahkan hasil.

Pasalnya, jumlah kotoran yang dihasilkan sapi cukup banyak, sekitar 20

kg/ekor/hari. Jika tidak diolah, kotoran tersebut justru memicu pencemaran

lingkungan. Pembuatan pupuk kandang dari kotoran sapi terbilang mudah.

Prosesnya bisa dilakukkan secara natural dengan mengandalkan aktivitas

mikroba pengurai yang terdapat dalam kotoran sapi itu sendiri atau dengan

tambahan mikroba pengurai dari luar yang sering kali disebut activator

pengomposan (Santosa dkk, 2012).
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Ternak sapi dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan bernilai ekonomis

lebih besar dari pada ternak lain. Beberapa manfaat sapi dapat dipaparkan di

bawah ini karena bernilai ekonomi yang tinggi, yaitu sebagai berikut :

1. Sapi merupakan salah satu ternak yang berhubungan dengan kebudayaan

masyarakat, misalnya sapi untuk keperluan sesaji, sebagai ternak karapan

di Madura, dan sebagai ukuran martabat manusia dalam masyarakat

(social standing).

2. Sapi sebagai tabungan para petani di desa-desa pada umumnya telah

terbiasa bahwa pada saat-saat panen mereka menjual hasil panenan,

kemudian membeli beberapa ekor sapi. Sapi-sapi tersebut pada masa

paceklik atau pada berbagai keperluan bisa dilepas atau dijual lagi.

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

daging atau kulit kerbau, apalagi kuda.

4. Memberikan kesempatan kerja, banyak usaha ternak sapi di Indonesia

yang bisa dan mampu menampung tenaga kerja cukup banyak sehingga

bisa menghidupi banyak keluarga pula.

5. Hasil ikutannya masih sangat berguna, seperti kotoran bagi usaha

pertanian, tulang-tulang bisa digiling untuk tepung tulang sebagai bahan

baku mineral atau dibuat lem, darah bisa direbus, dikeringkan, dan digiling

menjadi tepung darah yang sangat bermanfaat bagi hewan unggas dan lain

sebagainya, serta kulit bisa dipergunakan dalam berbagai maksud di

bidang kesenian, pabrik dan lain-lain (Sugeng, 2008).
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8. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai bahan referensi dan bahan

rujukan mengenai penelitian yang serupa dan dijadikan pembanding untuk

mendapatkan hasil yang mengacu pada keadaan yang sebenarnya. Kajian

penelitian terdahulu diambil berkaitan dengan topik penelitian usaha ternak

sapi potong, daya saing, skala usaha dan keberlanjutan usaha.

Berdasarkan literatur terdahulu, masing-masing perbandingan dapat di lihat

dari metode penelitian yang digunakan. Beberapa literatur menggunakan

metode yang berbeda dengan penulis dalam menjawab tujuan penelitian.

Pertama, untuk menganalisis daya saing usaha ternak sapi penulis

menggunakan metode PAM (Policy Analysis Matrix). Alat analisis ini dapat

mengukur keunggulan komparatif dan kompetitif. Keunggulan komparatif

suatu komoditi diukur berdasarkan harga efisiensi atau berdasarkan analisis

ekonomi sedangkan keunggulan kompetitif diukur menggunakan harga aktual

(harga di tingkat peternak) atau berdasarkan analisis finansial yang melihat

manfaat proyek atau aktivitas ekonomi dari individu yang terlibat dalam

aktivitas tersebut namun ada beberapa literatur yang menggunakan metode

lain yaitu Revealed Comparative Advantage (RCA).

Ke dua, untuk menganalisis skala usaha ternak sapi penulis menggunakan

fungsi produksi Cobb-Douglas yang dikenal lebih baik memberikan informasi

mengenai pengaruh skala terhadap hasil (return to scale). Akan dibahas

tentang kondisi skala usaha ternak apakah pada kondisi skala usaha

meningkat, menurun atau konstan. Sedangkan dalam literatur terdahulu ada
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peneliti yang menganalisis skala usaha dengan skala kepemilikan yang di

rujuk dari berbagai sumber.

Ke tiga, untuk menganalisis keberlanjutan usaha penulis menggunakan

metode deskriptif kuantitatif dengan 3 indikator keberlanjutan yaitu di lihat

dari ekonomi, sosial dan lingkungan sedangkan beberapa literatur terdahulu

menggunakan metode Multidimensional scaling.

Keterbatasan literatur terdahulu terletak pada penentuan tujuan penelitian.

Misalnya, Farhan N dan Fitriani (2009) dengan judul penelitian “Daya Saing

Ternak Sapi Rakyat Kelompok dan Non Kelompok”. Penelitian ini hanya

berfokus untuk menganalisis daya saing antara peternak kelompok dan non

kelompok saja. Secara keseluruhan penelitian terdahulu belum ada yang

meneliti perbandingan antara peternak kelompok dan bukan kelompok yang

penulis teliti terkait dari daya saing, skala usaha sampai keberlanjutan untuk

usaha ternak sapi sehingga penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai

kombinasi input produksi antara peternak anggota kelompok dan bukan

kelompok. Kajian penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Kajian penelitian terdahulu

No Judul/Peneliti/Tahun Tujuan Metode Analisis Hasil Penelitian
1 Daya Saing Usaha Sapi Potong di

Indonesia: Pendekatan Domestic
Resources Cost (Rouf, 2014)

a. Menganalisis dinamika
daya saing usaha sapi
potong di Indonesia

b. Menganalisis faktor yang
mempengaruhi daya saing
usaha sapi potong.

a. Domestic
Resource Cost
(DRC)

b. Policy Analysis
Matrix (PAM)

a. Usaha ternak sapi potong di beberapa
daerah di Indonesia memiliki daya
saing baik (DRC<1), namun di
beberapa daerah nilainya mendekati
satu (kurang berdaya saing). Guna
meningkatkan daya saing

b. Daya saing usaha ternak sapi potong
ditentukan oleh beberapa faktor,
diantaranya potensi sumber daya
seperti pakan dan jenis sapi, tenaga
kerja, teknologi serta permintaan pasar.

2 Daya Saing Usaha Ternak Sapi
Rakyat Pada Kelompok Tani dan
Non Kelompok Tani di Kelurahan
Eka Jaya (Farhan dan Fitriani,
2009)

Menganalisis daya saing
usaha ternak sapi rakyat pada
kelompok tani dan non
kelompok tani.

Policy Analysis
Matrix (PAM)
dan Analisis
Kepekaan

a. Usaha ternak sapi keseluruhan,
kelompok tani dan non kelompok tani
di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan
Jambi Selatan memiliki daya saing.

b. Daya saing usaha ternak sapi tidak
rentan terhadap kenaikan biaya input
tradeabel, kenaikan biaya input faktor
domestik serta penurunan harga output,
tetapi rentan terhadap kenaikan secara
bersama biaya input.
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Tabel 2. Lanjutan

No Judul/Peneliti/Tahun Tujuan Metode Analisis Hasil Penelitian
3 Dampak Kebijakan Pemerintah

Terhadap Daya Saing dan
Efisiensi Serta Keunggulan
Kompetitif dan Komparatif
Usaha Ternak Sapi Rakyat di
Kawasan Sentra Produksi
Provinsi Jambi (Muthalib, 2010)

a. Menganalisis daya saing
dan mengidentifikasi
keunggulan kompetitif dan
komparatif usaha ternak
sapi rakyat.

b. Mengkaji dampak
kebijakan pemerintah
terhadap daya saing usaha
ternak sapi rakyat.

Policy Analysis
Matrix (PAM)

a. Usaha ternak sapi rakyat di kawasan
sentra produksi Provinsi Jambi
masing- masing memiliki daya saing
dan efisien serta memiliki keunggulan
komparatif dan kompetitif.

b. Kebijakan pemerintah berpengaruh
terhadap input dan output pada usaha
ternak sapi rakyat di kawasan sentra
produksi Provinsi Jambi.

4 Analisis Tingkat Keuntungan,
Keunggulan Kompetitif,
Keunggulan Komparatif, dan
Dampak Kebijakan Impor pada
Usaha Peternakan Sapi Potong
di Provinsi Jawa Barat (Yuzaria
dan Suryadi, 2011)

Menganalisis tingkat
keuntungan, keunggulan
kompetitif, keungulan
komparartif dan dampak
kebijakan impor pada usaha
peternakan sapi potong di
Provinsi Jawa Barat.

Policy Analysis
Matrix (PAM)

a. Usaha penggemukan sapi potong
rakyat yang menggemukan sapi
bakalan lokal dan feedloter yang
menggemukkan sapi bakalan impor
memperoleh keuntungan finansial dan
ekonomi serta memiliki keunggulan
kompetitif. Usaha penggemukan sapi
bakalan lokal lebih kompetitif
dibandingkan dengan usaha
penggemukan sapi bakalan impor.
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Tabel 2. Lanjutan

No Judul/Peneliti/Tahun Tujuan Metode Analisis Hasil Penelitian
5 Analisis Keuntungan dan Skala

Usaha Peternakan Sapi Perah
Rakyat di Kota
Semarang(Riyanto, 2013)

Mengetahui keuntungan
maksimum yang didapat
oleh peternak sapi perah
di Kota Semarang dan
kondisi skala usaha.

Regresi linear
berganda (OLS)
Fungsi Produksi
Cobb-Douglas

Kondisi skala usaha ternak sapi perah
di peternak Kota Semarang dalam
kondisi skala usaha yang menurun
(decreasing return to scale) dengan
nilai perhitungan skala usaha sebesar
0,534. Keuntungan yang maksimum
berada pada kondisi usaha ternak
belum mencapai maksimum, dengan
berdasarkan Nilai Produktifitas
Marginal (NPM) di peroleh nilai 1,81.

6 Analisis Daya Saing Susu
MurniProduksi Koperasi dan
Formulasi Kebijakan
Peningkatan Daya Saingnya di
Pasar dalam Negeri : Studi
Kasus pada Koperasi Susu di
Provinsi Jawa Barat (Hutagaol
dan Feryanto, 2011)

a. Mengkaji kekalahan
produk susu sapi segar di
pasar dalam negeri.

b. Mengetahui bagaimana
peran kebijakan
pemerintah dalam
mempengaruhi daya
saing produk susu sapi.

a. Analisis SWOT
b. Policy Analysis

Matrix (PAM)

a. Kekalahan bersaing dengan bahan
baku susu bubuk import di pasar
dalam negeri adalah akibat distorsi
pasar.

b. Susu segar yang di produksi anggota
koperasi susu (GKSI) memiliki saya
saing tinggi.

7 Analisis Keuntungan
Pemeliharaan Ternak Sapi
diKecamatan Suluun Tareran
Kabupaten Minahasa Selatan
(Tumober, 2014)

Mengetahui berapa besar
pengaruh biaya produksi
dalam pemeliharaan
ternak sapi.

Regresi Sederhana
(Simple
Regression)

Biaya produksi dalam pemeliharaan
ternak sapi di lokasi penelitian rata-
rata sebesar Rp. 6,756,215,67 per
tahun untuk pemeliharan 3-4 ekor.
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Tabel 2. Lanjutan

No Judul/Peneliti/Tahun Tujuan Metode Analisis Hasil Penelitian
8 Analisis Daya Saing

Komparative (Comparative
Advantage) Terhadap Susu
Segar Domestik. Jurnal
Manajemen Agribisnis (Sapta,
2013)

Menganalisis apakah susu
segar domestik yang
diproduksi oleh rakyat di
wilayah Ngancar Kab.
Kediri, memiliki daya
saing (keunggulan)
komparatif.

Analisis DRC
(domestic
Resource Cost).

Nilai rataan DRCR susu segar
domestik wilayah Ngancar adalah
0,4904 (DRCR<1) dan susu segar
domestik wilayah Ngancar memiliki
keunggulan (daya saing) komparativ
sehingga layak untuk terus
dijalankan

9 Prospek dan Analisa Usaha
Penggemukan Sapi Potong di
Kalimantan Timur ditinjau Dari
Sosial Ekonomi (Ardhani, 2006)

Menganalisis kelayakaan
usaha penggemukkan
sapi potong.

Analisis
Kelayakan

Analisa usaha penggemukan sapi
potong dengan sistem pemeliharaan
secara intensif dapat memberikan
keuntungan Rp. 7.842,63 per ekor
per hari. Dengan pemeliharaan ternak
20 ekor maka Break Even Point
(BEP) = 0,86, B/C = 1,16 dan ROI =
15, 97%.

10 Analisis Fungsi Keuntungan,
Efisiensi Ekonomi dan
Kemungkinan Skema Kredit
Bagi Pengembangan Skala
Usaha Peternakan Sapi Perah
Rakyat di Kelurahan Kebon
Pedes, Kota Bogor (Mandaka,
2005)

a. Menganalisis Efisiensi
Ekonomi.

b. Menganalisis skala usaha
usaha peternakan sapi
perah.

a. Fungsi
keuntungan UOP

b. Regresi linear
berganda (OLS)
Fungsi Produksi
Cobb-Douglas

a. Peternak di wilayah tersebut
memiliki kecenderuangan yang sama
dalam teknis produksi maupun biaya
produksi.

b. Skala usaha berada pada kondisi
decreasing returns to scale dimana
penambahan input tetap.
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Tabel 2. Lanjutan

No Judul/Peneliti/Tahun Tujuan Metode Analisis Hasil Penelitian
11 Analisa Usaha Peternakan Sapi

Rambon Pada Skala Usaha
Peternakan Rakyat di
Kecamatan Glagah Kabupaten
Banyuwangi (Nugroho, 2010)

Mengetahui kelayakan
usaha budidaya sapi
Rambon pada skala usaha
peternakan rakyat di
Kecamatan Glagah,
Kabupaten Banyuwangi.

Analisis input-
output

Tujuan budidaya yang dilakukan
peternak sebagai tabungan
menyebabkan peternak kurang
memperhatikan faktor efisiensi usaha,
sehingga dari hasil analisis finansial
tidak menunjukkan kelayakan secara
ekonomi karena keuntungan yang
diperoleh berdasarkan biaya tunai.

12 Hubungan Antara Karakteristik
Peternak Dengan Skala Usaha
Pada Usaha Peternakan
Kambingdi Kecamatan Leihitu
(Makatita, 2013)

Menganalisis hubungan
antara karakteristik
peternak dengan skala
usaha pada usaha
peternakan kambing di
Kecamatan Leihitu
Kabupaten Maluku
Tengah.

Regresi linear
berganda (OLS)
Fungsi Produksi
Cobb-Douglas

Skala usaha ternak kambing adalah 9,2
ekor/peternak. Hubungan antara skala
usaha pada usaha peternakan kambing
dengan faktor umur peternak,
pendidikan peternak, pengalaman
beternak, lama usaha dan sistem
pemeliharaan terdapat hubungan yang
mengikuti persamaan: Y= -1,123 +
0,0031 X1 + 1,15 X2 + 0,184 X3 +
0,697 X4 + 2,084 X5 + e, dengan
koefisien determinasi 27,8 %.
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Tabel 2. Lanjutan

No Judul/Peneliti/Tahun Tujuan Metode Analisis Hasil Penelitian
13 Peranan Penyuluhan Peternakan

Dalam Mempertahankan
Keberlanjutan Usaha Koperasi
di Kabupaten Ogan Komering
Ulu (Sari, 2013)

Mengetahui peranan
kepemimpinan penyuluh
peternakan dalam
keberlanjutan usaha
koperasi peternak.

Analisis Deskriptif Tingkat keberlanjutan usaha anggota
tidak hanya ditentukan oleh tingkat
pembinaan, pengarahan dan
pelayanan koperasi tetapi oleh
kemampuan permodalan dan
kelayakan usaha anggota.

14 Pengelolaan Penggemukan Sapi
Potong yang Berkelanjutan
Di Desa Jogonayan Kecamatan
Ngablak Kabupaten Magelang
(Kasworo, 2009)

Mengetahui faktor
strategis dalam
mewujudkan peternakan
sapi potong yang
berkelanjutan.

Analisis SWOT Memanfaatkan kekuatan yang ada di
tingkat peternak baik kondisi
lingkungan maupun kemampuan diri
peternak untuk mengembangkan
peternakan berkelanjutan dengan
dukungan jaringan pemasaran yang
efektif dan memanfaatkan interaksi
masyarakat pedesaan.

15 Status Keberlanjutan Wilayah
Peternakan Sapi Potong untuk
Pengembangan Kawasan
Agropolitan di Kabupaten
Bondowoso (Ramadhan, 2014)

Mengetahui status indeks
keberlanjutan.

Multidimensional
scaling (MDS)

Keberlanjutan menunjukkan bahwa
dimensi ekologi (41,61%) dan
infrastruktur teknologi (47,05%)
statusnya kurang berkelanjutan.
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Tabel 2. Lanjutan

No Judul/Peneliti/Tahun Tujuan Metode Analisis Hasil Penelitian
16 Analisis Keberlanjutan Usaha

Sapi Perah Di Kecamatan
Ngantang Kabupaten Malang
(Sutanto, 2011)

Mengidentifikasi dimensi
ekologi dan pembibitan,
ekonomi, sosial budaya,
infrastruktur dan
teknologi, hukum dan
kelembagaan.

Analisis
Deskriptif
Kualitatif dan
Kuantitatif

Keberlanjutan usaha sapi perah di
daerah penelitian menunjukkan
kondisi yang relatif sedang.

17 Status Keberlanjutan Adopsi
Teknologi Pengolahan Limbah
Ternak sebagai Pupuk Organik
(Abdullah, 2015)

Menganalisis
keberlanjutan adopsi
teknologi pengolahan
limbah ternak sebagai
pupuk organik dalam
integrasi sapi potong dan
padi.

Multidimensional
scaling (MDS)

Nilai indeks keberlanjutan adopsi
teknologi pengolahan limbah ternak
dalam integrasi sapi potong dan padi
berdasarkan dimensi ekologi,
ekonomi, dan sosial budaya termasuk
dalam kategori kurang berkelanjutan
dengan nilai indeks masing-masing
35,18; 36,92 dan 37,86.

18 Peranan Gapoktan Dalam
Mempertahankan Keberlanjutan
Usaha Peternakan Sapi Perah
(Pratama, 2016)

Menganalisis peranan
Gapoktan dalam
mempertahankan
keberlanjutan usaha
peternakan sapi perah.

Analisis
Deskriptif

Keberlanjutan usaha dilihat dari
peningkatan populasi sapi perah dan
produksi susu harian. Hal tersebut
ditunjang dari program-program
yang ditawarkan Gapoktan kepada
anggota yaitu usaha keuangan mikro
(kredit usaha).
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Tabel 2. Lanjutan

No Judul/Peneliti/Tahun Tujuan Metode Analisis Hasil Penelitian
19 Analisis Pendapatan Peternak

Sapi Potong di Kecamatan
Hamparan Perak Kabupaten
Deli Serdang (Saleh, 2006)

Menganalisis pendapatan
peternak sapi potong di
Kecamatan Hamparan Perak,
Kabupaten Deli Serdang.

Regresi linear
berganda (OLS)

Skala usaha (jumlah ternak sapi),
motivasi beternak berpengaruh sangat
nyata (P<0,01) terhadap pendapatan
peternak sapi potong. Sedangkan
umur peternak, tingkat pendidikan,
pengalaman beternak, jumlah
tanggungan keluarga, dan jumlah
tenaga kerja tidak berpengaruh nyata
(P>0,05) terhadap pendapatan
peternak sapi potong.

20 Analisis Produksi Peternakan
Sapi Dalam Pengembangan
Wilayah Di Kabupaten Deli
Serdang (Lubis, 2014)

a. Menganalisis beberapa
faktor produksi sapi
potong di Kabupaten Deli
Serdang yang memiliki
pengaruh positif pada
produksi.

b. Menguji skala usaha dan
efisiensi penggunaan input
produksi.

Regresi linear
berganda (OLS)
Fungsi Produksi
Cobb-Douglas

a. Faktor-faktor produksi usaha
peternakan sapi potong seperti modal
kandang, tenaga kerja, pakan hijau
danskala ternak berpengaruh positif
dan signifikan terhadap produksi
ternak, sedangkan variabel obat-
obatan hasil uji menunjukkan
pengaruh negatif dan hasilnya tidak
signifikan.

b. Uji skala usaha terhadap usaha ternak
sapi potong hasilnya menunjukkan
skala usaha yang menaik(increase)
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Berdasarkan Tabel 2 bahwa penelitian ini mempunyai persamaan dengan

penelitian terdahulu yaitu dimana untuk menganalisis skala usaha ternak sapi

menggunakan model analisis fungsi produksi Cobb-Douglas (ordinary least

square. Sedangkan untuk menganalisis daya saing usaha ternak sapi

menggunakan model PAM (Policy Analysis Matrix). Melalui persamaan dan

perbandingan dengan penelitian terdahulu maka akan menjadi pembeda dengan

penelitian ini sehingga terdapat sebuah informasi baru dari hasil penelitian ini.

