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IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Lokasi dan Organisasi Perusahaan  

 

Lokasi peternakan penggemukan sapi potong Haji Sony berada di Desa Karang 

Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. 

Peternakan ini berdiri pada lahan pribadi milik Bapak Haji Sony.  Luas lahan yang 

dimiliki peternakan penggemukan sapi potong Haji Sony ± 5 ha, dengan perincian 

3 ha digunakan untuk bangunan infrastruktur dan 2 ha dibiarkan kosong untuk 

jalan.  Peternakan ini telah membuat estimasi dalam bangunan kandang untuk 

proses penggemukan sapi sehingga peternakan Haji Sony dapat memperkirakan 

penambahan populasi sapi setiap tahunnya. 

 

Bangunan infrastruktur antara lain terdiri dari kandang, gudang pakan, gudang 

alat, pusat instalasi listrik mandiri (generator), kantin (tempat makan karyawan), 

mushola, dan tempat tinggal karyawan. Pakan ternak yang terdiri dari jagung, 

onggok, bungkil kopra, bungkil kedelai, dedak, kulit kopi, bungkil sawit, gaple, 

bekatul dan singkong. 

 

1. Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja 

Peternakan penggemukan sapi potong Haji Sony dipimpin dan dikendalikan 

langsung oleh Bapak Haji Sony selaku pemilik tunggal peternakan ini, sedangkan 
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dalam pelaksanaan hariannya, Haji Sony diwakili oleh seorang mandor 

peternakan dan penanggung jawab kandang.  Seorang mandor bertanggung jawab 

dalam pemberian suntikan vitamin terhadap sapi dan mengawasi tenaga kerja 

peternakan, sedangkan seorang penanggung jawab kandang bertanggung jawab 

penuh dalam seluruh kegiatan yang berada di dalam kandang.  Struktur organisasi 

pada peternakan penggemukan sapi potong Haji Sony dapat dilihat pada Gambar 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur organisasi usaha penggemukan sapi potong Haji Sony. 

 

Tenaga kerja yang ada di penggemukan sapi potong Haji Sony berjumlah 27 

orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang penanggung jawab kandang, 1 (satu) orang 

mandor (tenaga kerja tetap), 18 orang tenaga kerja harian, 6 (enam) orang tenaga 

kerja borongan dan 1 (satu) orang pekerja yang memasak untuk menyediakan 

makanan para pekerja. 

 

Setiap tenaga kerja diwajibkan bekerja selama 7 hari/minggu dan dikenakan 

waktu kerja selama 8 jam/ hari, kecuali, pada hari Jum’at hanya bekerja selama 7 
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jam.  Jam kerja tenaga kerja adalah pukul 08.00 – 12.00 WIB, kemudian istirahat 

pukul 12.00 – 13.00, dan dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 – 17.00 WIB.  

 

Sistem penggajian yang diterapkan dalam peternakan ini adalah sistem gaji 

bulanan untuk semua tenaga kerja. Gaji pokok mandor dan penanggung jawab 

kandang sebesar Rp 4.000.000 per bulan sedangkan gaji pokok anak pakan, 

pekerja yang memasak dan anak kandang sebesar Rp 37.500,00 per hari.  Selain 

gaji pokok anak kandang bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari bongkaran 

bahan pakan sapi. Anak kandang diberi tanggung jawab penuh untuk memelihara 

kandangnya masing-masing, sehingga apa yang terjadi pada sapi-sapi yang 

dipelihara menjadi tanggung jawab pemegang kandang tersebut.   

 

2. Tujuan perusahaan  

Tujuan dibentuknya peternakan penggemukan sapi potong Haji Sony ialah : 

menyediakan daging sapi yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 

daging nasional, membantu pemerintah mempererat kerjasama dalam hal ekspor-

impor sapi dengan negara lain dan membuka/menyediakan lapangan pekerjaan. 

 

3. Lingkup Usaha  

Penggemukan sapi merupakan kegiatan utama di peternakan penggemukan sapi 

Haji Sony.  Kegiatan ini dimulai dengan mendatangkan sapi-sapi bakalan dengan 

bobot rata-rata 300 kg.  Bangsa sapi yang digunakan antara lain ialah Brahman 

Cross dan peranakan ongole (PO).  Peternakan Haji Sony menggunakan sapi 

Brahman Cross disebabkan sapi ini berasal dari daerah panas sehingga mudah 

beradaptasi dengan iklim tropis yang ada di Indonesia.  Selain cepat beradaptasi 
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sapi Brahman Cross juga memiliki pertumbuhan dan konversi ransum yang 

tergolong baik.  Lama masa penggemukan sapi pada peternakan ini yaitu berkisar 

antara 4-6 bulan, dengan bobot sapi saat panen yaitu lebih dari 500 kg.  

 

B. Sejarah Perusahaan  

Peternakan penggemukan sapi potong Haji Sony merupakan perusahaan 

perseorangan yang bergerak dalam usaha penggemukan sapi potong secara 

intensif.  Peternakan ini mulai berdiri pada tahun 1994 yang beralokasi di Daerah 

Duren Payung, Bandar Lampung. Pada saat itu peternakan ini belum menjadi 

perusahaan karena Bapak Haji Sony baru memulai peternakan ini dengan 

memelihara 3 ekor sapi. 

 

Sapi yang dipelihara peternakan Haji Sony pada tahun 1996 mencapai 100 ekor.  

Setelah 3 tahun peternakan ini berproduksi di wilayah Duren Payung, masyarakat 

disekitar wilayah ini banyak yang kurang setuju adanya peternakan sapi Haji 

Sony.  Hal ini dikarenakan bau dari limbah kotoran ternak sapi yang sangat 

mengganggu masyarakat disekitar peternakan.  Tahun 2000 Peternakan Haji Sony 

memutuskan untuk berpindah lokasi ke Desa Karang Anyar dan usahanya mulai 

lebih berkembang. 

 

Berdirinya peternakan ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya bakso 

Haji Sony yang merupakan usaha utama dari Bapak Haji Sony sehingga memicu 

peternakan sapi potong Haji Sony menyediakan daging sapi yang cukup banyak. 

Pada mulanya di Desa Karang Anyar peternakan ini hanya memiliki dua 

bangunan kandang dengan jumlah sapi yang dipelihara ± 300 ekor. Setelah sekitar 
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13 tahun peternakan ini terus mengalami peningkatan dan perkembangan 

sehingga pada saat ini peternakan penggemukan sapi potong Haji Sony telah 

memiliki bangunan kandang sebanyak 15 buah dengan kapasitas ±  1000 ekor. 

Kandang sapi peternakan Haji Sony terdiri dari kandang bebas (koloni) dan 

kandang individu (konvensional). 

 

 

 

 

 

 


