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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

Konsep dasar ini mencakup pengertian yang digunakan untuk menunjang dan 

menciptakan data akurat yang akan dianalisis sehubungan dengan tujuan 

penelitian.  

 

Peternakan sapi adalah suatu kegiatan usaha dalam meningkatkan manfaat 

kekayaan biotik berupa ternak sapi yang dilakukan oleh pengusaha peternakan 

dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam mengelola 

peternakan sapi yang dilakukannya. 

 

Usaha penggemukan sapi adalah kegiatan pemeliharaan sapi yang sudah dewasa 

tetapi dalam keadaan masih kurus untuk ditingkatkan berat badannya melalui 

pembesaran daging dalam waktu relatif singkat yaitu sekitar 3-6 bulan. 

 

Kinerja perusahaan merupakan sejauh mana keberhasilan suatu perusahaan dalam 

mencapai tujuan tertentu dalam periode tertentu. Kinerja perusahaan diukur 

berdasarkan produktivitas, kapasitas, pendapatan 

 

Produktivitas sapi adalah rata-rata pertumbuhan harian (ADG) dalam suatu proses 

produksi sapi sebelum dan setelah digemukkan.  Produktivitas dihitung 
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berdasarkan berat akhir (kg/ekor) dikurangi berat awal (kg/ekor) terhadap waktu 

pemeliharaan (hari). 

 

Proses produksi ternak sapi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam usaha 

ternak sapi yang telah digemukkan badannya.  

 

Masukan (Input)  merupakan suatu alat dan barang yang digunakan dalam proses 

produksi ternak sapi. Input berupa tenaga kerja, pakan, peralatan, bibit, obat-

obatan. 

 

Keluaran (output) merupakan hasil dari proses produksi berupa sapi yang telah 

digemukkan diukur dalam satuan kilogram (kg). 

 

Jumlah tenaga kerja merupakan jumlah dari tenaga kerja yang dimiliki oleh 

peternak sapi baik dari dalam keluarga maupun luar keluarga yang digunakan 

dalam proses produksi yang diukur dalam satuan hari orang kerja (HOK). 

 

Penerimaan adalah jumlah uang yang diperoleh dari hasil penjualan sapi yang 

diukur dalam satuan rupiah dalam satu periode produksi. 

 

Pendapatan usaha ternak sapi potong adalah penerimaan yang diterima dikurangi 

dengan biaya produksi pada usaha penggemukan sapi potong yang diukur dalam 

tiga periode penggemukan selama satu tahun. 

 

Bakalan sapi adalah bibit sapi potong yang berumur 1-2 tahun, baik lokal maupun 

impor dan sepasang gigi serinya sudah tanggal. 
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Biaya pakan adalah jumlah uang yang dikeluarkan peternak untuk membeli pakan 

guna keperluan konsumsi ternak, diukur dalam rupiah per kilogram (Rp/kg). 

 

Biaya ternak penggemukan sapi adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan 

peternak untuk melakukan usaha penggemukan sapi, diukur dalam satuan rupiah 

(Rp). 

 

Biaya obat-obatan adalah jumlah uang yang dikeluarkan peternak untuk membeli 

obat-obatan, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Luas lahan adalah tempat yang digunakan untuk beternak pada berbagai macam 

ternak diatas bidang tanah yang diukur dalam satuan hektar. 

 

Biaya produksi atau biaya total adalah jumlah yang dikeluarkan karena 

terpakainya faktor-faktor produksi dalam suatu proses produksi (biaya tunai dan 

biaya diperhitungkan) yang diukur dalam satuan rupiah. 

 

Average daily growth (ADG) adalah rata-rata pertumbuhan harian sapi yang 

diperoleh dari selisih antara berat awal dan berat akhir yang diukur dalam satuan 

kg/ekor 

 

Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang 

menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, 

yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat 

dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.  

 

Strategi pengembangan merupakan suatu rencana yang akan menentukan 

tindakan-tindakan pada masa yang akan datang dengan maksud untuk 
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meningkatkan kualitas kerja dan kemampuan teknis sehingga akan tercapai tujuan 

dari usaha ternak sapi dengan hasil yang optimal.  