B. Kerangka Pemikiran

Seiring dengan pertambahan penduduk, kebutuhan akan daging semakin

meningkat. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan daging tersebut tidaklah

semuanya dapat terpenuhi dari produk dalam negeri. Hal ini merupakan peluang

untuk meningkatkan produksi dalam negeri, salah satunya adalah usaha ternak

sapi potong. Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penghasil ternak

dan mempunyai potensi pendukung untuk menjalankan usaha ternak. Jumlah

produksidaging  pada Tahun 2014 di Provinsi Lampung mencapai 14 juta

kilogram. Jumlah produksi daging sapi tersebut harus seiring dengan kebutuhan

akan konsumsi daging. Sedangkan jumlah konsumsi daging sapi cenderung

meningkat dari Tahun 2010-2013 mencapai 7,92 kg/ kapita/tahun-7,95

kg/kapita/tahun. Namun, Tahun 2014 mengalami penurunan mencapai 7,79

kg/kapita/tahun (Dinas Peternakan, 2015).

Usaha ternak sapi di Kabupaten Lampung Tengah sebagian besar merupakan

usaha peternakan rakyat berskala kecil dan belum mencapai skala usaha yang

berorientasi ekonomi. Jumlah kepemilikan ternak yang masih rendah disebabkan
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karena sistem pemeliharaannya masih bersifat tradisional. Dalam pengelolaan

usaha peternakan rakyat, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia sering

menjadi kendala dan berdampak pada produktivitas. Selain itu juga usaha ternak

tidak hanya dilakukan oleh peternak yang berkelompok, akan tetapi masih ada

peternak yang melakukan usahanya dengan mandiri atau tidak menjadi anggota

kelompok. Peternak yang menjadi anggota kelompok akan cenderung mengelola

usaha ternaknya lebih baik apabila fungsi dari kelompok ternak yaitu sebagai

kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi berjalan.

Usaha peternakan dikatakan layak memiliki daya saing karena memiliki kriteria :

(1) tangguh yaitu memiliki keunggulan kompetitif; (2) progresif, diukur dari

kemampuannya untuk meningkatkan penggunaan faktor produksi, produktivitas

dan keberlanjutan pertumbuhan; (3) strategis, sebagai tingkat penyedia lapangan

kerja dan sebagai penyedia pangan nasional; (4) artikulatif, kemampuan sebagai

penarik sektor ekonomi lainnya dan (5) responsif terhadap kebijakan. Jika hal ini

dapat tercapai maka usaha ternak sapi ini akan meningkat keunggulan dan daya

saingnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing

adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada seperti bibit ternak lokal,

bahan baku, pakan lokal dan tenaga kerja. Potensi kewilayahan komoditas yang

memiliki keunggulan kompetitif ditunjukkan dengan keunggulan yang

dimilikinya berupa potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, penguasaan

teknologi, maupun kemampuan managerial dalam mengelola suatu usaha. Policy

Analysis Matrix (PAM) merupakan alat analisis yang digunakan dalam penelitian

dengan tujuan menganalisis daya saing usaha ternak sapi.
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Pengelolaan ternak sapi potong tidak hanya memperhatikan kelangsungan hidup

ternak dan produksinya namun juga faktor lingkungan. Limbah peternakan harus

dikelola menjadi hasil ikutan yang memiliki nilai ekonomi. Peternakan

berkelanjutan tidak hanya memperhatikan kelangsungan hidup ternak dan

produksinya namun juga penanganan limbah yang dapat mencemari lingkungan

khususnya di daerah dengan kepadatan ternak yang tinggi. Parameter yang

digunakan meliputi tiga aspek yaitu aspek ekonomi: ketersediaan bakalan sapi,

ketersediaan pakan, kemudahan akses pasar, kemudahan akses permodalan, skala

usaha produksi sapi, daya saing usaha ternak sapi, dan keuntungan ternak sapi;

aspek sosial: status kepemilikan ternak dan lahan, akses informasi teknologi,

tingkat penyerapan tenaga kerja, akses keberadaan kelembagaan, keamanan usaha

ternak sapi, partisipasi kegiatan kelompok, dan tingkat pendidikan peternak; aspek

lingkungan: pengolahan limbah ternak, sanitasi kandang, pemanfaatan limbah

pertanian untuk pakan, tingkat serangan penyakit ternak, dan tingkat kematian

ternak. Kerangka pemikiran analisis daya saing usaha ternak sapi di Kabupaten

Lampung Tengah dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 4. Kerangka pemikiran skala usaha, daya saing dan keberlanjutan usaha
ternak sapi di kecamatan punggur kabupaten lampung tengah
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C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan

sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini adalah diduga skala usaha

ternak di Kecamatan Punggur dalam kondisi skala usaha tetap (constant return

to scale).



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei. Metode survei

adalah penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-

gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik

tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun

suatu daerah (Nazir, 2013). Batasan operasional dari penelitian ini mencakup

pengertian yang digunakan untuk memperoleh data dan melakukan analisis

yang bertujuan dengan tujuan penelitian.

Peternak yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah peternak yang

memiliki kelompok dan bukan kelompok dalam usaha ternak sapi potong.

Peternak sapi adalah semua peternak yang mengelola usaha ternak sapi dengan

tujuan memaksimumkan keuntungan dari beternak sapi yang dilakukannya.

Jumlah populasi ternak sapi potong peternak adalah seluruh populasi ternak

sapi potong yang dipelihara oleh peternak dalam satu periode produksi di

Kabupaten Lampung Tengah diukur dalam satuan ekor.
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Usaha ternak sapi adalah kegiatan pemeliharaan sapi yang sudah dewasa tetapi

dalam keadaan masih kurus untuk ditingkatkan berat badannya melalui

penggemukan daging dalam waktu sekitar 6-10 bulan.

Pakan ternak adalah konsumsi ternak setiap hari untuk menggemukan sapi

yang terdiri dari pakan konsentrat dan pakan hijauan diukur dalam satuan

kilogram (kg).

Berat sapi bakalan adalah berat hidup sapi bakalan yang digunakan pada saat

mulai pemeliharaan dan berat saat akhir pemeliharaan diukur dalam satuan

kilogram (kg).

Umur peternak adalah usia peternak responden yang melakukan usaha ternak

sapi potong pada saat penelitian berlangsung dinyatakan dalam tahun (th).

Pengalaman peternak adalah lamanya waktu yang telah dilalui peternak sejak

pertama kali mulai mengusahakan usaha ternak sapi potong hingga penelitian

dilakukan, dinyatakan dalam tahun (th).

Periode pemeliharaan adalah waktu yang dibutuhkan untuk memelihara sapi

potong mulai dari awal pemeliharaan sapi bakalan sampai sapi tersebut dijual

diukur dalam satuan bulan (bulan).

Bobot badan akhir adalah berat badan tertimbang sapi-sapi saat akhir

pemeliharaan diukur dalam satuan kilogram (kg).

Bobot badan awal adalah jumlah berat badan tertimbang sapi-sapi bakalan saat

awal pemeliharaan diukur dalam satuan kilogram (kg).
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Skala usaha (returns to scale) adalah menggambarkan respon dari suatu output

terhadap perubahan proporsional dari input.

Biaya produksi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk

melakukan proses produksi. Biaya produksi meliputi biaya tetap dan biaya

variable diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh peternak yang besarnya tidak

dipengaruhi jumlah output yang diproduksi. Biaya tetap diukur dalam satuan

rupiah (Rp).

Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan oleh peternak yang besarnya

dipengaruhi jumlah output yang diproduksi. Biaya veriabel diukur dalam

satuan rupiah (Rp).

Biaya domestic adalah seluruh biaya non tradable yang dibayarkan dalam

suatu proses usaha ternak sapi potong. Biaya domestic diukur dalam satuan

rupiah (Rp). Biaya non domestic adalah seluruh biaya tradable dalam satuan

rupiah (Rp) yang dibayarkan dalam suatu proses usaha ternak sapi potong.

Keuntungan ekonomi (Social Profitability = SP) adalah selisih antara

penerimaan usaha ternak sapi potong dengan total biaya usaha ternak sapi yang

diperhitungkan dengan harga sosial (bayangan). Nilai ini merupakan

keunggulan komparatif atau efisiensi dari usaha ternak sapi pada kondisi tidak

ada divergensi dan penerapan kebijakan efisien. Keuntungan ekonomi atau

sosial diukur dalam satuan rupiah (Rp).
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Keuntungan finansial (Privat Profitability = PP) selisih antara penerimaan

usaha ternak sapi potong dengan total biaya usaha ternak sapi yang

diperhitungan dengan harga pasar. Nilai ini merupakan indikator daya saing

dari sistem usaha ternak sapi potong berdasarkan teknologi, nilai output dan

transfer kebijakan yang ada. Keuntungan finansial atau privat ini diukur dalam

satuan rupiah (Rp).

Rasio biaya privat (Privat Cost Ratio = PCR) adalah rasio biaya input non

tradable dalam harga privat dengan selisih antara penerimaan privat dengan

biaya input tradable dalam harga privat. Nilai ini menunjukkan kemampuan

sistem komoditas sapi potong membiayai faktor domestik pada harga

privatnya. Rasio ini digunakan untuk melihat tingkat keunggulan kompetitif

sapi potong.

Rasio biaya sumber daya domestik (Domestic Resource Cost Ratio = DRCR)

adalah rasio biaya input non tradable dalam harga sosial dengan selisih antara

penerimaan pada harga sosial dengan biaya input tradable dalam harga sosial.

Nilai ini merupakan indikator kemampuan sistem komoditas sapi potong untuk

membiayai faktor domestik dan harga sosial. Rasio ini digunakan untuk

melihat tingkat keunggulan komparatif usaha ternak sapi potong.

Analisis dampak kebijakan pemerintah terdiri dari kebijakan input, kebijakan

output dan kebijakan input-output. Kebijakan iput terdiri dari Transfer Input

(IT), Transfer Factor (FT), dan Nominal Protection Coefficien on Tradable

Input (NPCI). Kebijakan output terdiri dari Nominal Protection Coefficien on

Tradable Output (NPCO). Kebijakan input-output terdiri dari Effective
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Protection Coefficient (EPC), Net Transfer (NT), Profitability Coefficient (PC)

dan Subsidy Ratio to Producer (SRP).

Input tradable adalah input yang diperdagangkan sehingga memiliki harga

pasar Internasional yang termasuk dalam input tradable adalah pakan, obat,

bakalan.

Input non tradable adalah input yang tidak diperdagangkan secara

internasional sehingga tidak memiliki harga pasar internasional yang termasuk

dalam input non tradable adalah kandang, tenaga kerja, alat-alat peternakan,

dan modal.

Transfer Output (OT) adalah selisih antara penerimaan dalam harga privat

dengan penerimaan dalam harga sosial usaha ternak sapi potong. OT

menunjukkan kebijakan pemerintah yang dapat diterapkan pada output

sehingga membuat harga output privat dan sosial berbeda. OT diukur dalam

satuan rupiah (Rp).

Transfer Input Tradeable (IT) adalah selisih antara biaya input tradable dalam

harga privat dengan biaya input tradable dalam harga sosial yang digunakan

dalam pengembangan agribisnis sapi potong. Nilai ini menunjukkan adanya

kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input tradeable. IT diukur dalam

satuan rupiah (Rp).

Transfer input factor/faktor (FT) adalah selisih antara biaya input non tradable

yang dihitung dalam harga privat dengan biaya input non tradable yang

dihitung dalam harga sosial. Nilai ini menunjukkan adanya kebijakan
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pemerintah yang diterapkan pada input tradable. IT diukur dalam satuan rupiah

(Rp).

Net Transfer (NT) adalah selisih antara keuntungan privat dengan keuntungan

sosial, diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Privat Cost Ratio (PCR) adalah rasio biaya input non tradable dalam harga

privat dengan selisih antara penerimaan privat dengan biaya input tradable

dalam harga privat.

Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) adalah rasio biaya input non tradable

dalam harga sosial dengan selisih antara penerimaan pada harga sosial dengan

biaya input tradable dalam harga sosial.

Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO) adalah rasio antara

penerimaan dalam harga privat dengan penerimaan dalam harga sosial.

Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI) adalah rasio antara biaya input

tradable dalam harga privat dengan biaya input tradable dalam harga sosial.

Effective Protection Coefficient (EPC) adalah rasio antara selisih penerimaan

dalam harga privat dan biaya input tradable dalam harga privat dengan selisih

penerimaan dalam harga sosial dan biaya input tradable dalam harga sosial.

Koefisien Keuntungan (PC) menunjukkan rasio/perbandingan antara

keuntungan bersih finansial usaha ternak sapi potong dengan keuntungan

sosial/ekonominya PC diukur dalam satuan rupiah (Rp).
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Rasio subsidi bagi produsen (SRP) adalah rasio antara selisih keuntungan

finansial dan keuntungan ekonomi dengan penerimaan ekonomi usaha ternak

sapi, SRP menunjukkan persentase subsidi atau insentif atas penerimaan yang

dihitung dengan harga sosial. SRP diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikan

rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa mendatang dan kondisi

dimana sumber daya alam tidak berkurang sepanjang waktu. Keberlanjutan

usaha adalah upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produksi.

B. Lokasi Penelitian, Waktu Penelitian, dan Responden

Penelitian dilakukan di Kelompok Wanita Tani (KWT Sekar Kantil) Desa

Astomulyo Kecamatan Punggur. Lokasi dipilih secara sengaja (purposive)

dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki populasi terbesar di

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2015 selain itu KWT Sekar Kantil

memanfaatkan kotoran sapi yang diolah menjadi biogas dan pupuk organik.

Pengolahan biogas tersebut dimanfaatkan sebagai pengganti gas elpiji  dan

dimanfaatkan sebagai sumber listrik salah satunya lampu petromax. KWT

Sekar Kantil merupakan KWT berprestasi di tingkat nasional, hal ini

berdasarkan keputusan Menteri Pertanian RI Tahun 2015. Waktu penelitian di

lakukan pada bulan Juni-Juli 2016. Kerangka sampling penelitian dapat dilihat

pada Gambar 5.
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v

Gambar 5. Kerangka sampling penelitian
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Berdasarkan kerangka sampling di atas teknik pengambilan sampel peternak

kelompok dan bukan kelompok dilakukan dengan metode sensus. Menurut

Rasyid (1993) sensus merupakan penelitian secara menyeluruh terhadap

populasi tertentu (complete enumeration) dimana setiap objek dalam populasi

diperiksa. Jumlah populasi peternak kelompok sebanyak 42 peternak

sedangkan peternak bukan kelompok sebanyak 30 peternak sehingga jumlah

sample keseluruhan 72 peternak. Menurut Arikunto (2002) yang menyatakan

bahwa jika sampel < 100, maka sampel harus diambil seluruhnya, sehingga

responden pada penelitian ini berjumlah 72 peternak sapi.

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara dan pengamatan

langsung dengan peternak kelompok dan peternak bukan kelompok

berdasarkan isi pertanyaan pada kuesioner yang sudah disiapkan. Data

sekunder diperoleh dari studi literatur, laporan-laporan, publikasi, dan pustaka

lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, serta lembaga/instansi yang

terkait dalam penelitian ini, seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Dinas Peternakan Kabupaten Lampung

Tengah, Kementerian Pertanian dan pihak terkait lainnya yang dapat

membantu untuk ketersediaan data.



63

D. Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Metode analisis data dan pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian

ini adalah analisis kualitatif (deskriptif) dan analisis kuantitatif (statistik).

Metode pengolahan data dilakukan dengan metode tabulasi dan komputerisasi

(Microsoft Excell).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian berguna untuk: (1) menganalisis

keadaan skala usaha produksi ternak sapi potong, (2) menganalisis daya saing

(keunggulan kompetitif dan komparatif) usaha ternak sapi potong peternak

kelompok dan bukan kelompok, (3) menganalisis usaha ternak sapi potong

yang berkelanjutan.

Data faktor-faktor produksi yang diperoleh diolah menggunakan fungsi

produksi dengan analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk

mengukur pengaruh berbagai variabel penduga atau variabel bebas terhadap

hasil produksi. Analisis data kualitatif yang diuraikan secara deskriptif

digunakan untuk menjabarkan tentang usaha ternak sapi serta kegiatan yang

berkaitan dengan produksi. Daya saing usaha ternak sapi potong peternak

kelompok dan peternak bukan kelompok menggunakan tabel PAM kemudian

analisis keberlanjutan mengggunakan metode deskriptif kuantitatif berdasarkan

3 indikator ekonomi, sosial dan lingkungan. Pengolahan data yang diperoleh

dilakukan dengan menggunakan software komputer program Microsoft Excel

2010 dan SPSS 17.
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1. Skala Usaha Produksi

Untuk menjawab tujuan pertama dari penelitian ini adalah dengan

menghitung elastisitas produksi (Ep), pada fungsi produksi Cobb-Douglas

nilai koefisien regresi merupakan elastisitas produksinya, maka pengujian

skala produksi dilakukan dengan menghitung besarnya nilai βi dan bentuk

model persamaanya adalah;

RTS = β1 + β2 +β3 +βi……….. …...............................................(3.4)

Keterangan :
RTS = Skala produksi usaha ternak sapi (return to scale)
βi (1,2...n) = Koefisien regresi variabel input

1) Decreasing Return to Scale (DRS), jika (β1 + β2 + … +βn )  <  1 makaartinya

adalah jika kenaikan input sebesar satu persen mengakibatkan kenaikan

output kurang dari satu persen.

2) Constant Return to Scale (CRS), jika (β1 + β2 + … +βn) = 1 maka artinya

adalah jika kenaikan input sebesar satu persen mengakibatkan kenaikan

output sebesar satu persen.

3) Increasing Return to Scale (IRS), jika (β1+ β2 + … +βn) > 1 maka artinya

adalah jika kenaikan input sebesar satu persen mengakibatkan kenaikan

output lebih dari satu persen.

Untuk menguji skala usaha apakah termasuk dalam constant return to scale

maka perlu diuji menggunakan Uji F. Menurut Gujarati dan Porter (2015)

adapun rumus Uji F hitung yang digunakan untuk menguji constant return

to scale adalah sebagai berikut:



65

F = ( RSSR - RSSUR) / m…………………………………………..(3.5)
RSSUR / (n-k)

Keterangan :
RSSR = RSS dari regresi yang terbatas (retriksi)
RSSUR = RSS dari regresi yang tidak terbatas (unrestriksi)
m = Jumlah retriksi linear
k = Jumlah parameter dalam regresi yang tidak terbatas
n = Jumlah observasi

Hipotesis yang digunakan adalah:

H0 :∑βi = 1 (CRS)

H1: ∑βi ≠ 1 (IRS atau DRS)

Kaidah pengambilan keputusan adalah Jika F hitung > F tabel  maka tolak

H0 terima H1 berarti skala usaha berada di skala usaha increasing return to

scale atau decreasing return to scale. Jika F hitung < F tabel maka terima

H0 berarti skala usaha berada di skala usaha constant return to scale.

2. Analisis Matrik Kebijakan (Policy Analysis Matrix, PAM)

Untuk mengetahui daya saing peternak kelompok dan peternak bukan

kelompok dapat diukur dengan menggunakan metode PAM, ukuran-

ukuran koefisien keunggulan komparatif (DRC) dan keunggulan

kompetitif (PCR), tingkat keuntungan pada nilai finansial dan ekonomi

usaha ternak sapi, kebijakan pemerintah dapat dihitung sekaligus secara

menyeluruh dan sistematis (Pearson, dkk 2005). Indikator intervensi

pemerintah antara lain kebijakan transfer harga output dan input produksi,

proteksi pada output dan input (NPCO dan NPCI), koefisien proteksi

efektif (EPC), profitabilitas (PC) dan subsidi kepada produsen (SRP).

Secara rinci Tabel PAM yang dihasilkan disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Analisis metode PAM (Policy Analysis Matrixs)

Uraian Penerimaan
Input

KeuntunganInput
Tradeable

Faktor Domestik

Harga privat A B C D
Harga sosial E F G H
Efek Divergensi I J K L

Keterangan:

Keuntungan Finansial (D) = A-(B+C)
Keuntungan Ekonomi (H) = E-(F+G)
Transfer Output (OT) (I) = A-E
Transfer Input Tradeable/Input (IT) (J) = B-F
Transfer Input Non-tradeable/Faktor (FT) (K) = C-G
Transfer Bersih (NT) (L) = I-(K+J)
Rasio Biaya Privat (PCR) = C/(A-B)
Rasio BSD (DRC) = G/(E-F)
Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) = A/E
Koefisien Proteksi Input Nominal (NCPI) = B/F
Koefisien Proteksi Efektif (EPC) = (A-B)/(E-F)
Koefisen Keuntungan (PC) = D/H
Rasio Subsidi Bagi Produsen (SRP) = L/E

Berdasarkan Tabel 3, analisis dengan metode PAM mencakup indikator :

a. Analisis Keuntungan Privat (Privat Profitability, PP)

Keuntungan privat merupakan indikator daya saing (competitiveness)

dari sistem komoditas berdasarkan teknologi, nilai input, biaya input

dan transfer kebijakan yang ada dengan rumus Privat Profitability

(D) = A (B+C). Apabila PP > 0 atau D > 0, maka secara finansial

kegiatan usaha ternak sapi potong di Kabupaten Lampung Tengah layak

untuk diteruskan dan ke depan perlu didorong untuk penambahan

jumlah ternak yang dipelihara, atau mensubstitusikan kegiatan

perbibitan dan pemeliharaan yang secara privat lebih menguntungkan.
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b. Keuntungan Sosial (Social Profitability, SP)

Keuntungan sosial merupakan indikator keunggulan komparatif

(comparative advantage) dari sistem komoditas pada kondisi tidak ada

divergensi baik akibat kebijakan pemerintah maupun distorsi pasar

dengan rumus social provitability (H) = E - (F + G). Apabila SP > 0

atau H > 0, berarti maka secara ekonomis kegiatan usaha ternak sapi

potong ini layak untuk dilanjutkan atau dikembangkan. Semakin besar

nilai sosial sistem komoditi sapi potong, maka semakin efisien dan

mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi. Apabila yang terjadi

sebaliknya, dimana SP < 0 atau H < 0, maka pengembangan komoditi

sapi potong perlu bantuan (subsidi) pemerintah.

c. Analisis rasio kebijakan input, output, input-output

(1) Analisis rasio kebijakan input terdiri dari:

a. Transfer Input : IT = B - F : Transfer input adalah selisih antara

biaya input yang dapat diperdagangkan pada harga privat

dengan biaya yang dapat diperdagangkan pada harga sosial.

Jika nilai IT > 0, menunjukkan transfer dari petani produsen

kepada produsen input tradable.

b. Nominal Protection Coefficien on Input (NPCI) = B/F : yaitu

indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah

terhadap harga input pertanian domestik. Kebijakan bersifat

protektif terhadap input jika nilai NPCI < 1, berarti ada

kebijakan subsidi terhadap input tradable.
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c. Transfer factor : FT = C - G : Transfer factor merupakan nilai yang

menunjukkan perbedaan harga privat dengan harga sosialnya yang

diterima produsen untuk pembayaran faktor-faktor produksi yang

tidak diperdagangkan. Nilai FP > 0, mengandung arti bahwa ada

transfer dari petani produsen kepada produsen input non tradable.

(2) Analisis Rasio Kebijakan Output, terdiri dari:

a. Transfer Output (OT) = A - E : Transfer Output merupakan selisih

antara penerimaan privat (finansial) dengan penerimaan sosial

(ekonomi) dari aktivitas ternak sapi potong di wilayah tersebut.

Nilai OT positif (OT > 0) menunjukan ada transfer (insentif) dari

masyarakat (konsumen) pada peternak sapi potong di Kabupaten

Lampung Tengah, Provinsi Lampung atau masyarakat membeli

dengan harga ternak sapi yang lebih tinggi dari harga yang

seharusnya.

b. Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) = A/E : merupakan

rasio penerimaan harga privat dengan penerimaan pada harga

sosial atau merupakan rasio pendapatan yang dihitung dengan

harga sosial. Apabila NPCO > 1, berarti harga sapi domestik lebih

tinggi daripada harga impor sapi (luar negeri) dan berarti sistem

menerima proteksi. Namun jika NPCO < 1, maka harga privat

lebih rendah dari harga sosial yang berarti ternak sapi domestik

mengalami disproteksi. Dalam kondisi di mana tidak ada policy

transfer pemerintah dan atau pihak terkait lainnya (I=nol), maka
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harga domestik ternak sapi tidak berbeda dengan harga ternak sapi

dunia (NPCO=1).

(3) Analisis Rasio Kebijakan Input-Output, terdiri dari:

a. Effective Protection Coefficient (EPC) = (A-B)/(E-F) : Indikator

yang menujukkan tingkat proteksi simultan terhadap output dan

input tradable. Kebijakan masih bersifat positif jika nilai EPC > 1.

b. Net Transfer : NT = D – H : Transfer bersih merupakan selisih

antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen

dengan keuntungan bersih sosialnya. Nilai NT > 0, menunjukkan

tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan

pemerintah yang diterapkan pada input dan output.

c. Profitability Coefficient : PC = D/H : Koefisien keuntungan adalah

perbandingan antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima

produsen dengan keuntungan bersih sosialnya. Jika PC > 0, maka

secara keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan insentif

kepada produsen.

d. Subsidy Ratio to Producer (SRP) = L/E = (D – H)/E, yaitu

indikator yang menunjukkan proporsi penerimaan pada harga

sosial yang diperlukan apabila subsidi atau pajak digunakan

sebagai pengganti kebijakan.

3. Analisis Keberlanjutan

Untuk menjawab tujuan mengetahui keberlanjutan usaha ternak sapi

potong, digunakan analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan tiga indikator
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yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Indikator pengukuran keberlanjutan

masing-masing aspek dapat di lihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengukuran indikator keberlanjutan

Kriteria Interval
Nilai

Nilai
Tertinggi

Nilai
Terendah

Indikator Keterangan

A. Aspek Ekonomi
Keuntungan
Usaha Ternak
Sapi Potong

0;1;2 2 0 Jika R/C>1
Skor 2

Mengacu pada R/C
rasio
0 = Rugi
1 = Impas
2 = Untung

Skala usaha
produksi sapi
potong

0;1;2 2 0 Jika RTS =1
Skor 2

Mengacu pada
perhitungan RTS
0 = DRS
1 = IRS
2 = CRS

Daya saing usaha
ternak sapi
potong

0;1 1 0 Berdasarkan
hasil PAM

0 = Tidak berdaya
saing

1 = Berdaya saing

Ketersediaan
bakalan sapi
potong

0;1;2 2 0 Kemudahan
mendapatkan
bakalan sapi
yang unggul
Skor 2

0 = Bakalan sapi sulit
mendapatkan

1 = Bakalan sapi
mudah tetapi
kurang unggul

2 = Bakalan sapi
mudah di
dapatkan dan
unggul

Ketersediaan
pakan ternak
usaha sapi
potong

0;1;2 2 0 Kemudahan
mendapatkan
pakan ternak

0 = Pakan hijauan
saja

1 = Pakan kosentrat
saja

2 = Pakan
kosentrat,dan
pakan hijauan

Akses pemasaran
sapi potong

0;1;2 2 0 Kemudahan
dalam
memasarkan
sapi

0 = Dipasarkan lokal
(satu kabupaten)

1 = Dipasarkan ke
luar daerah (satu
propinsi)

2 = Dipasarkan ke
luar daerah
(nasional)
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Akses
permodalan

0;1;2 2 0 Kemudahan
dalam
mendapatkan
permodalan

0 = Belum ada
lembaga
keuangan yang
menawarkan
permodalan

1 = Tersedia lembaga
keuangan baik
koperasi dan
bank tetapi sulit
untuk
mendapatkan
pinjaman

2 = Tersedia lembaga
keuangan baik
koperasi dan
bank dan mudah
untuk
mendapatkan
pinjaman

Jumlah Nilai A 13 0

B. Aspek Sosial
Status ternak
dan kepemilikan
lahan

0;1;2 2 0 Kepemilikan
ternak dan
lahan yang
dimiliki petani

0 = Ternak dan lahan
punya orang lain

1 =  Lahan milik sendiri
tetapi ternak milik
orang lain

2 =  Ternak dan lahan
milik sendiri

Tingkat
pendidikan
peternak sapi
potong

0;1;2;3 3 0 Berdasarkan
pendidikan
yang ditempuh

0 = Tidak sekolah
1 = Tamat SD-SMP
2 = Tamat SMA
3 = Tamat Diploma-S1

Kemandirian
peternak

0;1;2 2 0 Petani tidak
bergantung
dan tidak
mandiri skor 1

0 = Sangat bergantung
1 = Tidak mandiri tidak

bergantung
2 = Mandiri

Sistem sosial
dalam
pengelolaan
peternak

0;1 1 0 Keterlibat an
peternak dalam
sistem sosial

0 = Individual
1 = Berkelompok

Keamanan
lingkungan usaha
ternak

0;1 1 0 Tingkat
pencurian
ternak

0 = Terjadi pencurian
ternak

1 = Tidak pernah terjadi
pencurian ternak

Akses interaksi
kelembagaan tani

0;1;2 2 0 Tingkat
interaksi
kepada
lemabaga tani

0 = Tidak berinteraksi
terhadap lembaga
pertanian

1 =  Hanya berinteraksi
sesama kelompok
tani

2 =  Berinteraksi pada
kelompok dan
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lembaga lingkup
pertanian

Partisipasi
keluarga

0;1;2 2 0 Tingkat
partisipasi
keluarga dalam
kegiatan usaha
ternak sapi
potong

0 =  Tidak berpartisipasi
1 =  Sebagian

berpartisipasi
2 =  Semua

berpartisipasi

Jumlah Nilai B 13 0

C. Aspek Lingkungan
Pengolahan
limbah ternak

0;1;2 2 0 Pemanfaatan
limbah ternak
oleh peternak

0 =  Limbah ternak
tidak diolah

1 =  Limbah ternak
diolah menjadi
pupuk organik

2 =  Limbah ternak
diolah menjadi
biogas dan pupuk
organik

Sanitasi kandang 0;1;2 2 0 Kebersihan
kandang
dilakukan oleh
peternak sapi

0 = Jarang melakukan
kebersihan kandang

1 = Kebersihan
dilakukan  hanya di
dalam kandang
secara rutin

2 = Kebersihan
dilakuakan di dalam
kandang dan diluar
kandang secara
rutin

Pemanfaatan
limbah pertanian

0;1;2 2 0 Peternak
melakukan
pembuatan
pakan melalui
limbah
pertanian

0 = Tidak
memanfaatkan
limbah

1 =  Memanfaatkan
limbah pertanian
hanya satu jenis.

2 = Memanfaatkan
limbah pertanian
lebih dari satu jenis.

Serangan
penyakit ternak

0;1;2 2 0 Tingkat
serangan
penyakit
ternak

0 =  Ternak sering
terserang penyakit
lebih dari 3 kali
dalam setahun

1 =  Ternak jarang
terkena serang
penyakit; 1-2 kali
dalam setahun

2 = Ternak tidak pernah
terkena serangan
penyakit dalam



73

setahun
Tingkat kematian
ternak

0;1;2 2 0 Jumlah ternak
yang mati
dalam satu
tahun

0 = Terjadi kematian
ternak lebih dari 2
ekor dalam setahun

1 = Terjadi kematian
ternak 1-2 ekor
dalam setahun

2 = Tidak terjadi
kematian.

Jumlah Nilai C 10 0

Keputusan keberlanjutan diambil berdasarkan jumlah nilai dari seluruh indikator

yang diberikan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dasar klasifikasi

pengukuran mengacu pada rumus Sturges (Dajan, 2008) sebagai berikut:

k

YX
Z




Keterangan:

Z = Interval kelas

X = Nilai tertinggi

Y = Nilai terendah

k  = Banyaknya kelas atau kategori

Banyaknya kelas dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja yakni sebanyak

tiga kelas. Aspek ekonomi terdiri dari 7 indikator dengan jumlah nilai tertinggi 13

dan nilai terendah adalah 0. Kategori penilaian dari segi aspek ekonomi adalah

tinggi (skor 10-13), sedang (skor 5-9) dan rendah (skor 0-4). Aspek sosial terdiri

dari 7 indikator dengan jumlah nilai tertinggi 13 dan nilai terendah adalah 0.

Kategori penilaian keberlanjutan dari segi aspek sosial adalah tinggi (skor 10-13),

sedang,  (skor 5-9) dan rendah (skor 0-4). Aspek lingkungan terdiri dari 5

indikator dengan jumlah nilai tertinggi 10 dan nilai terendah 0.
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IV. GAMBARAN UMUM

A.  Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten yang terletak di

Propinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah terletak pada 104°35’ -

105°50’ BT dan 4°30’ - 4°15’ LS, dan memiliki areal daratan seluas 4.789,82

km2atau 13,57 persen dari luas wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten

Lampung Tengah sampai dengan tahun 2012 secara administratif dibagi

menjadi 28 Kecamatan serta 307 Desa/Kelurahan.

Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah memiliki batas wilayah yaitu

sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara dan Tulang

Bawang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan,

sebelah timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Madya Metro, dan

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten

Lampung Barat.

Seluruh desa yang ada di Kabupaten Lampung Tengah merupakan desa bukan

pesisir yang topografi wilayahnya terletak di daratan. Kecamatan Punggur

merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lampung

Tengah dengan jumlah desa sebanyak 15 desa. Penelitian ini dilakukan di
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Kecamatan Punggur Desa Astomulyo sebagai desa yang memiliki populasi

ternak sapi potong tertinggi. Secara topografis wilayah Kabupaten Lampung

Tengah dibagi menjadi lima bagian yaitu, daerah topografi berbukit sampai

bergunung, daerah topografi berombak sampai bergelombang, daerah dataran

alluvial, daerah rawa pasang surut, dan daerah river basin. Berdasarkan

pemantauan cuaca, curah hujan di Kabupaten Lampung Tengah antara 4 mm –

425 mm dengan intensitas hujan yang tinggi dialami pada bulan Januari

hingga puncaknya pada bulan Maret. Intensitas hujan yang tinggi tersebut,

maka wilayah Kabupaten Lampung Tengah sangat cocok untuk usaha

dibidang pertanian. Sekitar 16 persen wilayah Lampung Tengah digunakan

untuk lahan sawah.

2. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015 mencapai

1.239.096 jiwa. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang

terkurung daratan (land lock) di provinsi Lampung. Kabupaten ini terletak

sekitar 57,85 kilo meter dari ibukota provinsi Lampung yaitu Kota Bandar

Lampung dan dapat ditempuh dari ibukota selama sekitar 1,5 jam dengan

memakai Bus atau Mobil.

3. Kondisi Sektor Pertanian dan Peternakan

Lampung Tengah merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Lampung.

Penggunaan lahan di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari lahan sawah

sebesar 73.311 km2 dan lahan bukan sawah sebesar 405 km2.
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Lampung Tengah juga merupakan salah satu sentra produksi jagung setelah

Lampung Selatan. Kontribusi produksi jagung Lampung Tengah mencapai

21,21 persen dari total produksi jagung Lampung. Komoditas unggulan

lainnya ialah ubikayu. Pada tahun 2012 produksi ubi kayu di Lampung

Tengah mengalami kenaikan sekitar 5,92 persen dari tahun 2011, dengan total

produksi sebesar 3,37 juta ton. Produksi ini menyuplai sepertiga dari total

produksi ubi kayu Lampung (BPS, 2013).

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), selain keunggulan di sektor tanaman

pangan, Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan lumbung ternak sapi

potong. Sapi potong ialah hewan ternak yang di unggulkan di Provinsi

Lampung dan kabupaten yang memiliki populasi tertinggi sapi potong adalah

kabupaten Lampung Tengah.

B. Gambaran Umum Kecamatan Punggur

1. Sejarah Kecamatan Punggur

Kecamatan Punggur merupakan salah satu dari 28 Kecamatan yang ada di

Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Kecamatan ini mulai dibuka

pada tahun 1954, kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun

1964, maka dibentuklah pemerintahan Kecamatan Punggur dengan ibu kota

Tanggul angin dan secara administratif Kecamatan ini membawahi 15 desa,

yaitu sebagai berikut: Mojopahit, Ngestirahayu, Astomulyo, Tanggul angin,

Tanggul Rejo, Totokaton, Badransari, Srisawahan, Sritejo Kencono,

Saptomulyo, Nambahrejo, Sidomulyo, Sumberejo, Purworejo dan Kota Gajah.
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Pada awalnya Kecamatan Punggur terdiri dari 15 desa namun dengan

beberapa pertimbangan.  Saat ini Kecamatan Punggur hanya terdiri dari 9

desa. Pada Bulan April 1995, di wilayah Kecamatan Punggur dibentuk

Kecamatan Kota Gajah sebagai Kecamatan Pembantu.

2. Keadaan Geografi

Kecamatan Punggur merupakan Kecamatan yang terletak di Kabupaten

Lampung Tengah Provinsi Lampung. Kecamatan ini terletak pada 114.350

BB sampai dengan 114.400 BT dan 5.000 LU sampai dengan 5.050 LS dengan

ketinggian dari permukaan laut antara 25 sampai 50 m. Suhu udara rata-rata di

Kecamatan Punggur sendiri berkisar antara 20 C’ sampai 32 C’ dengan curah

hujan setiap tahunnya berkisar 870 mm. Jarak dari Ibu kota Kabupaten

Lampung Tengah kurang lebih 14 km, dari Ibu kota Provinsi Lampung kurang

lebih 70 km, dan hanya berjarak kurang lebih 10 km dari Ibu Kota Metro.

Wilayah Kecamatan Punggur berbatasan langsung dengan:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Kota Gajah

b. Sebelah Selatan : Kota Metro

c. Sebelah Barat : Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Trimurjo

d. Sebelah Timur : Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

3. Luas Lahan Menurut Agroekosistem

Pembagian luas lahan menurut agroekosistem di Kecamatan Punggur terbagi

atas sawah dan bukan sawah.  Adapun penggunaan jenis lahan bukan sawah

yaitu untuk ladang atau tegalan, hutan rakyat atau kebun rakyat dan kolam
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atau empang. Pembagian jenis lahan menurut agroekosistem disajikan pada

Tabel 5.

Tabel 5.  Luas lahan menurut agroekosistem di Kecamatan Punggur Tahun
2015

Jenis Lahan Luas Lahan (Ha) Persentase (%)
Lahan Sawah 3.043,0 60,7
Ladang/Tegalan 1.400,7 28,0
Hutan Rakyat/ Kebun Rakyat 542,5 10,8
Kolam/Empang 23,3 0,5
Jumlah 5.009,5 100

Sumber : Kecamatan Punggur dalam angka Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan jenis lahan sawah paling luas dalam

penggunaanya sebesar 3.043 hektar  dengan persentase 60,7 persen.

Sedangkan, penggunaan lahan untuk kolam atau empang persentasenya paling

kecil sebesar 0,5 persen dengan luas 23, 3 hektar. Melihat kondisi tersebut

sektor tanaman pangan pada tanaman padi sawah merupakan komoditas utama

yang dusahakan oleh para petani di Kecamatan Punggur.

4. Kependudukan

Penduduk merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam menentukan

tercapainya upaya pembangunan. Penduduk dapat menjadi penggerak

sekaligus pemain dalam keberlangsungan pembangunan dengan segala

aktifitasnya. Pada tahun 2014, penduduk Kecamatan Punggur berjumlah

38.045 jiwa, dengan rincian 19.376 laki- laki dan 18.669 perempuan dengan

Kepala Keluarga sejumlah 10.026.

Penduduk Kecamatan Punggur terdiri dari penduduk asli Lampung dan

penduduk pendatang. Penduduk asli Lampung sebagian besar berada di
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Kampung Totokaton, sedangkan penduduk pendatang terdiri atas masyarakat

Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Batak, Padang, Semendo, dan

beberapa suku lain dari Indonesia.

5. Mata pencaharian

Mata pencaharian merupakan aktifitas manusia untuk memperoleh taraf hidup

yang layak. Mata pencaharian pada masyarakat desa cenderung homogen,

yang paling dominan adalah petani. Berikut pemaparan mengenai mata

pencaharian penduduk Kecamatan Punggur:

Tabel 6. Sebaran penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kecamatan
Punggur Tahun 2015

Mata pencaharian Jumlah (Jiwa) Presentase (%)
Petani 13.612 91,3
Pedagang 350 2,4
Peternak sapi 20 0,1
PNS/Swasta 877 5,9
TNI/POLRI 43 0,3
Jumlah 14.902 100,0
Sumber: Kecamatan Punggur dalam angka Tahun 2015

Tabel 6. Menunjukkan bahwa pekerjaan sebagian besar penduduk tetap/pokok

sebagai petani. Hal ini disebabkan potensi desa yang sangat cocok untuk

usaha pertanian. Sementara usaha peternakan sapi potong hanya sebagai

pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan keluarga, dimana ternak

sapi potong yang dimiliki selain untuk dijual, tenaganya juga dimanfaatkan

untuk mengolah lahan pertanian yang mereka miliki.
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6. Peternakan

Kecamatan Punggur pada saat ini mendapatkan perhatian khusus dari Dinas

Peternakan Provinsi Lampung, hal ini dikarenakan mempunyai potensi

pengembangan usaha ternak rakyat dalam mendukung swasembada daging

nasional. Hewan ternak yang banyak diusahakan oleh masyarakat Kecamatan

Punggur adalah sapi, kerbau, kambing dan domba. Sebaran jumlah hewan

ternak di Kecamatan Punggur dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.  Sebaran hewan ternak di Kecamatan Punggur tahun 2015

Jenis Hewan Ternak Jumlah (Ekor) Persentase (%)
Sapi 3.248 49,0
Kerbau 159 2,4
Kambing 3.116 47,0
Domba 106 1,6
Jumlah 6.629 100,0

Sumber : Kecamatan Punggur dalam angka Tahun 2015

Data pada Tabel 7 menunjukkan usaha ternak yang banyak dilakukan oleh

masyarakat Kecamatan Punggur adalah usaha ternak sapi dengan persentase

49 persen diikuti oleh usaha ternak kambing dengan persentase 47 persen.

7. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung merupakan salah satu indikator penunjang

dalam pembangunan ekonomi di Kecamatan Punggur.  Fasilitas yang

memadai dan mendukung akan mendorong kemajuan di sektor pertanian

terutama di subsektor peternakan. Jumlah sarana dan prasaran pendukung di

Kecamatan Punggur tahun 2015 disajikan pada Tabel 10.
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Tabel 8.  Sarana dan prasarana pendukung di Kecamatan Punggur tahun 2015

Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah (Unit) Persentase (%)
Bank 2 1,8
Koperasi 16 15,6
PNPM 3 2,8
Pasar Umum 1 1
Kios Pertanian 12 11,8
Pasar Hewan 1 1
Puskeswan 1 1
Pertokoan 66 65
Jumlah 102 100,0

Sumber :  Kecamatan Punggur dalam angka Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa di Kecamatan Punggur mempunyai

sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai.  Dari sisi lembaga

keuangan banyak berdiri Bank dan Koperasi. Adanya Bank dan Koperasi

mempermudah masyarakat di Kecamatan Punggur dalam mengakses

permodalan usaha terutama di sektor pertanian.  Selain itu, terdapat pasar

umum dan pasar hewan.  Pasar tersebut memudahkan masyarakat dalam

mengakses pasar untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan produksi serta

penjualan hasil produksi terutama pada sektor pertanian.  Puskeswan yang

berada di Kecamatan Punggur memberikan peranan untuk para peternak baik

ternak kecil maupun ternak besar dalam mendapatkan layanan kesehatan

hewan baik dari segi pencegahan maupun pengobatan penyakit pada hewan

ternak.

C. Gambaran Umum Desa Astomulyo

1. Keadaan Geografi Desa Astomulyo

Desa Astomulyo merupakan salah satu desa dari sembilan (9) desa yang

berada di wilayah kecamatan Punggur. Desa Astomulyo memiliki luas
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wilayah 1.050 Km2, terdapat 36 RT, 15 RW, dan 10 Dusun, dengan jumlah

Kepala Keluarga mencapai 1.906 KK. Jumlah keseluruhan penduduk di Desa

Astomulyo mencapai 7.037 orang, yang terdiri dari 3.618 orang laki-laki dan

3.419 orang perempuan. Sebelah Utara Desa Astomulyo berbatasan langsung

dengan Desa Mojopahit, di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa

Ngestirahayu, di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Tanggul

Angin, dan disebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Buyut Udik.

Desa Astomulyo dapat dijangkau dengan jarak hanya 2 Km dari pusat Kantor

Kecamatan Punggur, 10 Km dari Kantor Pemerintah Daerah dan Bupati

Kabupaten Lampung Tengah, dan 60 Km dari Kantor Gubernur Provinsi

Lampung. Kehidupan masyarakat Desa Astomulyo sebagian besar sebagai

petani, peternak, dan pekebun serta buruh, baik buruh tani, buruh kuli

bangunan, kuli pasar, kuli pabrik padi, pertukangan serta ada yang usaha

dalam bidang perdagangan, usaha pembuatan makanan ringan, usaha

pembuatan kue kering dan basah. Sehingga, terkadang untuk memenuhi

kebutuhan keluarga tidak mencukupi. Wilayah Desa Astomulyo yang luas,

berpotensi sekali dalam hal pengembangan di sektor pertanian, peternakan,

dan perkebunan.

2. Luas Lahan Menurut Agroekosistem

Pembagian luas lahan menurut agroekosistem di Desa Astomulyo terbagi atas

sawah dan bukan sawah.  Adapun penggunaan jenis lahan bukan sawah yaitu

untuk ladang atau tegalan, hutan rakyat atau kebun rakyat, kolam atau

empang. Pembagian jenis lahan menurut agroekosistem disajikan pada

Tabel 9.
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Tabel 9.  Luas lahan menurut agroekosistem tahun 2015

Jenis Lahan Luas Lahan (Ha) Persentase (%)
Lahan Sawah 682 77,5
Ladang/Tegalan 157 17,8
Hutan Rakyat/ Kebun Rakyat 39 4,4
Kolam/Empang 3 0,3
Jumlah 881 100,0

Sumber : Monografi Desa Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan jenis lahan sawah paling luas dalam

penggunaanya sebesar 682 hektar dengan persentase 77,5 persen. Penggunaan

lahan untuk kolam atau empang persentasenya paling kecil sebesar 0,3 persen

dengan luas 3 hektar.  Melihat kondisi tersebut sektor tanaman pangan pada

tanaman padi sawah merupakan komoditas utama yang dusahakan oleh para

petani di Desa Astomulyo.

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup

yang layak. Mata pencaharian pada masyarakat desa cenderung homogen

yang paling dominan adalah petani. Berikut pemaparan mengenai mata

pencaharian penduduk di Desa Astomulyo.

Jumlah penduduk desa ini adalah 6.577 orang yang terdiri dari penduduk laki-

laki 3.616 orang dan penduduk perempuan 2.961 orang.  Sebagian besar mata

pencaharian penduduk di desa ini adalah petani yaitu sebanyak 1.980 orang

atau sebesar 35,40%.  Selain sebagai petani, masyarakat juga bekerja sebagai

buruh dan wiraswasta, PNS, TNI/Polri dan lain-lain.  Sebaran penduduk

berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 10.
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Tabel 10. Sebaran penduduk menurut mata pencaharian di Desa Astomulyo
Tahun 2015

Pekerjaan Jumlah (orang) Persentase (%)
Petani 1.980 35,40
PNS 67 1,20
Wiraswasta 1.438 25,70
TNI/Polri 6 0,10
Buruh 123 2,20
Lainnya 1.979 35,30
Jumlah 5.593 100,00

Sumber : Monografi Desa Tahun 2015

4. Peternakan

Hewan ternak yang banyak diusahakan oleh masyarakat Desa Astomulyo

adalah ternak besar yaitu sapi, kerbau, kambing, domba dan ternak kecil yaitu

ayam buras serta itik. Berdasarkan Tabel 11 menunjukkan usaha ternak besar

yang banyak dilakukan adalah usaha ternak sapi dengan persentase 7,4 persen

dan usaha ternak kecil yaitu ayam buras dengan persentase 78,4 persen.

Tabel 11.  Sebaran hewan ternak di Desa Astomulyo Tahun 2014

Jenis Hewan Ternak Jumlah (Ekor) Persentase (%)
Sapi 802 7,4
Kerbau 38 0,4
Kambing 208 1,9
Domba 124 1,2
Ayam Buras 8.430 78,4
Itik 1.155 10,7
Jumlah 10.757 100,0

Sumber : Monografi Desa Tahun 2015

5. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung merupakan salah satu indikator penunjang

dalam pembangunan ekonomi di Desa  Astomulyo Kecamatan Punggur.

Fasilitas yang memadai dan mendukung akan mendorong kemajuan di sektor
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pertanian terutama di subsektor peternakan. Jumlah sarana dan prasaran

pendukung di Kecamatan Punggur tahun 2015 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12.  Sarana dan prasarana pendukung di Desa Astomulyo tahun 2015

Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah (Unit) Persentase (%)
Kantor Desa 1 6,7
Koperasi 2 13,3
PNPM 3 20,0
Kios Pertanian 5 33,3
Pertokoan 4 26,7
Jumlah 15 100,0

Sumber :  Kecamatan Punggur dalam angka Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 12 menunjukkan bahwa di Kecamatan Punggur

mempunyai sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai.  Dari sisi

lembaga keuangan banyak berdiri Koperasi. Adanya Koperasi mempermudah

masyarakat di Kecamatan Punggur dalam mengakses permodalan usaha

terutama di sektor pertanian.  Selain itu, terdapat kios sarana produksi

pertanian.  Kios tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses input

produksi pertanian maupun peternakan untuk kebutuhan produksi seperti

pestisida, pupuk, benih, bibit, vitamin ternak, obat ternak serta alat-alata

seperti cangkul, sprayer, sabit, skop dan lain sebagainya. Puskeswan yang

berada di Kecamatan Punggur memberikan peranan untuk para peternak baik

ternak kecil maupun ternak besar dalam mendapatkan layanan kesehatan

hewan baik dari segi pencegahan maupun pengobatan penyakit pada hewan

ternak.
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D.   Deskripsi Kelompok Wanita Tani (KWT) Sekar Kantil

1. Sejarah terbentuknya KWT Sekar Kantil

Di sektor pertanian, saat musim kemarau tidak ditanami padi, namun

ditanami jagung, dan tongkol/janggelnya digunakan untuk pakan ternak

setelah diproses fermentasi. Melihat potensi yang ada sekelompok

masyarakat berinisiatif membentuk suatu kelompok usaha bersama pada

tanggal 17 November 2008 yang diberi nama Kelompok Wanita Tani

(KWT) Sekar Kantil. Usaha Bersama yang pertama kali dijalankan adalah

Simpan Pinjam. KWT Sekar Kantil diketuai oleh Ibu Suparti,  memiliki

Sekretaris bernama Sumarni, dan Bendahara Sunarni, dengan jumlah

anggota 42 orang. Tujuan dibentuknya Kelompok Wanita Tani (KWT)

Sekar Kantil adalah sebagai berikut (Profil KWT Sekar Kantil, 2015).

a. Menghindarkan masyarakat kecil dari rentenir.

b. Membantu meningkatkan kesejahteraan anggota.

c. Ikut berperan serta dalam pembangunan nasional dibidang ekonomi

melalui pertanian, peternakan, dan home industry.

d. Pembentukan profil kelompok bertujuan untuk melihat perkembangan

kelompok setiap tahunnya.

2. Visi KWT Sekar Kantil

Visi merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh siatu

organisasi atau kelompok. Adapun visi dari KWT Sekar kantil yaitu

“Menjadi penggerak dan penopang ekonomi kerakyatan yang kokoh dan
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kuat di kampung Astomulyo khususnya, dan di kabupaten Lampung

Tengah pada umumnya”.

3. Misi KWT Sekar Kantil

Misi merupakan penjabaran atau langkah-langkah terencana untuk

mencapai visi yang dibuat.  Adapun misi yang dibuat oleh KWT Swkar

Kantil yaitu “Memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat

terutama petani, peternak disekitar, sehingga menjadi inspirasi untuk

berkarya dan  berwirausaha demi meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan keluarga”

4. Identitas Kelompok

Nama Kelompok : Sekar Kantil

Tanggal Berdiri : 17 November 2008

Alamat Kelompok : RT/RW 001/001 Astomulyo, Kec. Punggur

Kabupaten  Lampung Tengah.

No. Register : KWT 05/060/011/01/08/2013

Nama Ketua : Suparti

Nama Sekretaris : Sumarni

Nama Bendahara : Sunarni

Usaha Kelompok : Penggemukan dan Pengembangan Sapi

Simpan Pinjam, Pengolahan Hasil Pangan.

Jumlah Anggota : 42 Orang
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5. Prestasi Kelompok

Adapun prestasi yang sudah diraih sampai saat ini di kelompok KWT Sekar

Kantil adalah sebagai berikut (Profil KWT Sekar Kantil, 2015).

a. Juara Kedua Lomba KOR Tingkat Kecamatan Punggur tahun 2009.

b. Juara Pertama Lomba PBB Tingkat Kecamatan Punggur tahun 2010.

c. Juara Kedua Lomba Tumpeng Tingkat Kecamatan Punggur tahun 2011.

d. Juara Pertama Lomba Kelompok Wanita Tani Ternak Tingkat Kabupaten

Lampung Tengah tahun 2012.

e. Juara Pertama Lomba Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten tahun 2014.

f. Juara Harapan Satu Lomba Cipta Menu Penganekaragaman Pangan Lokal

Tingkat Kabupaten tahun 2014.

g. Juara Harapan Satu Lomba Futsal Dalam Rangka Hari Ibu PERWASI

tahun 2014.

h. Juara Pertama Pembinaan Penilaian Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten

Lampung Tengah tahun 2014.

i. Juara Pertama Lomba Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Tingkat

Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015.

j. Juara Pertama Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Tingkat Provinsi

Lampung tahun 2015.

k. Juara Pertama Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Tingkat Nasional

tahun 2015.
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V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Peternak Responden

1. Umur dan pendidikan responden

Umur peternak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat

aktivitas peternak dalam mengelola usaha ternak, dalam hal ini

mempengaruhi fisik dan kemampuan berpikir.  Semakin muda umur

peternak, cenderung memiliki fisik yang kuat dan dinamis dalam

mengelola usaha ternaknya sehingga mampu bekerja lebih kuat dari

peternak yang umurnya tua.  Selain itu peternak yang lebih muda

mempunyai keberanian untuk menanggung resiko dalam mencoba inovasi

baru demi kemajuan usaha ternaknya. Sebaran peternak responden

berdasarkan umur di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 13

Tabel 13. Sebaran responden berdasarkan umur dan pendidikan

Umur
(Tahun)

Peternak Kelompok Peternak Bukan Kelompok
Pendidikan (orang) Pendidikan (orang)

SD SMP-SMA PT SD SMP-SMA PT
20-39 2 20 1 3 20 1
40-51 0 13 2 1 14 0
56-63 1 3 0 1 0 0

Jumlah 3 36 3 5 24 1
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh hasil rata-

rata umur responden peternak anggota kelompok adalah 42 tahun

sedangkan peternak responden bukan kelompok mempunyai umur rata-

rata 30 tahun dengan interval umur antara 27- 63 tahun. Mantra (2004),

kelompok penduduk umur 15 – 64 tahun merupakan kelompok penduduk

usia produktif. Berdasarkan pendapat tersebut, daerah penelitian berada

pada usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa peternak di daerah

penelitian cukup potensial untuk melakukan kegiatan usaha ternak sapi

potong.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

nilai-nilai yang dianut seseorang, baik cara berpikir, cara pandang dan

persepsinya terhadap suatu permasalahan (Sumarwan, 2003). Hasil

penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan peternak responden di

daerah penelitian beragam mulai dari SD hingga tamat perguruan tinggi.

Peternak responden yang tamat SD dapat dikategorikan sebagai peternak

dengan tingkat pendidikan rendah.  Peternak responden yang tamat SMP

(pendidikan sembilan tahun) dapat dikategorikan sebagai petani dengan

tingkat pendidikan sedang, sedangkan peternak responden yang tamat

SMA dan perguruan tinggi dapat dikategorikan sebagai petani dengan

tingkat pendidikan tinggi.  Berdasarkan Tabel 13 diketahui bahwa

sebagaian besar peternak yang tergabung dalam kelompok maupun bukan

peternak kelompok mempunyai dengan tingkat pendidikan SMA.
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2. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga peternak responden merupakan semua orang

yang berada dalam satu rumah yang menjadi tanggungan peternak.

Jumlah anggota keluarga peternak akan berpengaruh dalam perencanaan

dan pengambilan keputusan petani dalam hal usaha ternaknya, karena

anggota keluarga peternak dapat merupakan sumber tenaga kerja dalam

kegiatan usaha ternak sapi potong.

Jumlah tanggungan keluarga peternak responden juga akan berpengaruh

terhadap pemenuhan kebutuhan hidup.  Semakin banyak jumlah

tanggungan keluarga, maka semakin besar pula kebutuhan yang harus

ditanggung oleh peternak.  Jumlah tanggungan keluarga peternak

responden di daerah penelitian berkisar antara 1 sampai 6  orang.  Sebaran

peternak menurut jumlah tanggungan keluarga disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Sebaran responden menurut jumlah tanggungan keluarga

Tanggungan
Keluarga
(orang)

Peternak Kelompok Peternak Bukan
Kelompok

Jumlah
(orang)

Persentase
(%)

Jumlah
(orang)

Persentase
(%)

1-2
3-4
5-6

4
29
9

10
69
21

1
22
7

3
74
23

Jumlah 42 100 30 100

Tabel 14 menunjukkan bahwa jumlah anggota tanggungan kepala keluarga

peternak sebagian besar adalah 3-4 orang dengan persentase peternak

kelompok sebanyak (69%), dan peternak bukan kelompok sebanyak

(74%). Jumlah tanggungan keluarga yang cukup banyak bisa menjadi
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sumber tenaga kerja dalam kegiatan usaha ternak maupun usahatani.

Usaha ternak yang dilakukan oleh petani reponden menggunakan tenaga

kerja berasal dari dalam keluarga.  Hal ini dikarenakan usaha ternak

tersebut masih tergolong pada skala usaha kecil.

3. Pengalaman Berusaha Ternak

Pengalaman berusaha ternak merupakan salah satu faktor yang dapat

dijadikan penentu keberhasilan berusaha ternak.  Semakin lama peternak

bekerja pada kegiatan usaha ternak tertentu, maka semakin banyak

pengalaman yang diperolehnya, sehingga diharapkan peternak akan lebih

menguasai dan lebih terampil dalam teknik usaha ternak serta penguasaan

teknologi lainnya yang berkaitan dengan usaha ternak.  Menurut Subagio

dan Manoppo (2011), petani yang lebih berpengalaman dalam menangani

usahatani cenderung akan lebih selektif dalam memilih dan menggunakan

jenis inovasi teknologi  yang akan diterapkan, baik itu teknologi sistem

budidaya maupun teknologi alat-alat pertanian. Sebaran pengalaman

berusahatani peternak responden disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15.  Sebaran responden berdasarkan pengalaman usaha ternak

Pengalaman
Usaha Ternak

(tahun)

Peternak Kelompok Peternak Bukan
Kelompok

Jumlah
(orang)

Persentase
(%)

Jumlah
(orang)

Persentase
(%)

1-6
7-12
13-18

24
13
5

57
31
12

30
0
0

100
0
0

Jumlah 42 100 30 100
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden peternak anggota

kelompok sebagian besar memiliki pengalaman berusaha ternak diantara

1-6 tahun (57%) dengan rata rata 7 tahun sedangkan peternak bukan

kelompok semuanya mempunyai pengalaman usaha ternak masih dibawah

6 tahun (100%) dengan rata-rata 3 tahun.  Hal ini menunjukkan bahwa

peternak yang tergabung dalam kelompok mempunyai pengalaman yang

lebih lama dibandingkan dengan peternak bukan kelompok.

4. Pekerjaan Sampingan

Pekerjaan sampingan merupakan pekerjaan yang dimiliki peternak

responden di luar pekerjaannya sebagai seorang peternak. Untuk

mencukupi kebutuhan keluarga dan mengisi waktu senggang selama

berusaha ternak sapi potong, beberapa peternak responden mempunyai

pekerjaan sampingan. Beberapa jenis pekerjaan sampingan yang

dilakukan peternak responden disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Sebaran responden berdasarkan pekerjaan sampingan

Pekerjaan
Sampingan

Peternak Kelompok Peternak Bukan Kelompok
Jumlah
(orang)

Persentase
(%)

Jumlah
(orang)

Persentase
(%)

Dagang
Buruh

Tidak Ada

6
1
35

14
2
84

3
3
24

10
10
80

Jumlah 42 100 30 100

Berdasarkan Tabel 16 sebagian besar peternak kelompok maupun peternak

bukan kelompok mempunyai pekerjaan sampingan sebagai petani.

Usahatani yang banyak dilakukan pada peternak responden adalah padi
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sawah, jagung dan sayuran. Usahatani yang dilakukan merupakan sebagai

usahatani pokok dalam menopang kebutuhan hidup.

5. Usaha Ternak Selain Sapi Potong

Usaha ternak selain sapi potong merupakan usaha beternak hewan yang

dimiliki peternak responden di luar pekerjaan sebagai seorang peternak

sapi. Dalam usaha ternak sapinya, ternyata beberapa peternak responden

mempunyai ternak selain sapi untuk menambah penghasilannya.

Beberapa jenis ternak yang di usahakan peternak responden di daerah

penelitian dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Sebaran responden berdasarkan usaha ternak lainnya.

Jenis
Ternak

Peternak Kelompok Peternak Bukan Kelompok
Jumlah
(orang)

Persentase
(%)

Jumlah
(orang)

Persentase
(%)

Ayam
Kambing
Tidak Ada

7
7
28

17
17
66

5
6
19

17
20
63

Jumlah 42 100 30 100

Tabel 17 menunjukkan bahwa ada sebagian peternak yang mempunyai

usaha ternak selain sapi potong seperti ayam dan kambing.  Akan tetapi,

sebagian besar peternak responden tidak memiliki ternak selain sapi

potong.

6. Sumber Modal Usaha Ternak

Modal menjadi salah satu faktor produksi dalam kegiatan usaha ternak.

Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membeli berbagai kebutuhan
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input produksi yang digunakan sebelum kegiatan usaha ternak

dilaksanakan maupun saat kegiatan usaha ternak sedang berjalan.  Tidak

seluruh peternak responden mampu berusaha ternak menggunakan modal

sendiri. Sebaran sumber modal peternak responden disajikan Tabel 18.

Tabel 18.  Sebaran peternak responden berdasarkan modal usaha ternak

Sumber Modal

Peternak Kelompok Peternak Bukan
Kelompok

Jumlah
(orang)

Persentase
(%)

Jumlah
(orang)

Persentase
(%)

Sendiri
Pinjaman
Sendiri+ Pinjaman

17
11
14

40
26
34

17
3
10

57
10
33

Jumlah 42 100 30 100

B. Keragaan Usaha Ternak Sapi Potong

1. Budidaya Sapi Potong

Usaha ternak sapi potong memiliki prospek yang baik di masyarakat.