 

Lingkungan internal usaha ternak sapi merupakan sumber daya dan sarana yang 

ada dalam usaha ternak sapi dimana secara langsung dapat mempengaruhi 

perkembangan dan kemajuan usaha tersebut. Lingkungan internal yaitu produksi, 

manajemen dan pendanaan, sumberdaya manusia, lokasi, dan pemasaran. 

 

Lingkungan eksternal usaha ternak sapi adalah sumber daya dan sarana yang 

berada di luar ausaha ternak sapi dimana secara tidak  langsung dapat 

mempengaruhi perkembangan dan kemajuan usaha itu sendiri.  Lingkungan 

eksternal berupa ekonomi sosial dan budaya, teknologi, pesaing, iklim dan cuaca, 

Pemerintah. 

 

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain 

relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau yang ingin 

dilayani oleh peternakan 

 

Kelemahan adalah keterbatasan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas 

yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan ternak sapi. 

 

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan ternak sapi. 

 

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan ternak sapi. 
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B. Lokasi Penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan Haji Sony Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan.  Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara 

sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa peternakan Haji Sony 

Kecamatan Jati Agung merupakan salah satu peternakan sapi potong yang paling 

besar di daerah ini dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Responden dalam 

penelitian ini adalah beberapa orang yang memiliki kontribusi besar dalam 

peternakan Haji Sony  yaitu pemilik, mandor, penanggung jawab kandang peternakan 

Haji Sony, masyarakat mandiri, dan salah satu tenaga kerja peternakan di Lampung 

Tengah.  Pengambilan data menggunakan kuesioner dan wawancara langsung 

dengan tujuan agar mendapatkan data yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya 

serta pertanyaan yang diajukan terstruktur dan  lengkap.  Waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juni 2014. 

 

C. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.  Data 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data 

primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak peternakan sapi 

potong Haji Sony dan pengamatan serta pencatatan langsung tentang keadaan di 

lapangan. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen-dokumen atau 

dengan studi dokumentasi, yaitu mempelajari dan mengamati dokumen/catatan 

tertulis/arsip yang relevan dengan masalah kajian, yang terkait melalui Dinas 

Peternakan Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik dan perusahaan peternakan 

sapi Haji Sony. 
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D.  Metode Analisis Data  

Metode analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara yaitu 

dengan menggunakan analisis deskriptif  kuantitatif dan kualitatif.  Berikut ini 

merupakan penjelasan mengenai pendekatan metode analisis data penelitian. 

 

1. Kinerja Usaha 

Metode analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan di 

Kecamatan Jati Agung adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan melihat 

produktivitas dan pendapatan pada perusahaan tersebut. Data diperoleh melalui 

survai lapangan dengan mandor dan pemilik peternakan sapi di Kecamatan Jati 

Agung.  Kinerja dapat dilihat dari produktivitas dan pendapatan dapat 

diperhitungkan sebagai berikut : 

 

a. Produktivitas peternakan sapi potong 

Untuk mengetahui produktivitas peternakan sapi potong menggunakan rata-

rata pertumbuhan harian (average daily growth), dihitung menggunakan 

rumus: 

ADG =  
     

 
 

keterangan:  ADG = rata–rata pertumbuhan harian (%) 

wo = berat awal (kg/ekor) 

wt = berat akhir (kg/ekor) 

t    =  waktu pemeliharaan (hari) 

(Amin et al., dalam Arisandi 2011) 

Standar nilai produktivitas bibit/bakalan sapi potong yang sudah baik, yaitu 

1. Jenis sapi potong peranakan ongole (PO) sebesar 0,6 – 0,9 kg/ekor/hari. 
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2. Jenis sapi potong Brahman cross sebesar 0,83 – 1,5 kg/ekor/hari. 