Muktiani (2011), masih rendahnya populasi ternak sapi menyebabkan

produksi daging masih sedikit.  Proses produksi (budidaya) sapi potong

pada peternak kelompok dan peternak bukan kelompok dilakukan dengan

tahapan-tahapan sebagai berikut.

a. Pemilihan bibit/bakalan sapi

Bibit/bakalan sapi potong merupakan salah satu faktor produksi yang

menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya mendukung

terpenuhinya kebutuhan daging sapi di dalam negeri. Kegiatan

produksi usaha ternak sapi potong peternak kelompok dan peternak
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bukan kelompok dimulai dengan mendatangkan bibit/bakalan sapi

yang diperoleh melalui Perseroan Terbatas Great Giant Livestock

Company (PT GGLC) yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah

dengan jenis sapi peranakan ongole (PO). Berikut beberapa ciri

bakalan yang dipilih oleh peternak kelompok dan peternak bukan

kelompok, yaitu :

1) Sapi yang digunakan untuk bakalan berumur di atas 2-3 tahun

dengan bobot ± 300 kg.

2) Sapi berjenis kelamin jantan.

3) Sapi bertubuh panjang, bulat, dan lebar.

4) Sapi bertubuh kurus, tulang menonjol, tetapi tetap sehat

5) Pandangan mata sapi bersinar cerah dan bulu halus.

6) Kotoran sapi bentuk dan warnanya normal.

b. Sistem Perkandangan

Setelah bibit/bakalan sapi sampai di peternak, selanjutnya sapi

dikandangkan. Lokasi kandang umumnya berada di samping atau di

belakang rumah peternak dengan kapasitas 10-30 ekor sapi. Tipe

kandang peternak kelompok dan peternak bukan kelompok

merupakan kandang tunggal. Menurut Herlambang (2014), bahwa

kandang umumnya dibuat dalam bentuk ganda atau tunggal,

tergantung dari jumlah sapi yang dimiliki. Pada kandang tipe tunggal,

penempatan sapi dilakukan pada satu baris atau sejajar, sementara

kandang yang bertiper ganda, penempatannya dilakukan pada dua

jajaran yang saling berhadapan atau saling bertolak belakang. Lokasi
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kandang umumnya berada di samping atau di belakang rumah

peternak kelompok dan peternak bukan kelompok dengan kapasitas

10-30 ekor sapi. Sistem pemeliharaan ternak sapi peternak kelompok

dan peternak bukan kelompok dilakukan secara insentif yaitu sapi

yang dipelihara dikandangkan secara terus menerus (Dry Lot

Fattening). Hal ini sesuai dengan pendapat Muktiani (2011) bahwa

sistem penggemukan dengan dry lot fattening yaitu sapi yang

digemukan ditempatkan di dalam kandang sepanjang waktu.

Pemberian pakan konsentrat, dan hijauan serta air minum diberikan

kepada sapi di dalam kandang.

c. Pemberian Pakan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha penggemukan

ternak sapi adalah pemerian pakan. Hal yang perlu diperhatikan

dalam pemberikan pakan adalah formulasi pakan meliputi berapa

jumlah pakan dan jenis pakan apa yang tepat diberikan kepada ternak

sapi. Pakan untuk sapi potong adalah pakan hijauan yang diambil

langsung oleh peternak kelompok dan bukan kelompok dan pakan

konsentrat yang berasal dari PT. GGLC yang dibeli dalam sebulan

sekali. Pakan konsentrat terdiri dari kulit nanas yang digiling. Jumlah

pakan yang diberikan setiap satu ekor sapi adalah 5 kg per hari pakan

hijauan dan 25 kg per hari pakan konsentrat.

d. Pemeliharaan Sapi

Proses pemeliharaan ternak sapi ini dilakukan selama sekitar 4-6
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bulan (satu periode), namun waktu yang dibutuhkan untuk

penggemukan setiap satu ekor sapi tidak selalu sama.  Hal ini

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : umur sapi, jenis

kelamin, kondisi sapi, berat badan sapi, kualitas bibit, dan mutu

pakan. Apabila saat proses pemeliharaan sapi terdapat sapi yang sakit

maka sapi akan dipisahkan dari dari kandang. Penyakit yang

menyerang sapi pada peternak kelompok dan bukan kelompok

meliputi :

1) Penyakit mulut dan kuku

Penyakit mulut dan kuku ini pernah terjadi di daerah penelitian.

Penyakit ini disebabkan karena virus. Virus ini dapat dengan

cepat mengubah bentuk dan menular dengan cepat melalui kontak

langsung, air, kencing, air liur.  Gejala yang ditimbulkan penyakit

ini adalah :

a) Rongga mulut, lidah, dan telapak kaki sapi melepuh, serta

terdapat tonjolan bulat berisi cairan yang bening pada bagian

tubuh sapi.

b) Jalan kaki agak pincang atau bahkan tidak bisa jalan

dikarenakan kakinya yang melepuh.

c) Demam atau panas, tetapi kemudian suhu badan menurun

drastis.

d) Nafsu makan sapi menurun, bahkan tidak makan sama sekali.

e) Air liur keluar secara berlebihan.
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Penyakit mulut dan kuku ini dapat diantisipasi dengan melakukan

pencegahan. Pencegahan yang paling penting adalah menjaga

kebersihan kandang serta lingkungan di sekitar kandang. Sapi

yang terkena penyakit dipisahkan di kandang darurat, diobati

dengan suplemen vitamin A, dan antibiotik.

2) Penyakit Diare

Penyakit diare ini terjadi di daerah penelitian. Penyakit diare

disebabkan oleh faktor fisiologis atau infeksi penyakit. Sapi

menunjukkan gejala diare tetapi tidak disertai adanya darah,

lendir, bau busuk, cacing, dan ketidaknormalan lainnya.  Cara

untuk mengobati penyakit diare, peternak kelompok dan bukan

kelompok memberikan ramuan berbahan temu kunir, kencur,

lempuyang, dan tempe busuk, masing-masing 200-300 gram.

Ramuan tersebut dimasukkan ke dalam plastik dan di diamkan

selama satu malam lalu diperas. Hasil perasan diminumkan tiga

kali sehari selama dua hari. Selain itu, bisa juga menggunakan 3

biji lempuyang yang dihaluskan dan dicampur dengan gula pasir

sebanyak 250 gram. Campuran tersebut dilarutkan dalam 10 liter

air masak dan diminumkan ke ternak sapi dengan dosis 1

liter/ekor sebanyak tiga kali sehari.

3) Cacingan

Cacingan merupakan penyakit yang sering terjadi pada sapi

potong peternak kelompok dan peternak bukan kelompok.

Cacing akan memakan zat-zat makanan yang ada di dalam tubuh
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sapi yang dapat mengganggu pertumbuhan sapi potong. Berikut

dua jenis cacing yang bisa menyerang sapi.

a) Cacing hati (Fascioliasis)

Cacing hati yang sering menyerang sapi ada dua spesies, yaitu

Fasciola hepatica dan Fasciola gingantic. Bentuknya seperti

daun yang pipih dengan dua alat isap yang terdapat di mulut

dan perut. Telur cacing hati dari sapi yang terinfeksi keluar

bersama-sama kotoran, menetas menjadi larva, dan menembus

tubuh siput.

Di dalam tubuh siput, telur cacing hati berkembang menjadi

cercaria. Setelah keluar dari inangnya, cercaria akan bergerak

bebas dan menempel pada rumput atau tumbuhan air, menjadi

metacercaria. Sapi sehat yang memakan rumput atau

tumbuhan air yang terkontaminasi metacercaria akan terinfeksi

cacing ini.

Gejala sapi yang terserang cacing hati di antaranya memiliki

laju pertumbuhan yang lambat, bobot badan menurun, lesu,

pucat, dan kadang-kadang sapi menjadi busung di bagian

perutnya. Cara mencegah penyakit cacing hati ini peternak

kelompok dan bukan kelompok menjaga kebersihan

lingkungan dan memberikan obat cacing begitu sapi bakalan

tiba di kandang.

b) Cacing pita

Sama seperti cacing pita, penyebaran cacing pita juga berasal
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dari telur yang terbuang bersama feses sapi yang terinfeksi.

Telur cacing pita dapat mengontaminasi air dan pakan jika sapi

terinfeksi tidak segera diisolasi dan kebersihan kandang tidak

terjaga. Akibatnya, parasite tersebut akan cepat menyebar dan

meninfeksi sapi sehat yang lain.

Gejala sapi yang terserang cacing pita di antaranya bobot

badan menurun, lesu, dan pucat. Untuk mencegah serangan

cacing pita, sebaiknya tidak memberikan rumput segar yang

langsung disabit dari ladang. Pasalnya, rumput tersebut

dikhawatirkan mengandung telur cacing pita. Sementara itu,

jika sapi terlanjur terserang, peternak kelompok dan bukan

kelompok mengobatinya dengan obat cacing Abenol sesuai

dengan dosis yang tertera di kemasannya.

e. Panen

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian, peternak

kelompok dan bukan kelompok dalam panen sapi hasil penggemukan

dijual berdasarkan pada harga timbangan berat badan hidup.

Penimbangan untuk hasil ternak sapi dilakukan di tempat peternak dan

dipasarkan lokal yaitu satu kabupaten. Penentuan waktu panen ternak

sapi hasil penggemukan ditentukan sendiri oleh peternak responden

dengan patokan harga jual per kg berat badan yang berlaku pada saat

waktu penjualan.
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2. Pengolahan Limbah Ternak

a. Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk kandang

Selain hasil utama berupa ternak hidup, usaha ternak sapi peternak

kelompok dan bukan kelompok juga menghasilkan pupuk kandang

yang berasal dari kotoran sapi. Usaha pembuatan pupuk kandang ini

cukup membuahkan hasil untuk peternak. Pasalnya, jumlah kotoran

yang dihasilkan sapi cukup banyak, sekitar 20kg/ekor/hari. Jika tidak

diolah, kotoran tersebut justru memicu pencemaran lingkungan.

Pembuatan pupuk kandang dari kotoran sapi terbilang cukup mudah di

daerah penelitian. Prosesnya bisa dilakukan secara natural dengan

mengandalkan aktivitas mikroba pengurai yang terdapat dalam

kotoran sapi itu sendiri atau dengan tambahan mikroba pengurai dari

luar yang sering kali disebut aktivator pengomposan.

Ada dua cara pembuatan pupuk kandang dari kotoran sapi pada

peternak kelompok dan peternak bukan kelompok, yaitu cara terbuka

dan tertutup.

1) Cara Terbuka

Proses pembuatan pupuk kandang ini dilakukan dengan cara

menimbun kotoran sapi di tempat terbuka sehingga proses

dekomposisi atau penguraian oleh mikroorganisme berlangsung

di udara bebas. Umumnya, proses dekomposisi dengan cara

terbuka dapat berlangsung lebih cepat. Namun, menimbulkan

risiko polusi udara bagi lingkungan sekitar daerah penelitian.
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Berikut langkah pembuatan pupuk kandang dari kotoran sapi di

tempat terbuka:

a) Jemur kotoran sapi di bawah sinar matahari selama dua hari

b) Setelah dijemur, pindahkan ke lokasi yang beratap, tetapi tanpa

dinding agar sirkulasi udara lancer. Biarkan selama dua

minggu sampai “matang”. Menurut peternak responden,

sebaiknya tempat penimbunan ini lebih tinggi dari tanah di

sekitarnya, agar ketika turun hujan timbunan kotoran sapi tidak

tergenang.

c) Setelah dua bulan, kotoran sapi telah menjadi pupuk kandang

yang siap digunakan.

2) Cara Tertutup

Pembuatan pupuk kandang dari kotoran sapi dengan cara tertutup

dilakukan dengan cara menimbun kotoran sapi di dalam lubang

yang diberi atap. Kelebihan cara ini adalah bau kotoran sapi tidak

menyebar ke mana-mana, tetapi prosesnya lebih lama dan pupuk

kandang yang dihasilkan tidak terlalu kering. Proses pembuatan

pupuk kandang secara tertutup dilakukan dengan cara sebgai

berikut:

a) Buat lubang di tanah dengan ukuran sesuai jumlah kotoran sapi

yang akan di proses. Sebaliknya, dinding luang dilapisi semen

untuk mencegah rembesan air dari luar lubang. Dasar lubang

dibiarkan apa adanya agar air yang masih terdapat pada

kotoran dapat meresap ke bawah.
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b) Masukkan kotoran sapi ke dalam lubang.

c) Taburkan kapur pertanian secara tipis merata ke atas

permukaan kotoran, lalu timbun dengan tanah.

d) Buat parit di sekeliling lubang untuk mencegah genangan air

e) Biarkan selama 3-4 bulan sampai kotoran sapi terdekomposisi

secara sempurna menjadi pupuk kandang yang siap digunakan.

b. Pemanfaatan kotoran menjadi biogas

Kotoran sapi memiliki manfaat lain, salah satunya pengolahan biogas.

Biogas merupakan proses produksi energi berupa gas yang berjalan

melalui proses biologis. Hal ini menyebabkan terdapatnya berbagai

komponen penting yang berpengaruh dalam proses pembuatan biogas.

Peternak kelompok di Desa Astomulyo mengolah kotoran sapinya

menjadi biogas. Biogas terdiri dari atas gas metana (CH4) sebanyak

50-70%, gas karbon dioksida (CO2) antara 30-40%, hydrogen (H2)

sekitar 5-10%, dan gas-gas lainnya dalam jumlah yang sedikit.

Komposisi gas-gas tersebut berbeda-beda sesuai dengan bahan baku

biogas yang digunakan. Kotoran sapi dapat menghasilkan biogas

dengan persentase gas metana (CH4) 65,7%, karbon dioksida (CO2)

27%, dan nitrogen 2,3%.

Pada dasarnya, biogas dapat dibakar seperti elpiji. Nilai kalor yang

dihasilkan sebesar 20 MJ/m3 dengan efisiensi pembakaran 60% pada

kompor konvensional biogas. Melihat tren kenaikan kebutuhan BBM

dari tahun ke tahun yang mengakibatkan kenaikan harga dan cadangan
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di alam yang makin menurun, maka pemanfaatan biogas sebagai

sumber energi alternatif harus semakin ditingkatkan. Pasalnya, biogas

memiliki potensi yang cukup baik, jika dibandingkan dengan bahan

bakar lainnya, biogas sebanyak 1 m3 setara dengan 0,46 kg elpiji, 0,62

liter minyak tanah, 0,52 liter solar, 0,80 liter bensin, dan 3,5 kg kayu

bakar.

Bangunan utama dari instalasi biogas adalah digester yang berfungsi

menampung gas metana hasil perombakan bahan organik oleh bakteri.

Jenis digester yang paling banyak digunakan adalah model continuous

feeding. Digester tersebut memungkinkan pengisian bahan organik

dilakukan secara terus-menerus setiap hari. Besar kecilnya digester

tergantung pada kotoran ternak yang dihasilkan dan banyaknya biogas

yang diinginkan. Lahan yang diperlukan untuk membangun digester

sekitar 16 m2. Digester umumnya dibuat permanen dari semen

sehingga kuat, tahan lama, dan relative aman. Di dalam digester ada

lubang pemasukan kotoran (inlet) yang letaknya berseberangan

dengan lubang pengeluaran kotoran sisa fermentasi (outlet). Selain

inlet dan outlet, instalasi biogas juga dilengkapi pipa untuk

menyalurkan biogas yang dihasilkan.

Setelah digester selesai dibangun, proses pembangunan biogas

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Saring kotoran sapi agar tidak mengandung serat yang terlalu

kasar. Serat kasar tersebut berupa sampah atau kotoran lain dari



106

kandang selain kotoran ternak.

2) Campur kotoran sapi dengan air sampai terbentuk lumpur dengan

perbandingan 1:1 pada bak penampung sementara. Bentuk

lumpur akan mempermudah pemasukan ke dalam digester.

3) Alirkan lumpur kotoran sapi ke dalam digester melalui lubang

pemasukan. Pada pengisian pertama, kran gas yang ada di atas

digester dibuka supaya pemasukan lebih mudah dan udara yang

ada di dalam digester terdesak keluar. Pada pengisian pertama

ini, dibutuhkan lumpur kotoran sapi dalam jumlah yang banyak

sampai digester penuh.

4) Tambahkan starter yang banyak tersedia di pasaran untuk

mempercepat proses dekomposisi kotoran oleh mikroorganisme

sebanyak 1 liter untuk kapasitas digester 3,5-5,0 m2,, setelah

digester penuh, kran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi.

5) Buang gas yang pertama dihasilkan pada hari ke-1 sampai ke-8

karena yang terbentuk adalah gas CO2. Sementara itu, pada hari

ke-10 sampai hari ke-14 baru terbentuk gas metana (CH4). Pada

hari ke-14, gas yang terbentuk dapat digunakan untuk

menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya.

Selanjutnya digester terus diisi lumpur kotoran sapi.

Biogas yang dihasilkan oleh anggota kelompok ternak digunakan

untuk pengganti gas elpiji. Biogas tersebut apabila digunakan untuk

memasak terdapat perbedaan warna api. Warna api yang dihasilkan

oleh biogas lebih biru dibandingkan dengan warna api gas elpiji.
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Selain itu, pemanfaatan biogas tidak hanya untuk pemakaian kompor

gas akan tetapi dapat digunakan sebagai sumber tenaga listrik,

contohnya peternak kelompok memanfaatkan biogas untuk lampu

patromax. Lampu patromax tersebut digunakan sebagai pengganti

lampu neon disaat terjadi pemadaman listrik sehingga dapat dijadikan

sumber energi alternatife yang ramah lingkungan dan terbarukan.

C. Penggunaan Input Produksi Sapi Potong

1. Penggunaan Bakalan Sapi

Kegiatan produksi usaha ternak sapi potong peternak kelompok dan

bukan kelompok dimulai dengan mendatangkan bibit/bakalan sapi.

Bakalan sapi peternak kelompok berasal dari GGLC sedangkan

bakalan sapi peternak bukan kelompok berasal dari peternak lokal.

Banyak sapi di Indonesia yang layak dijadikan sumber daging

antaranya sapi PO (Peranakan ongole), sapi bali dan madura.  Jenis

sapi di daerah penelitian hasil dari persilangan sapi ongole dengan

sapi lokal Indonesia (sapi jawa) menghasilkan sapi yang mirip dengan

sapi ongole dan dikenal dengan nama sapi PO (peranakan ongole).

Harga bakalan sapi yang didatangkan di peternak kelompok dan

bukan kelompok berkisar Rp 39.000–Rp 40.000/ekor/kg. Berikut

beberapa ciri bakalan yang dipilih oleh peternak kelompok dan bukan

kelompok, yaitu :
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1. Sapi yang digunakan untuk bakalan berumur di atas 2-3 tahun

dengan bobot rata-rata 300 kg.

2. Sapi berjenis kelamin jantan.

3. Sapi bertubuh panjang, bulat, dan lebar.

4. Sapi bertubuh kurus, tulang menonjol, tetapi tetap sehat (kurus

karena kurang pakan, bukan karena sakit).

5. Pandangan mata sapi bersinar cerah dan bulu halus.

6. Kotoran sapi bentuk dan warnanya normal.

2. Penggunaan Pakan

Pakan untuk sapi potong peternak kelompok dan bukan kelompok

adalah pakan konsentrat dan pakan hijauan. Pakan konsentrat pada

peternak kelompok berasal dari GGLC sedangkan peternak bukan

kelompok berasal dari lokal yang dibeli setiap satu kali dalam sebulan.

Pakan konsentrat terdiri dari kulit nanas, dedak, onggok dan semua

pakan tersebut digiling jadi satu. Jumlah pakan konsentrat yang

diberikan setiap satu ekor sapi adalah 4 kg/hari dengan pakan yang

sudah tercampur sedangkan pakan hijauan yang diberikan setiap satu

ekor sapi adalah 21 kg/hari. Jumlah penggunaan pakan pada peternak

responden disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Rataan penggunaan pakan sapi oleh responden per periode

No Jenis Pakan
Peternak

Kelompok
(6 ekor sapi)

Peternak Bukan
kelompok

(4 ekor sapi)
1 Hijauan (kg) 20.698 13.326
2 Konsentrat (kg) 3.821 2.466
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Tabel 19 menunjukkan, penggunaan pakan hijauan pada peternak

kelompok dengan rata-rata 6 ekor sapi sebesar 20.698 kg/periode

dengan harga Rp400/kg sedangkan pada peternak bukan kelompok

dengan rata-rata 4 ekor sapi sebesar 13.326 kg/periode dengan harga

Rp400/kg dan penggunaan pakan konsentrat pada peternak kelompok

sebesar 3.821/periode/ekor dengan harga Rp2.000/periode/kg

sedangkan pada peternak bukan kelompok sebesar 2.466/periode/kg

dengan harga Rp2.107/periode/kg.

3. Penggunaan Obat dan Vitamin

Proses pemeliharaan ternak sapi ini dilakukan selama sekitar 4-6

bulan (satu periode), namun waktu yang dibutuhkan untuk

penggemukan setiap satu ekor sapi tidak selalu sama.  Hal ini

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : umur sapi, jenis

kelamin, kondisi sapi, berat badan sapi, kualitas bibit, dan mutu

pakan.  Apabila saat proses pemeliharaan sapi terdapat sapi yang sakit

maka sapi akan dipisahkan dari kandang. Penyakit yang menyerang

sapi pada peternak kelompok dan peternak bukan kelompok yaitu

penyakit mulut dan kuku, diare dan cacingan. Penyakit yang sering di

alami sapi pada peternak kelompok dan bukan kelompok adalah

penyakit cacingan, jenis obat yang digunakan adalah wormzol dan

abenol sedangkan untuk vitaminnya adalah B complex. Jumlah

penggunaan obat dan vitamin responden disajikan pada Tabel 22.
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Tabel 20. Jumlah penggunaan obat dan vitamin responden

No Obat dan Vitamin

Jumlah Rata-rata Obat dan
Vitamin/Periode

Peternak
Kelompok

(6 ekor sapi)

Peternak Bukan
kelompok

(4 ekor sapi)
1 Obat 12 bolus 7 bolus
2 Vitamin 277 ml 611 ml

Tabel 20 menunjukkan, penggunaan obat pada peternak kelompok

dengan rata-rata 6 ekor sapi sebanyak 12 bolus/periode dan pemberian

obat sebanyak 2 kali/periode, penggunaan vitamin sebanyak 277

ml/periode yang dilakukan secara injeksi oleh petugas kesehatan

hewan dengan dosis 10 ml/ekor sapi selama 5 bulan. Adapun biaya

yang harus dikeluarkan untuk jasa pemberian vitamin oleh petugas

dikenakan biaya Rp15.000/ekor sapi sedangkan penggunaan obat pada

peternak bukan kelompok rata-rata 4 ekor sapi sebanyak 7 bolus,

penggunaan vitamin dengan menggunakan kemasan botol. Adapun

takaran per botolnya mengandung vitamin 250 ml. Rata-rata dosis

yang digunakan yaitu per ekor sapi/botol/periode yang dilakukan

dengan pembelian vitamin ternak yang sudah di campur pada air

minum ternak. Harga obat pada peternak kelompok dan bukan

kelompok sebesar Rp6.000/bolus sedangkan harga vitamin pada

peternak kelompok sebesar Rp650/ml dan peternak bukan kelompok

sebesar Rp121/ml.
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4. Penggunaan dan Penyusutan Alat

Penggunaan peralatan merupakan salah satu faktor penting dalam

kegiatan usaha ternak.  Berdasarkan hasil penelitian, peternak

responden  dalam  melakukan usaha ternaknya menggunakan alat-alat

tradisional seperti cangkul, sekop, angkong, sabit, selang air, tower

air, ember, garu, selang air, dan lampu. Peternak kelompok dan bukan

kelompok membeli alat-alat tersebut di pasar tradisional yang berada

tidak jauh dari rumah peternak responden.

Tabel 21. Jumlah penggunaan alat dan nilai penyusutan peternak
kelompok dan peternak bukan kelompok

Nama
Peralatan

Jumlah
(Unit)

Harga
(Rp)

Umur
Ekonomis
(Tahun)

Nilai
Penyusutan

(Rp/Periode)
Peternak Kelompok
Kandang 1 unit 8.248.214 9 740.689
Cangkul 2 unit 91.190 5 14.810
Sekop 1 unit 55.968 5 6.903
Angkong 1 unit 397.595 7 32.791
Sabit 1 unit 36.595 3 10.187
Selang air 14 meter 6.571 3 15.583
Tower air 1 unit 701.786 7 50.128
Ember 5 unit 7.190 2 9.429
Garu 1 unit 59.091 5 7.318
Golok 2 unit 54.762 3 19.425
Lampu 3 unit 23.690 1 62.619
Peternak Bukan Kelompok
Kandang 1 unit 4.489.167 9 365.750
Cangkul 1 unit 91.667 5 13.050
Sekop 1 unit 57.083 5 6.813
Angkong 1 unit 377.045 7 28.068
Sabit 1 unit 37.233 3 8.178
Selang air 13 meter 6.583 3 14.424
Tower air 1 unit 720.000 7 51.429
Ember 4 unit 7.117 2 7.433
Garu 1 unit 61.731 5 7.769
Golok 2 unit 54.000 3 18.778
Lampu 3 unit 23.500 1 43.333
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Tabel 21 menunjukkan, peternak kelompok dan bukan peternak

kelompok menggunakan peralatan yang sama yaitu cangkul, sekop,

angkong, sabit, selang air, tower air, ember, garu, golok dan lampu.

Nilai penyusutan kandang pada peternak kelompok lebih besar

dibandingkan dengan peternak bukan kelompok hal ini dikarenakan

faktor bahan bangunan yang digunakan peternak responden.

5. Curahan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam usaha ternak keluarga

(family farms), khususnya tenaga kerja peternak beserta anggota

keluarganya. Rumah tangga ternak pada umumnya sangat terbatas

kemampuannya, sangat ditentukan dari segi modal dan peranan tenaga

kerja keluarga. Jika masih dapat diselesaikan oleh tenaga kerja

keluarga sendiri maka tidak perlu mengupah tenaga luar untuk

menghemat biaya (Suratiyah, 2015).

Tenaga kerja yang digunakan oleh peternak responden di daerah

penelitian berasal dari tenaga kerja dalam keluarga (TKDK). Rata-

rata penggunaan tenaga kerja usaha ternak sapi peternak responden

pada peternak kelompok untuk tenaga kerja dalam keluarga sebesar 91

HOK, sedangkan untuk peternak responden bukan kelompok

penggunaan tenaga kerja dalam keluarga sebanyak 74 HOK. Upah

tenaga kerja dalam keluarga (TKDK) pada peternak kelompok dan

bukan kelompok sebesar Rp50.000/hari/orang.
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Penggunaan tenaga kerja yang digunakan dalam usaha ternak untuk

melakukan membersihkan kandang, pemberian pakan, dan

pemeliharaan sapi (membersihkan sapi dan pemberian obat serta

vitamin). Jumlah penggunaan tenaga kerja peternak responden

disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22. Jumlah penggunaan tenaga kerja peternak kelompok dan
peternak bukan kelompok

No Jenis Kegiatan

Jumlah Tenaga Kerja (HOK)
Peternak

Kelompok
Peternak Bukan

Kelompok
TKDK TKLK TKDK TKLK

1 Membersihkan
Kandang

31 0 28 0

2 Pemberian Pakan 30 0 30 0
3 Pemeliharaan Sapi 30 0 16 0

D. Skala Produksi (Return to Scale) Usaha Ternak

Skala produksi (return to scale) adalah perubahan output karena perubahan

input secara proporsional. Jumlah penduga parameter (∑β i) atau elastisitas

produksi (∑EP) seluruh faktor produksi akan menyatakan besaran skala

produksi. Skala produksi (return to scale) perlu dianalisis karena untuk

mengetahui kegiatan dari suatu usaha produksi dalam hal ini produksi

penggemukan sapi potong apakah termasuk dalam kondisi skala usaha

produksi menaik (increasing return to scale), skala usaha produksi tetap

(constant return to scale) atau skala usaha produksi menurun (decreasing

return to scale).
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Menganalisis skala usaha produksi dapat dilakukan dengan cara

menjumlahkan koefisien variabel yang dimasukkan ke dalam model

persamaan.  Nilai koefisien variabel didapat dari hasil analisis regresi dengan

memakai fungsi produksi Cobb-Douglas.  Keunggulan dari fungsi produksi

Cobb-Douglas adalah mampu menggambarkan keadaan skala produksi dan

koefisien-koefisiennya secara langsung menggambarkan elastisitas produksi

dari setiap input yang digunakan. Perhitungan analisis skala produksi pada

usaha ternak penggemukan sapi potong dengan menjumlahkan koefisien

variabel bakalan sapi, pakan dan tenaga kerja. Nilai koefisien dari variabel

yang tidak nyata maka nilainya dibuat nol.

Tabel 23. Perhitungan skala usaha produksi (return to scale) usaha ternak
penggemukan sapi potong.

Uraian Jumlah Koefisien Variabel Keterangan
Peternak anggota
kelompok

∑β = β1 + β2 + β3
∑β = 0,450 + 0,566 + 0
∑β = 1,01

(H0 : βi = 0) Nilai
Koefisien 0
dikarenakan tidak
signifikan

Peternak bukan
anggota kelompok t

∑β = β1 + β2 + β3
∑β = 0 + 0,624 + 0
∑β = 0,62

Keterangan :
CRS = Constant return to scale (skala usaha produksi tetap)
IRS = Increasing return to scale (skala usaha produksi menaik)
DRS = Decreasing return to scale (skala usaha produksi menurun)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menjumlahkan nilai koefisien (∑βi),

maka didapatkan nilai skala produksi untuk peternakanggota kelompok tani

sebesar 1,01. Nilai skala produksi peternak nonanggota kelompok tani

sebesar 0,62.  Untuk memastikan nilai tersebut termasuk dalam kondisi

decreasing return to scale, increasing return to scale atau constant return to
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scale maka perlu diuji lebih lanjut secara statistik dengan menggunakan uji F.

Rumus uji F yang digunakan adalah (Gujarati dan Porter, 2015);

Fhitung  = RSSR - RSSUR) / m.......................................................(5.1)
RSSUR / (n-k)

Keterangan:
RSSR = RSS dari regresi terbatas (restricted)
RSSUR = RSS dari regresi tidak terbatas (unrestricted)
m = Jumlah restricted linier
k = Jumlah parameter regersi tidak terbatas (unrestricted)
n = Jumlah observasi

Nilai RSS unrestricted didapat dari model regresi tanpa pembatas kendala

bakalan. Sedangkan, mencari nilai RSS restricted maka digunakan

persamaan kendala, yaitu pembatas kendala bakalan.  Adapun persamaan

regresi restricted yang digunakan adalah;

∑ βi =β1 + β2 + β3

β1 + β2 + β3 =1

β1 = 1 - β2 + β3

Subtitusi ke persamaan fungsi produksi Cobb-Douglass

Ln Y = Ln β0 + β1Ln X1 + β2 Ln X2 + β3 Ln X3+ e

Ln Y = Ln β0 + (1- β2+ β3) Ln X1 + β2 Ln X2 + β3 Ln X3+ e

Ln Y= Ln β0 + Ln X1 - β2 Ln X1+ β3 Ln X1 + β2LnX2+ β3 Ln X3+ e

(Ln Y – Ln X1) = Ln β0 +β2 (Ln X2 - Ln X1)+ β3 (Ln X3- Ln X1) + e

Ln Y*= Ln β0+ β2 Ln X2* + β3 Ln X3* + e

Hasil perhitungan F-hitung dengan persamaan regresi terbatas (restricted) dan

regresi tidak terbatas (unrestricted);
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F hitung = (RSSR - RSSUR) / m
RSSUR / (n-k)

= (1,008 – 0,997) / 1
0,997 / (42-4)

= 0,4086 (peternak anggota kelompok ternak)

F hitung = (RSSR - RSSUR) / m
RSSUR / (n-k)

= ( 0,577075 – 0,57073) / 1
0,57073 / (30-4)

=  0,0009 ( peternak bukan anggota kelompok ternak)

Tabel 24. Pengujian skala usaha produksi (constant return to scale) usaha
ternak penggemukan sapi potong.

Hipotesis F Hitung
F-Tabel

Keputusan
0,01 0,05

Peternak anggota
kelompok ternak
H0 : ∑βi = 1 (CRS) 0,4086 4,343 2,852 F hit <F tabel
H1 : ∑βi ≠ 1 (IRS atau DRS) (Terima H0)
Peternak bukan anggota
kelompok ternak
H0 : ∑βi = 1 (CRS) 0,0009 4,637 2,975 F hit < F tabel
H1 : ∑βi ≠ 1 (IRS atau DRS) (Terima H0)

Keterangan:
CRS = Constant return to scale (skala usaha tetap)
IRS = Increasing return to scale (skala usaha menaik)
DRS = Decreasing return to scale (skala usaha menurun)

Berdasarkan Tabel 24 terlihat bahwa pengujian skala usaha produksi untuk

peternak anggota kelompok ternak dengan menggunakan uji F didapat bahwa

nilai F hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai F tabel baik pada selang

kepercayaan 99 persen maupun 95 persen, sehingga dapat disimpulkan H0

diterima.  Hal ini berarti bahwa usaha ternak kelompok ternak berada pada
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kondisi skala usaha produksi menurun (constant return to scale) dengan nilai

∑βi= 1,01 = 1.  Jumlah βi sama dengan satu bisa diartikan bahwa jika seluruh

input ditambah sebesar satu persen maka akan meningkatkan produksi

sebesar satu persen. Begitu juga pengujian skala produksi untuk peternak

bukan anggota kelompok ternak dengan menggunakan uji F. Nilai F hitung

lebih kecil dengan nilai F tabel pada selang kepercayaan 99 dan 95 persen,

sehingga dapat disimpulkan H0 diterima.  Hal ini bahwa usaha ternak berada

pada skala produksi tetap (constant return to scale) ∑βi = 0,62 = 1. Hal ini

berarti bahwa jika seluruh input ditambah sebesar satu persen maka akan

meningkatkan produksi sama dengan satu persen.

Gambar 6.  Kondisi skala produksi usaha ternak pada peternak kelompok
ternak dan peternak bukan kelompok
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Berdasarkan Gambar 6 kondisi skala produksi usaha ternak peternak anggota

kelompok dan bukan anggota kelompok berada pada kurva daerah rasional

( 0≤ EP ≤1).  Daerah II merupakan daerah rasional hal ini karena rata-rata

produksi fisik masih lebih besar dari tambahan produksi (PR>PM). Daerah II

juga dikatakann efisien, hal ini karena tambahan input masih dapat

meningkatkan produksi, walaupun tambahan produksi semakin berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, penggemukan usaha ternak sapi

potong skala rakyat memenuhi standar teknis maupun ekonomis dengan jumlah

sapi antara 10-15 ekor per rumah tangga.  Jumlah tersebut telah mencukupi

untuk mengolah limbah ternak menjadi kompos dan biogas.  Selain itu faktor

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan masih bisa dipenuhi melalui tenaga kerja

dalam keluarga.

E. Analisis Keuntungan Usaha Penggemukan Ternak Sapi

Pendapatan usaha adalah selisih antara total penerimaan dikurangi dengan total

biaya yang dikeluarkan oleh peternak selama satu periode usaha ternak. Biaya

produksi total meliputi biaya tunai dan biaya di perhitungkan. Pada Tabel 25

menunjukan bahwa produksi per ekor rata-rata usaha ternak sapi potong

peternak kelompok di Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Punggur adalah

425 kg berat hidup dengan harga rata-rata yang berlaku pada saat penelitian

dilakukan adalah Rp44.000 per kg berat hidup maka diperoleh penerimaan

sebesar Rp18.880.000,00. Usaha ternak sapi peternak kelompok di Kecamatan

Punggur terdiri atas biaya tunai dan biaya diperhitungkan. Biaya tunai usaha

ternak peternak kelompok sebesar Rp15.496.460,17, yang terdiri dari biaya
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bakalan sapi, pakan konsentrat, pakan hijauan, vitamin, obat-obatan, biaya

listrik dan air, jasa injeksi vitamin dan biaya timbang. Biaya diperhitungkan

terdiri atas biaya tenaga kerja dalam keluarga, penyusutan alat, dan iuran

kelompok, yaitu sebesarRp 1.332.035,00. Biaya tenaga kerja diperoleh

berdasarkan nilai upah rata-rata dari responden penelitian.  Penjumlah dari

biaya tunai dan biaya diperhitungkan akan diperoleh biaya total yaitu sebesar

Rp16.828.495,17.  Pada usaha ternak sapi peternak kelompok di Kabupaten

Lampung Tengah Kecamatan Punggur memperoleh keuntungan atau

pendapatan rata-rata atas biaya tunai sebesar Rp3.383.539,83 dan pendapatan

atas biaya total sebesarRp 2.051.504,83.

Tabel 25. Analisis keuntungan usaha ternak sapi potong peternak kelompok

Uraian Harga (Rp) Satuan Usaha Ternak 6 Ekor Usaha Ternak/Ekor
Jumlah Nilai (Rp) Jumlah Nilai (Rp)

A. Penerimaan
Penjualan Sapi 44.000,00 Kg 2.418,00 106.392.000,00 425,00 18.700.000,00
Penjualan Kotoran Basah 50,00 Rp 19.971,43 998.571,50 3.600,00 180.000,00
Total Penerimaan 107.390.571,50 18.880.000,00

B. Biaya Produksi

1. Biaya Tunai
Bakalan Sapi 39.738,00 Kg 1.718,00 68.269.884,00 305,00 12.120.090,00
Pakan Konsentrat 2.000,00 Kg 3.821,00 7.642.000.,00 653,00 1.306.000,00
Pakan Hijauan 400,00 Kg 20.698,00 8.279.200,00 3.543,00 1.417.200,00
Vitamin 650,00 Ml 277,00 180.050,00 50,00 32.500,00
Obat-obatan 6.000,00 Bolus 12,00 72.000,00 2,15 12.900,00
Biaya Listrik dan Air Rp 138.714,00 34.770,00
Jasa Injeksi Vitamin Rp 83.571,00 15.000,00
Biaya Timbang Rp 100.000,00 100.000,00
Pajak PBB Rp 23.952,00 5.735,00
Bunga Modal KKP-E 6% Rp 2.713.591,00 452.265,17
Total Biaya Tunai Rp 87.502.962,00 15.496.460,17

2. Biaya diperhitungkan
TK Dalam Keluarga 50.000,00 HOK 91,00 4.550.000,00 20,72 1.036.000,00
Penyusutan Alat Rp 932.889,00 196.035,00
Iuran Kelompok Rp 100.000,00 100.000,00
Total Biaya diperhitungkan Rp 5.582.889,00 1.332.035,00

3. Total Biaya Rp 93.085.851,00 16.828.495,17
C. Keuntungan

Keuntungan Atas Biaya Tunai 19.887.609,50 3.383.539,83
Keuntungan Atas Biaya Total 14.304.720,50 2.051.504,83

D. R/C Ratio
R/C Ratio Atas Biaya Tunai 1,23 1,22
R/C Ratio Atas Biaya Total 1,15 1,12
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Berdasarkan analisis keuntungan diperoleh bahwa rasio penerimaan peternak

anggota kelompok terhadap biaya total sebesar 1,12. Rasio ini dapat diartikan

setiap Rp1.000,00 biaya total yang dikeluarkan akan diperoleh penerimaan

sebesar Rp1.120. Berdasarkan nilai r asio tersebut bahwa unit usaha ternak

yang dilakukan oleh peternak anggota kelompok di Kecamatan Punggur

Kabupaten Lampung Tengah menguntungkan dan layak diusahakan, dimana

penerimaan yang diperoleh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

Tabel 26. Analisis keuntungan usaha ternak sapi potong bukan anggota
kelompok

Uraian Harga (Rp) Satuan
Usaha Ternak 4 Ekor Usaha Ternak/Ekor

Jumlah Nilai (Rp) Jumlah Nilai (Rp)
A. Penerimaan

Penjualan Sapi 43.233,00 Kg 1.602,00 69.259.266,00 445,00 19.238.685,00
Penjualan Kotoran Basah 50,00 Rp 12.960,00 648.000,00 3.600,00 180.000,00
Total Penerimaan 69.907.266,00 19.418.685,00

B. Biaya Produksi
1. Biaya Tunai

Bakalan Sapi 39.833,00 Kg 1.218,00 48.516.594,00 338,00 13.463.554,00
Pakan Konsentrat 2.107,00 Kg 2.466,00 5.195.862,00 672,00 1.415.904,00
Pakan Hijauan 400,00 Kg 13.326,00 5.330.400,00 3.708,00 1.483.200,00
Vitamin 611,00 ml 67,00 40.937,00 17,59 10.747,49
Obat-obatan 6.000,00 Bolus 7,00 42.000,00 2,28 13.680,00
Biaya Listrik dan Air Rp 153.200,00 47.047,00
Biaya Timbang Rp 84.667,00 23.306,00
Pajak PBB Rp 23.450,00 7.031,00
Bunga Modal KUR 9% Rp 2.871.357,00 717.839,32
Total Biaya Tunai Rp 62.258.467,26 17.182.308,81

2. Biaya diperhitungkan
TK Dalam Keluarga 50.000 HOK 74,00 3.700.000,00 20,83 1.041.500,00
Penyusutan Alat Rp 526.542,00 149.057,00

Total Biaya diperhitungkan Rp 4.226.542,00 1.190.557,00
3. Total Biaya Rp 66.485.009,26 18.372.865,81

C. Keuntungan
Keuntungan Atas Biaya Tunai 7.648.798,74 2.236.376,20
Keuntungan Atas Biaya Total 3.422.256,74 1.045.819,20

D. R/C Ratio
R/C Ratio Atas Biaya Tunai 1,12 1,13
R/C Ratio Atas Biaya Total 1,05 1,06

Berdasarakan Tabel 26 menunjukkan bahwa penerimaan yang diperoleh oleh

peternak bukan anggota kelompok dari hasil usaha ternak sapi potong adalah

sebesar Rp19.418.685,00. Usaha ternak sapi peternak bukan kelompok di

Kecamatan Punggur terdiri atas biaya tunai dan biaya diperhitungkan. Biaya

tunai usaha ternak peternak bukan kelompok sebesar Rp17.182.308,81, yang
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terdiri dari biaya bakalan sapi, pakan konsentrat, pakan hijauan, vitamin,

obat-obatan, biaya listrik dan air serta biaya timbang. Biaya diperhitungkan

terdiri atas biaya tenaga kerja dalam keluarga, penyusutan alat, dan iuran

kelompok, yaitu sebesar Rp1.190.557,00. Biaya tenaga kerja diperoleh

berdasarkan nilai upah rata-rata dari responden penelitian. Penjumlah dari

biaya tunai dan biaya diperhitungkan akan diperoleh biaya total yaitu sebesar

Rp18.372.865,81. Pada usaha ternak sapi peternak kelompok di Kecamatan

Punggur Kabupaten Lampung Tengah memperoleh keuntungan atau

pendapatan rata-rata atas biaya tunai sebesar Rp2.236.376,20 dan pendapatan

atas biaya total sebesar Rp1.045.819,20 Peresentase biaya terbesar berada

pada biaya bakalan sapi, hal ini karena harga seekor sapi bisa sampai belasan

juta.