(Muktiani, 2011) 

 

b. Pendapatan peternakan sapi potong 

Pendapatan ini dihitung dari selisih antara penerimaan yang diperoleh dari hasil 

usaha dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama satu tahun. Rumus dari 

pendapatan ini yaitu : 

 

BTTPxXPyY ii   ..
 

Keterangan : 

π =  Pendapatan (Rp) 

Y =  Produksi (Kg) 

Py =  Harga hasil produksi (Rp/Kg) 

ΣXi =  Jumlah faktor produksi ke i ( i = 1,2,3,….n) 

Px =  Harga produksi ke i (Rp) 

BTT=  Biaya tetap total (Rp) 

Selanjutnya dilakukan analisis apakah peternakan menguntungkan atau tidak 

menggunakan analisis imbangan penerimaan dan biaya dengan rumus sebagai 

berikut : 

BT

PT
CR /

 

Keterangan : 

R/C =  Nisbah antara penerimaan dengan biaya 

PT =  Penerimaan total 

BT =  Biaya total 
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Jika R/C > 1, maka peternakan memperoleh keuntungan 

Jika R/C < 1, maka maka peternakan mengalami kerugian.  

Jika R/C ratio = 1, maka usaha penggemukan sapi yang dilakukan berada pada 

kondisi tidak untung dan tidak rugi (berada pada titik impas).  

 

2. Analisis Strategi Pengembangan 

 

Analisis SWOT dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi pengembangan usaha penggemukan sapi. Berdasarkan 

penjelasan di atas, ditemukan beberapa variabel yang akan menentukan 

strategi pengembangan peternakan penggemukan sapi tersebut. 

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu : 

 

a. Strengths (kekuatan) 

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau 

konsep bisnis yang ada.  Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang 

terdapat dalam  tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. 

 

b. Weakness (kelemahan) 

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau 

konsep bisnis yang ada.  Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang 

terdapat dalam  tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. 

 

c. Opportunities(peluang) 

Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi.  

Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau 

http://aguswibisono.com/tag/analisis-swot/
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konsep bisnis itu sendiri. misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, 

kondisi lingkungan sekitar. 

 

d. Threats (ancaman) 

Merupakan kondisi yang mengancam dari luar.  Ancaman ini dapat 

mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. 

Proses penyusunan strategi pengembangan melalui beberapa tahapan 

analisis, adalah sebagai berikut; 

 

a. Daftarkan item- item faktor strategis eksternal (EFAS) dengan faktor 

strategis internal (IFAS) yang paling penting dalam kolom faktor strategis. 

b. Memberi bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 0 

(tidak penting) sampai 100 (paling penting).  Perhitungan bobot masing-

masing point faktor dilaksanakan secara saling ketergantungan.  Artinya, 

penilaian terhadap satu point faktor adalah dengan membandingkan 

tingkat kepentingannya dengan point faktor lainnya. Berdasarkan 

pengaruh komponen-komponen faktor tersebut terhadap posisi strategi. 

c.  Peternakan sapi (semua bobot tersebut harus berjumlah 100% yang akan 

menjadi bobot untuk keseluruhan lima faktor yang akan di analisis). 

d. Menghitung rating untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala 

mulai dari 4 sampai dengan 1, berdasarkan pengaruh faktor tersebut 

terhadap kondisi peternakan sapi yang bersangkutan.   

e. Mengalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh total skor dalam kolom 4. 
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f. Kalikan bobot dengan peringkat untuk menghasilkan jumlah pada kolom 

skor berbobot.  Matrik evaluasi internal dan ekternal analisis SWOT untuk 

mengetahui kondisi peternakan sapi dapat dilihat pada Tabel 6.   

Tabel 5. Matriks evaluasi faktor internal dan eksternal 

 
Faktor Internal Bobot Rating Skor 

Kekuatan    

1. ...................    

2. ...................    

3. ...................    

Kelemahan    

1. ..................    

2. ..................    

3. ..................    

TOTAL    

Faktor eksternal Bobot Rating Skor 

Peluang    

1. ...................    

2. ...................    

3. ...................    

Ancaman    

1. ..................    

2. ..................    