Untuk mengetahui kelayakan usaha ternak sapi potong dalam dilihat dari nilai

R/C rasio (nisbah antara penerimaan dengan biaya). Nilai R/C rasio atas

biaya tunai adalah (1,13>1) maka usaha ternak sapi yang dilakukan oleh

peternak bukan anggota kelompok menguntungkan.  Hal tersebut bisa juga

diartikan bahwa setiap biaya usaha ternak yang dikeluarkan sebesar

Rp1.000,00 maka akan diperoleh penerimaan sebesar Rp1.130,00 dengan

keuntungan sebesar Rp130,00 sedangkan nilai R/C rasio atas biaya total

adalah (1,06>1) maka usaha ternak sapi yang dilakukan atas biaya total juga

menguntungkan. Hal tersebut bisa diartikan bahwa setiap biaya usaha ternak

yang dikeluarkan sebesar Rp1.000,00 maka akan diperoleh penerimaan

sebesar Rp1.060,00 dengan keuntungan sebesar Rp60,00
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Tujuan usaha ternak pada peternak kelompok dan peternak bukan kelompok

adalah mendapatkan keuntungan. Namun kondisi lingkungan dan

manajemen usaha ternak yang dilakukan peternak kelompok dan bukan

kelompok sangat berbeda. Perbedaan keuntungan peternak responden

disajikan pada Tabel 27.

Tabel 27. Perbandingan keuntungan usaha ternak peternak kelompok dan
peternak bukan kelompok

Uraian
Peternak Anggota

Kelompok
Peternak Bukan

Anggota kelompok
Penjualan Sapi (Kg) 425,00 445,00
Penerimaan Kotoran Basah(Rp) 180.000,000 180.000,00
Total Penerimaan (Rp) 18.880.000,00 19.418.685,00
Biaya Total (Rp) 16.828.495,17 18.372.865,81
Keuntungan Biaya Total (Rp) 2.051.504,83 1.045.819,20
R/C Rasio Atas Biaya Total 1,12 1,06

Berdasarkan Tabel 27 keuntungan usaha ternak sapi peternak anggota lebih

besar dibandingkan dengan keuntungan peternak bukan kelompok. Faktor

perbedaan keuntungan peternak kelompok dan peternak bukan kelompok

terletak pada sisi jumlah penjualan sapi selain itu juga tingkat suku bunga

yang diberlakukan berbeda. Peternak kelompok mendapatkan suku bunga

modal sebesar 6% per tahun yang merupakan kebijakan pemerintah melalui

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sedangkan tingkat suku bunga

bagi peternak bukan kelompok sebesar 9% per tahun melalui sistem Kredit

Usaha Rakyat (KUR). Akses KKPE hanya bisa digunakan oleh petani atau

peternak yang tergabung dalam kelompok tani, sehingga peternak bukan

anggota kelompok tidak bisa mengakses KKPE akan tetapi bisa



123

menggunakan kredit KUR yang merupakan keduanya produk kebijakan

pemerintah dalam mensubsidi rakyat kecil.

F. Analisis Keunggulan Kompetitif dan Komparatif Usaha Ternak
Penggemukan Sapi Potong

Efisiensi komoditas pertanian merupakan salah satu parameter untuk menilai

daya saing suatu produk pertanian. Efisiensi digunakan untuk merujuk pada

sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta

pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa.

Produk yang berdaya saing sudah dapat dipastikan produk tersebut efisien,

namun produk yang efisien belum tentu berdaya saing tanpa diimbangi

dengan faktor eksternal yang mendukung. Analisis model metode PAM

(Policy Analysis Matrix) mempunyai tujuan untuk menghitung tingkat

keuntungan sosial yang dihasilkan dengan menilai output dan biaya pada

tingkat harga efisiensi (harga sosial), selain melihat efisensi daya saing

dengan menggunakan metode PAM juga melihat keuntungan aktual,

keunggulan kompetitif, dan keunggulan komparatif.

Analisis PAM digunakan untuk mengetahui daya saing usaha penggemukan

sapi potong ini berawal dengan menghitung penerimaan, biaya, dan

keuntungan usaha ternak, kemudian komponen input dibedakan menjadi

input tradable dan faktor domestikpada tingkat harga private maupun harga

sosial. Tahap selanjutnya menghitung tingkat keuntungan pada harga private

dan sosial, keuntungan private dan sosial menjadi data untuk menghitung

tingkat keunggulan komparatif dan kompetetif usaha penggemukan sapi
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potong. Berikut hasil perhitungan keuntungan private dan sosial mengunakan

metode PAM pada Tabel 28. Keuntungan pada harga private adalah

keuntungan pada kondisi adanya kebijakan pemerintah yang mendistorsi dan

adanya pengaruh kegagalan pasar. Keuntungan diperoleh dengan mencari

selisih antara penerimaan dengan total biaya baik input domestik maupun

input asing, sedangkan keuntungan sosial adalah keuntungan pada alokasi

terbaik dari sumberdaya dan tanpa adanya campur tangan kebijakan

pemerintah, serta kegagalan pasar.

Tabel 28. Policy Analysis Matrix (PAM) usaha ternak penggemukan sapi
potong di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Uraian Penerimaan
Biaya

KeuntunganInput
Tradable

Faktor
Domestik

Peternak
Kelompok
Harga Private 18.880.000 14.073.856 1.391.369 3.414.775
Harga Sosial 18.295.166 17.074.675 2.337.948 -1.117.457
Divergensi 584.834 -3.000.820 -946.578 4.532.232
Peternak Bukan
Kelompok
Harga Private 19.418.685 16.387.085 1.959.336 1.072.263
Harga Sosial 19.127.315 18.220.403 2.779.338 -1.872.426
Divergensi 291.370 -1.833.317 -820.002 2.944.689

Berdasarkan Tabel 28 dapat diketahui bahwa keuntungan private dari usaha

penggemukan sapi potong  pada peternak kelompok sebesar Rp3.414.775,

sedangkan pada peternak bukan kelompok sebesar Rp1.072.263. Hal tersebut

dapat diartikan bahwa usaha penggemukan sapi potong pada harga private

layak untuk diusahakan. Keuntungan private yang di dapat oleh peternak

kelompok lebih besar dibandingkan dengan keuntungan private peternak

bukan kelompok. Sedangkan pada peternak kelompok dan bukan kelompok
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untuk harga sosial mengalami kerugian. Hal tersebut di indikasikan bahwa

keuntungan usaha penggemukan pada harga sosial pada peternak kelompok

dan peternak bukan kelompok tidak layak diusahakan.

Keuntungan pada harga private lebih tinggi dibanding dengan harga sosial,

hal ini disebabkan karena penerimaan pada harga private yang lebih tinggi

daripada harga sosial dan biaya pada harga sosial lebih tinggi dibandingkan

dengan biaya pada harga private. Penerimaan yang lebih tinggi pada harga

private dibanding pada harga sosial disebabkan karena harga sapi hidup yang

dijual lebih tinggi dibandingkan harga sapi dari luar. Penyebab lainnya

diduga bahwa penerimaan pada harga private yang tinggi dikarenakan adanya

kebijakan pemerintah yang berupa pembatasan kuota dan penetapan tarif baik

untuk sapi bakalan maupun daging sapi. Keuntungan private yang lebih

tinggi disebabkan karena biaya pada harga private lebih rendah jika

dibandingkan dengan harga sosial. Input tradable yang berupa pada harga

private yang berupa sapi bakalan lebih murah dibandingkan harga sosial,

sedangkan obat-obatan dan vitamin harga private lebih mahal dibandingkan

harga sosial. Harga private pakan konsentrat dan pakan hijauan sama dengan

harga sosial, hal ini disebabkan bahan untuk membuat pakan ternak masih

bersumber dari dalam negeri. Peternak pada daerah penelitian masih

menggunakan bahan pakan ternak dari limbah pertanian seperti kulit nanas,

dedak, onggok jagung, dedak dan lainnya.

Keuntungan pada harga sosial pada peternak bukan kelompok bernilai negatif

yaitu sebesar Rp-1.833.317, hal ini berarti peternak mengalami kerugian pada

harga sosial. Kerugian pada harga sosial disebabkan karena tingginya input
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tradable dan faktor domestik. Setelah menganalisis keuntungan private

(Private Profit) dan keuntungan sosial (Social Profit), indikator daya saing

selanjutnya dalam metode PAM adalah keunggulan kompetitif dan

keunggulan komparatif. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan pada

kondisi dimana suatu komoditas dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan

kegagalan pasar, keunggulan kompetitif ini dinilai pada tingkat harga private

atau harga aktual. Keunggulan komparatif adalah keunggulan pada kondisi

dimana suatu komoditas tidak terpengaruhi oleh kebijakan pemerintah

ataupun kegagalan pasar, keunggulan komporatif dinilai pada tingkat harga

sosial (harga bayangan). Keunggulan komparatif diukur berdasarkan

indikator DRC (Rasio Biaya Sumber Daya Domestik), sedangkan keunggulan

kompetetif diukur berdasarkan indikator PCR (Rasio Biaya Private). Nilai

DRC yang lebih kecil daripada 1 (DRC < 1) mengindikasikan bahwa

memiliki keunggulan komparatif dan faktor domestik digunakan secara

efisien. Sedangkan nilai PCR yang lebih kecil dari pada 1 (PCR < 1)

mengindikasikan bahwa memiliki keunggulan kompetitif, yang secara harga

private menguntungkan. Hasil analisis indikator daya saing usaha

pengemukan sapi potong di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

dapat dilihat pada Gambar 7.



127

Gambar 7. Keunggulan kompetitif dan komparatif penggemukan sapi potong
di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan Gambar 7 menunjukkan bahwa nilai PCR (Private Cost Ratio)

usaha ternak penggemukan sapi potong  pada peternak kelompok adalah

sebesar 0,29.  Hal ini berarti bahwa usaha penggemukan sapi potong pada

peternak kelompok memiliki keunggulan kompetitif.  Nilai PCR tersebut bisa

diartikan bahwa untuk mendapatkan satu unit nilai tambah/keuntungan pada

usaha penggemukan sapi potong diperlukan tambahan biaya input faktor

domestik sebesar 0,29 pada harga private. Sedangkan pada peternak bukan

kelompok nilai PCR (Private Cost Ratio) adalah sebesar 0,65, artinya bahwa

usaha penggemukan sapi potong pada peternak bukan kelompok juga

memiliki keunggulan kompetitif. Nilai PCR tersebut menunjukan bahwa

untuk mendapatkan satu unit nilai tambah/keuntungan pada usaha

penggemukan sapi potong diperlukan tambahan biaya input faktor domestik

sebesar 0,65 pada harga private.

Selanjutnya nilai DRC (Domestic Ratio Cost) usaha penggemukan usaha sapi

potong pada peternak kelompok adalah sebesar 1,92. Angka tersebut

Peternak Kelompok

Peternak Bukan Kelompok

0.29 0.65

1.92

3.06

Keunggulan Kompetitif dan Komparatif

PCR DRC
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menunjukkan bahwa usaha penggemukan sapi potong tidak memiliki

keunggulan komparatif (berdaya saing). Nilai 1,92 dapat diartikan bahwa

untuk mendapatkan satu unit nilai tambah pada usaha penggemukan sapi

potong diperlukan tambahan biaya input faktor domestik sebesar 1,92 satuan

pada harga sosialnya. Sedangkan pada peternak bukan kelompok diketahui

nilai DRC (Domestic Ratio Cost) usaha penggemukan usaha sapi potong pada

peternak bukan kelompok adalah sebesar 3,06 hal ini berarti bahwa usaha

penggemukan sapi potong tidak memiliki daya saing,.  Nilai tersebut berarti

bahwa untuk mendapatkan satu unit nilai tambah pada usaha penggemukan

sapi potong diperlukan tambahan biaya input faktor domestik sebesar 3,06

satuan pada harga sosial.

Hasil analisis daya saing penggemukan sapi potong di Kecamatan Punggur

Kabupaten Lampung Selatan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Lestari (2016) di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa usaha penggemukan sapi potong tidak memiliki

keunggulan kompetitif (PCR = 1,05) dan keunggulan kompratif  (DRC =

1,04). Selanjutnya, hasil penelitian dari Haitami (2012) yang menyimpulkan

bahwa usaha sapi potong lokal di Propinsi Lampung memiliki keunggulan

kompetitif (PCR = 0,58) namun tidak memiliki keunggulan komparatif atau

berdaya saing (DRC = 1,19). Selain itu, hasil penelitian Suganda (2011)

menyatakan bahwa usaha penggemukan sapi potong di Kabupaten Lampung

Tengah memiliki keunggulan kompetitif (PCR = 0,58) dan tidak berdaya

saing atau tidak unggul secara komparatif (DRC = 1,19). Berbeda dengan

hasil penelitian Rouf (2014) mengenai daya saing usaha penggemukan sapi
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potong di Kabupaten Gorontalo, bahwa hasil penelitian tersebut

menyimpulkan usaha penggemukan sapi potong mempunyai keunggulan

kompetitif (PCR = 0,94) dan keunggulan komparatif atau berdaya saing

(DRC = 0,85).

Nilai DRC yang lebih tinggi daripada nilai PCR mengindikasikan bahwa

kebijakan pemerintah pada tahun 2015 belum mendukung usaha

penggemukan sapi potong. Hal ini terkait dari adanya kebijakan pemerintah

seperti pembatasan kuota yang tiap kuartal berubah dan penetapan tarif impor

baik sapi bakalan maupun daging sapi sebesar lima persen diduga

menyebabkan ketersediaan daging sapi dalam negeri berkurang, karena

daging lokal belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri

sehingga harga pasar sapi dalam negeri akan meningkat, sehingga diduga

menyebabkan perbedaan antara harga pasar dan harga sosialnya. Kenaikan

harga BBM bersubsidi pada akhir tahun 2014, juga menyebabkan dampak

semakin tingginya biaya privat untuk mengusahakan sapi potong di

Kecamatan Punggur. Selain faktor-faktor diatas penyebab rendahnya

keunggulan kompetitif sapi potong di Kecamatan Punggur juga disebabkan

oleh pertambahan bobot sapi yang cendurung lambat, dibandingkan dengan

pertambahan bobot rata-rata sapi normal, rata-rata pertambahan bobot sapi

pada sapi PO (Peranakan Ongole) di Kecamatan Punggur adalah kurang dari

0,6 kg per hari. Padahal menurut Yulianto dan Cahyo (2011) untuk sapi jenis

PO pertambahan bobot yang ideal untuk usaha penggemukan sapi adalah

diatas 0,7 kg per hari, sedangkan untuk jenis sapi keturunan seperti sapi jenis

Brahman, Simental, dan Limaosin pertambahan bobot sapi yang ideal adalah
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diatas 0.9 kg per hari, pertambahan bobot sapi juga berkaitan dengan

produktivitas sapi dalam menghasilkan daging, untuk itu salah satu cara

untuk meningkatkan keunggulan kompetitif adalah peningkatan produktivitas

sapi dengan cara pemberian pakan yang berkualitas, yang seimbang antara

pakan hijauan dan konsentrat serta ditunjang dengan vitamin sebagai pakan

penguat.

Berdasarkan hasil analisis nilai DRC yang lebih dari satu, yang berarti usaha

penggemukan sapi potong di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung

Tengah tidak berdaya saing. Hal ini dikarenakan biaya pada harga sosialnya

tinggi dibandingkan dengan harga privat yang berarti bahwa dengan

menggunakan harga sosial yaitu harga pada pasar persaingan sempurna/harga

tanpa adanya intervensi pemerintah baik kelompok dan bukan anggota

kelompok masih mengalami kerugian. Untuk menjadikan usaha

penggemukan sapi potong berdaya saing salah satunya adalah Peningkatan

Pertambahan Berat Badan Harian (PBBH) dan kebijakan pemerintah dalam

mempermudah akses harga input produksi yang rendah.

Kebijakan harus diimbangi dengan kebijakan menyeluruh terkait perbaikan

sistem agribisnis usaha penggemukan sapi potong dalam negeri, agar ke

depannya diharapkan produksi dalam negeri mampu untuk memenuhi

permintaaan konsumsi daging. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan

terkait karaktersitik peternakan sapi di Indonesia yang merupakan peternakan

rakyat dapat dibentuk melalui sistem kemitraan sehingga dapat

mengusahakan peternakan sapi potong dalam skala yang lebih besar, selain



131

itu juga harus adanya peningkatan kemampuan dan pengalaman peternak

melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan oleh Pemerintah.

G. Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Daya Saing Usaha
Penggemukan Sapi Potong di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung
Tengah

Tingkat daya saing suatu usaha tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah yang

mempengaruhinya. Kebijakan tersebut ada yang berdampak meningkatkan

daya saing atau justru sebaliknya akan berdampak pada penurunan daya saing

suatu usaha. Pada sektor peternakan kebijakan Pemerintah menjadi aspek

yang cukup penting dan krusial mengingat peternakan merupakan sektor

pangan yang menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia. Pengaruh

kebijakan tersebut dalam metode PAM (Policy Analysis Matrix) yang

dikemukakan oleh Monke dan Pearson (1989) tertuang dalam efek divergensi

pada baris ketiga. Efek divergensi tersebut terbagi menjadi tiga dampak

kebijakan yaitu yang pertama dampak kebijakan pemerintah terhadap output

sapi potong terdiri dari dua indikator yaitu Output Transfer (OT), dan

Nominal Protection Coefficient Output (NPCO), kedua dampak kebijakan

pemerintah terhadap input yang terdiri dari tiga indikator yaitu Input Transfer

(IT), Factor Transfer (FT), dan Nominal Protection Coefficient Input (NPCI),

ketiga dampak kebijakan pemerintah terhadap input dan output terdiri dari

empat indikator yaitu Effective Protection Coefficient (EPC), Net Transfer

(NT), Profitability Coefficient (PC), dan Subsidy Ratio for Produsen (SRP).

Berikut hasil analisis dampak kebijakan input dan output terhadap usaha

penggemukan sapi potong di Kecamatan Punggur.
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Tabel 29. Hasil indikator dampak kebijakan pemerintah terhadap usaha
penggemukan sapi potong di Kecamatan Punggur

Indikator Satuan Nilai
Peternak

Kelompok
Peternak
Bukan

Kelompok
Dampak Kebijakan Terhadap Input
Input Transfer (IT) Rp -3.000.820 -1.833.317
Factor Transfer (FT) Rp -946.578 -820.002
Nominal Protection Coefficient on
Input (NPCI)

0,82 0,90

Dampak Kebijakan Terhadap
Output
Output Transfer (OT) Rp 584.833,75 291.369,75
Nominal Protection Coefficient on
Output (NPCO)

1,03 1,02

Dampak Kebijakan Terhadap
Input-Output
Effective Protection Coefficient
(EPC)

3,94 3,34

Net Transfer (NT) Rp 4.532.231,71 2.944.689,28
Profitability Coefficient (PC) -3,06 -0,57
Subsidy Ratio to Producer (SRP) 0,25 0,15

1. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Input Usaha Ternak
Penggemukan Sapi Potong

Ada berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap input usaha

penggemukan sapi potong, dampak kebijakan tersebut dapat dilihat

dalam hasil analisis matrix PAM. Dampak kebijakan tersebut

berpengaruh baik pada input tradable maupun faktor domestik. Dampak

kebijakan input pada usaha sapi potong dalam metode PAM diukur

melalui tiga indikator yaitu Input Transfer (IT), Factor Transfer, dan

Nominal Protection Coefficient on Input (NPCO). Nilai transfer input

untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap input tradable sedangkan

transfer faktor untuk melihat dampak kebijakan pemerintah terhadap

input domestik, apabila nilai transfer input lebih dari satu maka ada
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kebijakan pemerintah yang membuat peternak harus membayar input

tradable yang lebih mahal daripada harga sosialnya. Nilai transfer faktor

yang positif menunjukan terdapat kebijakan pemerintah yang

menyebabkan harga input domestik di pasar lebih mahal dibandingkan

harga sosial, sedangkan nilai koefisien proteksi input nominal dan

bernilai positif maka menandakan bahwa peternak membayar input asing

lebih mahal daripada harga sosialnya dan sebaliknya. Berikut hasil

analisis dampak kebijakan input terhadap usaha sapi potong.