3. ..................    

TOTAL    

 

Analisis Lingkungan Internal 

Cara-cara penentuan faktor strategi eksternal : 

1) Menentukan komponen-komponen faktor dalam kolom 2. 

a. Produksi 

Pemberian bobot untuk komponen produksi sebesar 40 persen dengan 

kekuatan produk yang dihasilkan berkualitas memiliki sedikit kadar lemak.  

Bobot tertinggi  ini diperoleh dari diskusi langsung oleh pihak peternakan 

sapi potong Haji Sony dan wawancara langsung dengan partisipan yang 

memiliki praktisi dan keahlian tentang usaha penggemukan sapi, Selain itu 

didukung oleh kelebihan produk sapi yang dimiliki peternakan Haji Sony.  
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Kelebihan sapi potong Haji Sony berkualitas baik memiliki daya adaptasi 

yang tinggi terhadap lingkungan dan memiliki bobot badan harian sapi yang 

lebih rendah dibandingkan dengan sapi impor.   Komponen produksi untuk 

kelemahan diberi bobot tertinggi sebesar 40 persen dengan kelemahan harga 

bibit/bakalan sapi berfluktuasi.  Pemberian bobot pada komponen ini 

berdasarkan literatur dan informasi partisipan tentang harga bibit/bakalan 

yang berfluktuasi disebabkan karena sulitnya mendapatkan bibit/ bakalan sapi 

saat sesudah hari-hari besar keagamaan dan dipengaruhi oleh tinggi 

rendahnya permintaan pasar. 

 

b. Manajemen dan pendanaan 

Bagaimana manajemen di dalam peternakan sapi diterapkan dalam 

peternakan sapi tersebut kemudian bagaimana permodalan atau ketersediaan 

modal baik dari dalam maupun dari luar peternakan sapi.  Pemberian bobot 

untuk komponen manajemen dan pendanaan sebesar 15 persen, komponen ini 

disesuaikan dengan kondisi di peternakan Haji Sony. Selain itu peternakan 

Haji Sony berperan ganda sebagai pengepul sapi di daerah peternakannya, 

sebagai pengusaha rumah potong hewan (RPH) untuk pengolahan daging 

bakso, dan pemasar sapi potong di dalam dan di luar kota.  Komponen 

manajemen dan pendanaan untuk kelemahan diberi bobot sebesar 20 persen 

dengan kelemahan semua pencatatan keuangan menggunakan proses manual 

dan tidak lengkap. komponen didapatkan dari diskusi langsung oleh pihak 

peternakan sapi potong Haji Sony dan wawancara langsung dengan partisipan 

yang memiliki praktisi. 
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c. Sumber daya manusia 

Sumber daya manusia mencakup bagaimana kualitas kinerja dari pemilik 

maupun karyawan.  Pemberian bobot untuk Sumber daya manusia 

sebesar 15 persen, komponen ini disesuaikan dengan kondisi di peternakan 

Haji Sony.  Tenaga kerja yang digunakan di peternakan sapi potong Haji 

Sony lebih banyak menggunakan tenaga kerja sekitar lingkungan peternakan 

sapi yang sudah berpengalaman. Komponen Sumber daya manusia untuk 

kelemahan diberi bobot terendah sebesar 5 persen dengan kelemahan tingkat 

pendidikan tenaga kerja rendah sehingga sering terjadi kesalahan dalam 

melakukan pekerjaannya.  Komponen ini didapatkan dari diskusi langsung 

oleh pihak peternakan sapi potong Haji Sony. 

 

d. Lokasi peternakan sapi 

Apakah peternakan sapi tersebut berada dalam lokasi yang strategis atau 

tidak.  Komponen lokasi untuk kekuatan diberikan bobot sebesar 10 persen, 

komponen ini disesuaikan dengan kondisi di peternakan Haji Sony.  Lokasi 

peternakan penggemukan sapi potong Haji Sony sudah memenuhi 

persyaratan yaitu letaknya berada jauh dengan pemukiman penduduk dengan 

jarak 70 meter, sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitar terhadap bau 

yang tidak sedap yang ditimbulkan dalam proses penggemukan sapi potong. 

Komponen lokasi untuk kelemahan diberikan bobot sebesar 15 persen.  Bobot 

ini didapatkan dari kondisi lokasi peternakan Haji Sony yang kurang strategis 

jauh dari perkotaan dan harus melewati jalan yang rusak, sehingga pembeli 

mengalami kesulitan untuk datang ke lokasi peternakan penggemukan sapi 

potong Haji Sony.    
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e. Pemasaran  

Apakah peternakan sapi tersebut berdekatan dengan pasar atau tidak. Dengan 

asumsi bahwa keberadaan peternakan sapi dengan pasar mempermudah 

dalam proses pemasaran.  Pemberian bobot untuk komponen pemasaran 

sebesar 20 persen dengan kekuatan kemudahan dalam memasarkan ternak 

sapi potong.  Pemberian bobot ini diperoleh dari diskusi langsung oleh pihak 

peternakan sapi potong Haji Sony dan wawancara langsung dengan partisipan 

yang memiliki praktisi dan keahlian tentang usaha penggemukan sapi.  

Komponen pemasaran untuk kelemahan diberikan bobot sebesar sebesar 20 

persen dengan kekuatan.  Pemberian bobot pada komponen ini diperoleh dari 

jalur pemasaran sapi potong Haji Sony dimulai dari pedagang pengumpul, 

selanjutnya pedagang pengumpul menyalurkan sapi potong kepada konsumen 

akhir.  Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung yang dilakukan 

peneliti,  dominasi margin keuntungan pada umumnya berada pada pedagang 

besar dan pengumpul, peternakan Haji Sony sebagai produsen ternak sapi 

hanya mendapatkan margin keuntungan terendah.  peternakan 

 

2) Pemberian bobot pada masing – masing faktor tersebut pada kolom 3 dengan 

skala dari 100 (paling penting) sampai 0 (tidak penting) berdasarkan 

pengaruh dari komponen-komponen terhadap posisi strategi peternakan 

(semua bobot harus berjumlah 100% pada masing-masing faktor).  

 

3) Selanjutnya menghitung rating pada kolom 4 pada masing-masing faktor 

dengan skala 4 sampai dengan 1 berdasarkan pengaruh dari komponen-
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komponen terhadap kondisi peternakan tersebut. Semua variabel yang bersifat 

peluang diberi nilai +1 sampai +4 dan ancaman diberi nilai -1 sampai -4.  

 

4)  Setelah kolom 3 dan 4 terisi maka bobot tersebut dikalikan dan diperoleh total 

skor dalam kolom 5. 

Tabel 6.  Kerangka matrik faktor strategi internal untuk kekuatan (strength)   

   

           Keterangan pemberian rating:  

 

4 = Kekuatan yang dimiliki peternakan sapi sangat kuat 

3 = Kekuatan yang dimilki peternakan sapi kuat 

2 = Kekuatan yang dimiliki peternakan sapi rendah 

1 = Kekuatan yang dimiliki peternakan sapi sangat rendah 

 

 

 

 

 

 

Komponen 

(%) 
Kekuatan Bobot Rating 

Total 

Skor 
Rangking 

Produk (40%) 

Produk yang 

dihasilkan 

berkualitas memiliki 

sedikit kadar lemak 

    

Manajemen dan 
pendanaan 

(15%) 

Pengelola peternakan 

sapi adalah pemilik 

peternaka sapi 
potong 

    

Sumber Daya 

Manusia (15%) 

tenaga kerja 

peternakan sapi 

sudah 
berpengalaman 

    

Lokasi 

peternakan sapi 

(10%) 

Lokasi peternakan 

jauh dari rumah 

penduduk 
    

Pemasaran 
(20%) 

kemudahan dalam 

memasarkan ternak 

sapi potong 
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Tabel 7.  Kerangka matrik faktor strategi internal untuk kelemahan (weakness) 

 

   Keterangan pemberian rating: 