Tabel 30. Indikator dampak kebijakan input terhadap usaha
penggemukan sapi potong di Kecamatan Punggur Kabupaten
Lampung Tengah

Indikator Satuan Nilai
Peternak

Kelompok
Peternak
Bukan

Kelompok
Input Transfer (IT) Rp -3.000.820 -1.833.317
Factor Transfer (FT) Rp -946.578 -820.002
Nominal Protection
Coefficient on Input (NPCI)

0,90 0,90

Berdasarkan Tabel 30 hasil perhitungan dengan metode PAM, dihasilkan

nilai indikator transfer input pada peternak kelompok yaitu sebesar

Rp-3.000.820 dan peternak bukan kelompok sebesar Rp-1.833.317.

Nilai transfer input tersebut menunjukkan bahwa peternak penggemukan

sapi potong  membayar input tradable lebih rendah dari jumlah biaya

yang seharusnya dibayar oleh masing-masing peternak.  Berdasarkan

nilai transfer input yang negatif dapat diindikasikan adanya subsidi dari

pemerintah yang diberikan kepada peternak.  Subsidi input dari

pemerintah terhadap peternak tersebut membuat harga yang berlaku
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ditingkat peternak atau harga privat lebih rendah dari harga sosialnya

pada input produksi bakalan sapi. Tingginya harga bakalan sapi pada

harga sosial diduga disebabkan oleh kebijakan Pemerintah yang

menerapkan tarif impor masuk untuk daging dan sapi bakalan yang

hanya sebesar 5 persen pada perjanjian AANZFTA, selain itu pemerintah

juga menetapkan sistem kuota pada input sapi yaitu sapi bakalan

(Permendag No 17/M-DAG/PER/3/2014).

Kebijakan kredit KKPE juga memberikan insentif kepada peternak

kelompok, hal ini disebabkan bagi peternak kelompok bunga kredit yang

dibayarkan lebih murah sebesar 6% dibandingkan dengan bunga tahunan

sebesar 13,75%  yang seharusnya dibayarkan. Hal ini berbeda dengan

peternak bukan kelompok yang tidak bisa mengakses Kredit Ketahanan

Pangan dan Energi (KKPE) dikarenakan subsidi tersebut hanya

diperuntukkan bagi peternak yang tergabung dalam kelompok tani.Kredit

KKPE tersebut tertuang pada Perarturan Menteri Pertanian No 12/

Permentan/ OT.140/1/2013.  Sedangkan peternak bukan kelompok hanya

bisa mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tertuang pada

Permenko bidang  Perekonomian Nomor  8 Tahun 2015. Nilai koefisien

proteksi input nominal usaha pengemukan sapi potong di Kecamatan

Punggur pada peternak kelompok dan peternak bukan kelompok adalah

0,87.  Nilai tersebut dibawah satu, hal ini menunjukkan bahwa ada

kebijakan yang ditetapkan pemerintah pada input tradable, yaitu

kebijakan tarif dan kuota impor pada bakalan sapi impor. Nilai NPCI

yang kurang dari 1 juga menunjukkan adanya hambatan impor input,
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sehingga proses produksi dilakukan dengan menggunakan input dalam

negeri, seperti input sapi bakalan.

2. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Output Usaha Ternak
Penggemukan Sapi Potong

Dampak kebijakan output yang ditetapkan pemerintah terhadap usaha

penggemukan sapi potong di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung

Tengah, dapat dianalisis melalui dua indikator yaitu transfer output (TO)

dan koefisien proteksi output nominal (NPCO). Nilai transfer output

yang lebih besar daripada nol dan nilai koefisien proteksi output nominal

yang lebih besar daripada satu mengindikasikan bahwa terdapat

kebijakan pemerintah yang menyebabkan harga output yakni sapi

ditingkat peternak lebih tinggi dari harga sosial dan begitu sebaliknya.

Berikut hasil perhitungan indikator dampak kebijakan output terhadap

usaha sapi potong di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 31. Indikator dampak kebijakan output terhadap usaha
penggemukan  sapi potong di Kecamatan Punggur Kabupaten
Lampung Tengah

Indikator Satuan Nilai
Peternak

Kelompok
Peternak
Bukan

Kelompok
Output Transfer (OT) Rp 584.833,75 291.369,75
Nominal Protection Coefficient
on Output (NPCO)

1,03 1,02

Berdasarkan Tabel 31 menunjukkan nilai transfer output usaha ternak

pengemukan sapi potong di Kecamatan Punggur lebih besar daripada nol,

yaitu untuk peternak kelompok sebesar Rp584.833,75 dan peternak

bukan kelompok sebesar Rp291.369,75. Nilai output transfer yang
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positif mengindikasikan bahwa peternak menerima harga penjualan sapi

lebih besar dari harga sosialnya. Hal tersebut berarti bahwa ada

kebijakan pemerintah yang memproteksi output usaha penggemukan sapi

potong sehinga harga penjualan sapi siap potong yang diterima peternak

lebih tinggi dibanding dengan harga sosialnya. Kebijakan output yang

diduga mempengaruhi harga privat daging sapi yang diterima peternak

adalah kebijakan kuota impor. Kebijakan ini dimaksudkan agar

pemenuhan impor sapi dilakukan jika produksi domestik belum mampu

mencukupi kebutuhannya. Kebijakan proteksi tersebut menyebabkan

ketersediaan daging dalam negeri berkurang, sehingga menyebabkan

harga privat daging sapi lebih tinggi dibandingkan harga sosialnya.

Selain kebijakan tarif kebijakan proteksi juga terjadi pada kebijakan non

tarif, yaitu Peraturan Menteri Pertanian No 139 tahun 2014 dan Peraturan

Menteri Perdagangan No 36 tahun 2014. Kedua kebijakan ini pada

intinya mengatur pemasukan karkas daging sapi secara ketat, pihak yang

melakukan impor karkas adalah pihak yang mendapat rekomendasi dari

menteri perdagangan yang sebelumnya harus mempunyai NKV (Nomor

Kontrol Veteriner). Kebijakan output lainnya yang mempengaruhi harga

privat daging sapi yang tinggi adalah permintaan daging sapi pada hari-

hari tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Bulan

Ramadhan meningkat karena merupakan hari raya umat islam yang

mayoritas di Indonesia.

Nilai NPCO usaha pengemukan sapi di Kecamatan Punggur Kabupaten

Lampung Tengah yaitu untuk peternak kelompok sebesar 1,03 dan

peternak bukan kelompok yaitu sebesar 1,02.  Nilai tersebut dapat
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diartikan bahwa penerimaan yang diterima peternak lebih tinggi

dibandingkan dengan penerimaan pada harga sosialnya atau harga output

penjualan sapi siap potong di pasar lokal lebih tinggi dibandingkan

dengan harga sapi potong dipasar dunia.

3. Dampak Kebijakan Input-Output terhadap Usaha Penggemukan Sapi
Potong di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Beberapa Indikator dampak kebijakan input output terhadap usaha

penggemukan sapi potong di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung

Tengah adalah koefisien proteksi efektif (EPC), Transfer Bersih (NT),

Koefisien Keuntungan (PC), dan Rasio Subsidi Produsen (SRP). Hasil

dari indikator dampak kebijakan input output terhadap usaha

penggemukan sapi di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

adalah sebagai berikut.

Tabel 32. Indikator dampak kebijakan input output terhadap usaha
penggemukan sapi potong di Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah

Indikator Satuan Nilai
Peternak

Kelompok
Peternak
Bukan

Kelompok
Effective Protection
Coefficient (EPC)

3,94 3,34

Net Transfer (NT) Rp 4.532.231,71 2.944.689,28
Profitability Coefficient (PC) -3,06 -0,57
Subsidy Ratio to Producer
(SRP)

0,25 0,15

Indikator dampak kebijakan input output terhadap usaha penggemukan

sapi potong di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yaitu

indikator transfer bersih (NT) untuk peternak kelompok dan peternak



138

bukan kelompok bernilai positif.  Nilai tersebut menggambarkan bahwa

usaha ternak sapi potong yang dilakukan menghasilkan keuntungan.  Hal

ini berarti kebijakan yang diterapkan pada input dan output

menguntungkan bagi peternak kelompok maupun peternak bukan

kelompok. Sedangkan nilai rasio subsidi produsen (SRP) untuk peternak

kelompok dan bukan peternak kelompok bernilai positif. SRP bernilai

positif menunjukan bahwa kebijakan pemerintah yang dilakukan selama

ini menyebabkan peternak harus mengeluarkan biaya yang lebih rendah

dibandingkan dengan harga sosial yang seharusnya dikeluarkan. Hal ini

sejalan dengan kebijakan input dan kebijakan output diterapkan, nilai

NPCI dan NPCO menunjukan bahwa penerimaan peternak pada harga

privat lebih tinggi dibandingkan harga sosial. Secara keseluruhan

kebijakan input dan output yang diterapkan oleh pemerintah cukup

berdampak untuk melindungi peternak. Peternak menerima harga output

yang lebih mahal dibandingkan dengan harga sosialnya, sehingga

keuntungan yang didapat  pada peternak kelompok dan peternak bukan

kelompok lebih tinggi dibandingkan dengan tidak ada kebijakan, hal ini

disebabkan karena peternak membayar biaya yang lebih rendah pada

harga privat.

H.  Keberlanjutan Usaha Ternak Penggemukan Sapi Potong

Menurut Fauzi (2004), melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci

menjadi tiga aspek pemahaman. Pertama keberlanjutan ekonomi diartikan

sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara
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terus-menerus untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan

menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak

produksi pertanian.  Kedua keberlanjutan lingkungan: sistem yang

berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya

stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan

lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman

hayati, stabilitas ruang udara dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak

termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. Ketiga Keberlanjutan sosial:

keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai

kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan,

gender, dan akuntabilitas politik.

Usaha peternakan sapi di Indonesia sampai saat ini masih mementingkan

produktivitas ternak dan belum mempertimbangkan aspek lingkungan

(Sarwanto, 2004). Peternakan berkelanjutan tidak hanya memperhatikan

kelangsungan hidup ternak dan produksinya namun juga penanganan limbah

yang dapat mencemari lingkungan khususnya di daerah dengan kepadatan

ternak yang tinggi. Akibat pengelolaan ternak yang tidak memperhatikan

lingkungan, banyak usaha peternakan yang tidak berhasil dikarenakan

timbulnya kerugian yang disebabkan oleh limbah yang tidak dikelola dengan

benar (Sudiarto, 2008). Pada penelitian ini, keberlanjutan usaha ternak

dianalisis dengan metode deskriptif melalui tabulasi data baik pada

keberlanjutan usaha ternak kelompok dan usaha ternak bukan kelompok

meliputi aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan.
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1. Aspek Ekonomi

Pengukuran keberlanjutan dari aspek ekonomi meliputi keuntungan

usaha ternak, skala usaha produksi, daya saing usaha ternak, ketersediaan

bakalan, akses ketersediaan pakan, akses pemasaran dan akses

permodalan.

Tabel 33.  Keberlanjutan usaha ternak sapi potong dari aspek ekonomi

Indikator Interval Skor
Peternak

Kelompok
Peternak
Bukan

Kelompok
Keuntungan Usaha Ternak 0;1;2 2 2
Skala Usaha Produksi 0;1;2 2 2
Daya Saing Usaha Ternak 0;1 0 0
Ketersediaan Bakalan Sapi 0;1;2 1 1
Akses Ketersedian Pakan 0;1;2 0 1
Akses Pemasaran 0;1;2 0 0
Akses Permodalan 0;1;2 2 1
Jumlah 7 7
Skor (10-13) = Tinggi
Skor (5-9) = Sedang
Skor (0-4) = Rendah

Tabel 33 menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha ternak dari aspek

ekonomi pada peternak kelompok dan peternak bukan kelompok

mempunyai jumlah nilai kategori sedang yang berarti bahwa usaha

penggemukan sapi sapi potong yang dikembangkan masyarakat peternak

masih mempunyai keberlanjutan yang cukup.  Indikator seperti

keuntungan dan skala produksi yang dilakukan peternak pada kelompok

maupun bukan kelompok masih berada pada kondisi yang

menguntungkan dan skala produksi tetap.  Disisi lain yang perlu

diperbaiki untuk meningkatkan keberlanjutan dari aspek ekonomi maka
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pada indikator pemasaran dan akses pakan ternak.  Pada umumnya

peternak melakukan penjualan hasil usaha ternak sapinya pada pedagang

pengumpul atau belantik. Akses pakan peternak masih kurang, hal ini

dikarenakan keterampilan peternak dalam mengolah pakan yang sesuai

prosedur belum banyak yang bisa selain itu ketersedian lahan untuk

pakan hijauan terbilang masih sempit.  Pakan hijauan sangat sulit

didapatkan ketika memasuki musim kemarau atau kering. Hal ini

disebabkan, banyak peternak masih mencari pakan hijauan atau membeli

pakan hijauan diluar pakan hijauan yang mereka tanam.  Pada umumnya

peternak menanam pakan hijauan berupa rumput gajah, selain itu juga

peternak membeeli pakan hijauan berupa tebon tanaman jagung muda.

Selanjutnya pada indikator permodalan, peternak kelompok dan peternak

bukan kelompok mendapatkan subsidi bunga kredit oleh pemerintah.

Subsidi bunga kredit yang diberikan oleh pemerintah kepada peternak

kelompok berupa Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dengan

besaran bunga kredit 6% pertahun.  Sedangkan pada peternak bukan

kelompok pemerintah memberikan subsidi bunga pada usaha mikro yaitu

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 9% pertahun.  Hasil

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutanto

dan Hendraningsih (2011) bahwa keberlanjutan usaha ternak sapi perah

pada aspek ekonomi tergolong pada kategori sedang. Artinya

keberlanjutan usaha sapi perah tersebut cukup menjanjikan kedepannya

walaupun masih ada kendala-kendala.
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2. Aspek Sosial

Pengukuran keberlanjutan dari aspek sosial meliputi status lahan dan

ternak, tingkat pendidikan, kemandirian ternak, sistem pengolahan,

kemananan lingkungan, akses interaksi kelembagaan dan partisipasi

keluarga dalam mengelola usaha penggemukan ternak sapi. Penilaian

keberlanjutan dari aspek sosial ditunjukkan pada Tabel 34.

Tabel 34.  Keberlanjutan usaha ternak sapi potong dari aspek sosial

Indikator Interval Skor
Peternak

Kelompok
Peternak
Bukan

Kelompok
Status Lahan dan Ternak 0;1;2 2 1
Tingkat Pendidikan 0;1;2;3 2 2
Kemandirian Ternak 0;1 1 1
Sistem Pengelolaan 0;1;2 1 0
Keamanan Lingkungan 0;1;2 1 1
Akses Interaksi Kelembagaan 0;1;2 2 0
Partisipasi Keluarga 0;1;2 1 1
Jumlah 10 7
Skor (10-13)  = Tinggi
Skor (5-9)  = Sedang
Skor (0-4)  = Rendah

Tabel 34 menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha ternak sapi potong

dari aspek sosial  pada peternak kelompok termasuk pada kategori tinggi

sedangkan pada peternak bukan kelompok termasuk pada kategori

sedang.  Hal yang menjadikan perbedaan anatara peternak kelompok dan

peternak bukan kelompok yaitu sistem sosial  pengelolan ternak

berkelompok dan individual.  Keuntungan dari mengikuti kegiatan usaha

ternak dengan berkelompok yaitu sebagai kelas belajar, wahana

kerjasama dan unit produksi, sangat berbeda jika pengelolaan usaha
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ternak dengan secara individual maka sulit mendapatkan informasi,

permodalan serta akses pembinaan dari pemerintah.  Kedepannya

peternak yang belum mengikuti kelompok sebaiknya masuk menjadi

anggota kelompok.

3. Aspek Lingkungan

Pengukuran keberlanjutan dari aspek lingkungan meliputi pengolahan

limbah ternak, sanitasi kandang, pemanfaatan limbah pertanian, serangan

penyakit dan tingkat kematian. Berdasarkan Tabel 35 menunjukkan

bahwa keberlanjutan usaha ternak dari aspek lingkungan pada peternak

kelompok termasuk pada kategori tinggi sedangkan pada peternak bukan

kelompok termasuk pada kategori sedang.  Tingginya nilai aspek

lingkungan pada peternak kelompok  disebabkan pada pemanfaatan

limbah pertanian sebagai bahan pakan ternak.  Peternak kelompok

diberikan pelatihan cara membuat pakan yang berasal dari sumber

limbah pertanian seperti kulit nanas, bungkil sawit, jerami, onggok

jagung serta diajarkan membuat pakan fermentasi atau silase.

Tabel 35. Keberlanjutan usaha ternak berdasarkan aspek lingkungan

Indikator Interval Skor
Peternak

Kelompok
Peternak
Bukan

Kelompok
Pengolahan Limbah Ternak 0;1;2 1 1
Sanitasi Kandang 0;1;2 1 1
Pemanfaatan Limbah Pertanian 0;1;2 1 0
Serangan Penyakit 0;1;2 2 2
Tingkat Kematian 0;1;2 2 2
Jumlah 7 6
Skor   (7-10)  = Tinggi
Skor     (4-6)  = Sedang
Skor     (0-3)  = Rendah
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Selain pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber pakan ternak,

peternak yang tergabung dalam kelompok sebagaian mengelola limbah

ternak tidak hanya pemanfaatan kotoran menjadi pupuk kandang akan

tetapi sudah samapi ke tahap pengolahan menjadi biogas.  Akan tetapi,

pemanfaatn limbah ternak menjadi biogas tersebut tidak semua bisa

melakukan karena tergantung banyaknya ternak yang dimilki.  Pada

peternak responden kepemilikan ternak berjumlah minimal 10 ekor yang

bisa diolah menjadi biogas.  Pemanfaatan biogas ini langsung dibina oleh

pemerintah baik dari segi pembuatan maupun alat yang digunakan

semuanya diperbantukan oleh pemerintah.  Peternak menggunakan

biogas tersebut sebagai bahan bakar pengganti gas elpiji dan juga sebagai

sumber energi  untuk penerangan lampu patromax yang hanya digunakan

ketika terjadi pemadaman listrik.

Di sisi lain peternak yang tidak menjadi anggota kelompok masih belum

banyak memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan ternak sesuai

standar, kebanyakan mereka membeli pakan kosentrat yang sudah jadi,

ataupun pemanfaat limbah pertanian hanya sekedarnya saja.  Selain itu

pemanfaatan limbah ternak berupa kotoran telah dilakukan oleh peternak

bukan kelompok sebagai pupuk kandang untuk tanaman seperti padi dan

jagung, sedangkan pemanfaatan kotoran hewan ternak menjadi biogas

belum dilakukan oleh peternak bukan kelompok.  Hal tersebut

dikarenakan peternak belum mengerti atau tidak bisa cara pembuatan

kotoran hewan ternak menjadi biogas.
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Pemanfaatan dan pengolahan limbah pertanian menjadi pakan ternak

masih belum dilakukan secara optimal oleh peternak.  Sehingga

diperlukan adanya pelatihan dan pendampingan dari Pemerintah

Kabupaten Lampung Tengah terkait teknologi peningkatan kualitas

pakan yaitu fermentasi jerami, daun jagung dan daun tebu, sumplemen

UMB (Urea Molasis Block) yang merupakan percampuran antara molase

(tetes tebu) dengan urea, serta pemanfaatan limbah sapi untuk biogas.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Usaha ternak penggemukan sapi potong yang dilakukan peternak anggota

kelompok ternak dan peternak bukan kelompok ternak berada pada skala

usaha produksi tetap (constant return to scale). Kondisi skala usaha

produksi tersebut berada pada daerah rasional yang berarti apabila

peternak melakukan penambahan penggunaan input produksi usaha ternak

akan berdampak pada kenaikan produksi ternak.

2. Usaha ternak penggemukan sapi potong pada peternak anggota kelompok

ternak dan bukan anggota kelompok ternak tidak memiliki keunggulan

komparatif atau tidak berdaya saing.

3. Usaha ternak penggemukan sapi potong pada peternak anggota kelompok

tani dan bukan anggota kelompok masih bisa berlanjut dan dikembangkan

dengan cara meningkatkan aspek keberlanjutan yaitu ekonomi, sosial dan

lingkungan.
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B. Saran

Bagi peternak yang belum tergabung dalam anggota kelompok ternak

dianjurkan untuk menjadi anggota kelompok ternak agar mempermudah

mendapatkan akses teknologi dan input produksi.  Bagi pemerintah bisa

memberikan kebijakan terhadap pengembangan pakan ternak yang berasal

dari sumber daya lokal. Kebijakan yang dapat diterapkan terkait dengan

meningkatkan pertambahan bobot badan harian (PBBH) sapi potong adalah

diperlukannya penyuluhan kepada peternak mengenai pentingnya pakan yang

berkualitas untuk meningkatkan bobot sapi dalam waktu yang singkat, selain

itu diperlukan adanya pelatihan dan pendampingan dari Pemerintah

Kabupaten Lampung Tengah terkait teknologi peningkatan kualitas pakan

yaitu fermentasi jerami, fermentasi silase (pakan hijauan) seperti daun jagung

dan daun tebu, sumplemen UMB (Urea Molasis Block) yang merupakan

percampuran antara molase (tetes tebu) dengan urea, serta pemanfaatan

limbah sapi untuk meningkatkan pendapatan peternak.
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