 4 = Kelemahan yang dimiliki peternakan sapi sangat mudah dipecahkan 

3 = Kelemahan yang dimiliki peternakan sapi mudah dipecahkan  

2  = Kelemahan yang dimiliki peternakan sapi sulit dipecahkan  

1     = Kelemahan yang dimiliki peternakan sapi sangat sulit dipecahkan 

 

Analisis ini dilakukan dengan dua cara yaitu : 

A. Tahap pengumpulan data  

Tahap ini merupakan tahap mengindentifikasi dari faktor lingkungan 

eksternal dan juga faktor lingkungan internal. Dimana data-data 

diperoleh dari faktor tersebut. 

 

 

 

Komponen 

(%) 

Kelemahan Bobot Ratin

g 

Tota

l 

Skor 

Rangkin

g 

Produksi  
( 40 %)  

Harga bibit/bakalan 
sapi berfluktuasi 

    

Manajemen 

dan 

pendanaan 
 ( 20%) 

Terbatasnya modal 

dan tidak adanya 

pembukuan yang 
lengkap 

    

Sumber 

Daya 
Manusia 

( 5 %) 

Tingkat pendidikan 

tenaga kerja rendah 

    

 Lokasi 

peternakan 
sapi 

( 15%) 

Sulitnya menjangkau 

lokasi peternakan sapi 

    

Pemasaran  

( 20%) 

Peran pengumpul dan 

pedagang besar yang 
dominan dalam 

penentuan harga  
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Analisis Lingkungan Eksternal 

Cara-cara penentuan faktor strategi eksternal : 

1) Menentukan komponen-komponen faktor dalam kolom 2. 

a. Ekonomi, sosial, budaya 

Keadaan ekonomi dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada umumnya 

serta keadaan ekonomi masyarakat di sekitar peternakan sapi  pada khususnya 

akan berdampak pada perkembangan peternakan itu sendiri.  Pemberian bobot 

untuk komponen ekonomi, sosial, budaya sebesar 20 persen dengan peluang 

Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat.  

Pemberian bobot ini diperoleh dari diskusi langsung oleh pihak peternakan sapi 

potong Haji Sony dan wawancara langsung dengan partisipan yang memiliki 

praktisi dan keahlian tentang usaha penggemukan sapi.  Selain itu dengan 

adanya peluang meningkatnya pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi 

jumlah permintaan sapi potong yang merupakan kebutuhan masyarakat untuk 

keperluan perayaan, resepsi atau perhelatan. Komponen ekonomi, sosial, 

budaya untuk ancaman diberikan bobot sebesar 20 persen. Bobot ini diperoleh  

karena adanya kenaikan harga BBM yang berpengaruh terhadap kegiatan 

ekonomi pertanian dan usaha penggemukan sapi potong.  

 

b.  Persaingan 

Pesaing peternakan sapi yaitu para pelaku ekonomi lain baik peternakan sejenis 

maupun tidak sejenis. Keadaan ekonomi yang semakin terbuka akan 

mendorong peningkatan persaingan.  Pemberian bobot peluang untuk 

komponen pesaing sebesar 25 persen.  Bobot ini diperoleh dari informasi 

blantik, daerah yang paling banyak dalam melakukan usaha penggemukan sapi 
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potong yaitu Kabupaten Lampung Tengah.  Oleh karena itu, peternakan sapi 

potong Haji Sony harus meningkatkan usaha penggemukan sapi potongnya. 

Komponen pesaing untuk ancaman diberikan bobot sebesar 25 persen. Bobot 

ini diperoleh dari diskusi langsung oleh pihak peternakan sapi potong Haji 

Sony dan wawancara langsung dengan partisipan yang memiliki praktisi dan 

keahlian tentang usaha penggemukan sapi.  Selain itu adanya ancaman 

peternakan lain yang menggunakan bakalan sapi buatan sendiri sebagai 

indukan. 

  

c. Teknologi 

Perkembangan ilmu pengetahuan (IPTEK) yang terjadi untuk dimanfaatkan 

dalam rangka pengembangan peternakan sapi.  Komponen teknologi untuk 

peluang diberikan bobot sebesar 20 persen.  Bobot ini diperoleh dari diskusi 

langsung oleh pihak peternakan yang disesuaikan dengan penggunaan 

teknologi  yang ada di peternakan Haji Sony.  Selain peluang, pemberian bobot 

komponen teknologi untuk ancaman sebesar  15 persen.  Bobot ini diperoleh 

dari kondisi peternakan Haji Sony dan informasi masyarakat mandiri.  Selain 

itu didukung adanya ancaman peternakan sapi yang lebih besar seperti Juang 

Jaya yang menggunakan teknologi yang lebih modern. 

 

d.  Iklim dan cuaca 

Iklim dan cuaca merupakan faktor penting dalam lingkungan eksternal 

peternakan sapi.  Pemberian  bobot komponen peluang untuk iklim dan cuaca 

sebesar 20 persen, komponen ini disesuaikan dengan kondisi persediaan pakan 

di peternakan Haji Sony.  Penambahan nutrisi dan vitamin untuk sapi dapat 
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menjadi peluang untuk usaha penggemukan sapi ini.  Sapi yang sehat dan 

gemuk akan mudah terjual dan dapat memberikan keuntungan yang besar. 

Komponen iklim dan cuaca untuk ancaman diberikan bobot sebesar sebesar 15 

persen.  Pemberian bobot pada komponen ini diperoleh dari diskusi langsung 

oleh pihak peternakan yang menjelaskan bahwa pemberian pakan yang banyak 

untuk sapi dapat menambah bobot sapi setiap harinya, namun ketersediaan 

pakan ternak Haji Sony dipengaruhi oleh baik buruknya cuaca dan iklim, 

sehingga dalam proses penurunan hasil produksi pakan tersebut akan 

berpengaruh secara langsung terhadap penurunan pemasokan pakan untuk 

pemberian pakan sapi setiap harinya.  

e.  Pemerintah 

Peran ini biasanya tentang kepedulian pemerintah terhadap peternakan kecil 

skala rumah tangga dan peternakan perusahaan skala besar misalnya pemberian 

kredit, pembinaan peternakan pada instansi mempengaruhi perkembangan 

peternakan penggemukan sapi.  Kemudahan dalam pemberian izin usaha 

merupakan peluang cukup baik yang mampu menunjang keberhasilan usaha 

penggemukan sapi potong Haji Sony sehingga memiliki bobot sebesar 15 

persen.  Komponen pemerintah untuk ancaman diberikan bobot sebesar sebesar 

25 persen. Pemberian bobot pada komponen ini diperoleh dari diskusi langsung 

oleh pihak peternakan.  Selain itu didukung dengan kebijakan impor sapi 

bakalan ataupun daging sapi dilakukan agar tidak terjadi penurunan ternak sapi 

lokal yang dapat berakibat buruk bagi ketahanan pangan nasional dan 

peternakan sapi rakyat.   

2) Pemberian bobot pada masing – masing faktor tersebut pada kolom 3  
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dengan skala dari 100 (paling penting) sampai 0 (tidak penting) berdasarkan 

pengaruh dari komponen-komponen terhadap posisi strategi peternakan (semua 

bobot harus berjumlah 100% pada masing-masing faktor).  

3) Selanjutnya menghitung rating pada kolom 4 pada masing-masing faktor 

dengan skala 4 sampai dengan 1 berdasarkan pengaruh dari komponen-

komponen terhadap kondisi peternakan tersebut. Semua variabel yang bersifat 

peluang diberi nilai +1 sampai +4 dan ancaman diberi nilai -1 sampai -4.  

 

4) Setelah kolom 3 dan 4 terisi maka bobot tersebut dikalikan dan diperoleh total 

skor dalam kolom 5. 

 

 Tabel 8.  Kerangka matrik faktor strategi eksternal untuk peluang   

      (opportunities) 

 

Keterangan pemberian rating:  

 

4 = Peluang yang dimiliki peternakan sapi sangat mudah untuk diraih 

Komponen 

(%) 
Peluang Bobot Rating 

Total 

Skor 
Rangking 

Ekonomi, 

sosial dan 

budaya 
( 20 %)  

Pertumbuhan 

penduduk dan 

kebutuhan 
masyarakat semakin 

meningkat 

    

Teknologi  
( 20 %) 

Memanfaatkan 
teknologi yang ada 

dalam proses 

penggemukan sapi 

    

Pesaing  
(  25%) 

Pesaing usaha 
penggemukan sapi 

potong masih relatif 

kecil 

    

Iklim dan 
cuaca 

( 20%) 

musim akan 
mempengaruhi 

ketersediaan pakan 

sapi 

    

Kebijakan 

pemerintah  

( 15 %) 

Kemudahan dalam 

pemberian izin 

usaha 

Penggemukan sapi 

    



55 

 

3 = Peluang yang dimiliki peternakan sapi mudah untuk diraih 

2 = Peluang yang dimiliki peternakan sapi sulit untuk diraih  

1 = Peluang yang dimiliki peternakan sapi sangat sulit untuk diraih 

 

 Tabel 9. Kerangka matrik faktor strategi ekternal untuk ancaman (threats) 

 

Komponen 

(%) 
Ancaman Bobot Rating 

Total 

Skor 
Rangking 

Ekonomi, 

sosial dan 

budaya 
( 20%) 

Kebijakan 

pemerintah 

menaikkan harga 
BBM 

    

Teknologi  

( 15%) 

Perkembangan 

Teknologi sulit 
diikuti karena 

memerlukan biaya 

yang tinggi 

    

Pesaing  
(  25%) 

Meluasnya pesaing 
yang  menggunakan 

sapi potong silangan 

sebagai indukan 

    

Iklim dan 
cuaca 

(  15%) 

Iklim dan cuaca tidak 
menentu akan 

mempengaruhi 

pasokan pakan sapi 

    

Kebijakan 

pemerintah 

( 25%) 

Tidak terjadi 

pengurangan kuota 

Import daging sapi 

    

 

 Keterangan pemberian rating: 

 4 = Ancaman yang sangat mudah untuk diatasi 

 3 = Ancaman yang mudah diatasi 

 2 = Ancaman yang sulit diatasi  

 1 = Ancaman yang sangat sulit diatasi  

 

3. Analisis SWOT 

Faktor-faktor internal dan eksternal yang didapatkan dari identifikasi yaitu faktor 

kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang kemudian dimasukkan kedalam 

matrik SWOT untuk dianalisis.  Analisis SWOT ini menggambarkan secara jelas 

peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh peternakan yang disesuaikan 
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dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki peternakan.  Kemudian dari hasil 

tersebut maka Matrik ini akan menghasilkan 4 set kemungkinan strategi yaitu 

strategi SO, strategi ST, strategi WO, danstrategi WT.  Bentuk matrik SWOT 

dapat dilihat pada Gambar 5.  Kemudian dilakukan penyilangan masing-masing 

faktor sehingga didapat strategi SO, ST, WO, dan strategi WT.  Pilihlah strategi 

yang sesuai dengan kuadran I, II, III, dan IV.  Apabila penyilangan strategi 

tersebut tidak logis maka penyilangan strategi tidak dianalisis lebih lanjut. 

 Strengths (S) 

Tentukan 5-10 faktor 

yang menjadi kekuatan 

Weakness (W) 

Tentukan 5-10 faktor yang menjadi 

kelemahan 

Opportunities (O) 

Tentukan 5-10 

faktor yang 

menjadi peluang 

Strategi (SO) 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfatkan 

peluang 

Strategi (WO) 

Ciptakan  strategi yang 

meminimalkan kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

Threats (T) 

Tentukan 5-10 

faktor yang 

menjadi ancaman 

Strategi (ST) 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman 

Strategi (WT) 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan untuk 

menghindari ancaman 

 

Gambar 4. Bentuk matrik SWOT 


