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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

     

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Kinerja usaha penggemukan sapi potong Haji Sony di Desa Karang 

Anyar Kabupaten Lampung Selatan secara keseluruhan dalam kategori 

baik.  Produktivitas rata-rata pertumbuhan harian hidup sapi (ADG) jenis 

PO sebesar 0,8 kg/ekor/hari dan jenis sapi Brahman Cross sebesar 1,3 

kg/ekor/hari dan present value pendapatan tertinggi dicapai pada tahun 

2012 yaitu sebesar Rp 32.173.881.083,73 dengan jumlah populasi sapi 

sebesar 1.024 ekor dan total R/C sebesar 2,26.  

  

2. Faktor kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh usaha penggemukan sapi 

potong Haji Sony yaitu: (1)  produk yang memiliki sedikit kadar lemak, 

(2) pengelolaan peternakan sapi oleh pemilik, (3) tenaga kerja yang 

sudah berpengalaman, (4) lokasi peternakan jauh dari rumah penduduk, 

(5) kemudahan dalam memasarkan ternak sapi potong.  Faktor 

kelemahan yang harus diatasi yaitu : (1) harga bibit/bakalan sapi 

berfluktuasi, (2) terbatasnya modal dan pembukuan yang tidak lengkap, 

(3) tingkat pendidikan tenaga kerja rendah, (4) sulitnya menjangkau 
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lokasi peternakan sapi, (5) peran pengumpul dan pedagang besar yang 

dominan dalam penentuan harga.  Faktor peluang yang dapat diraih yaitu: 

(1) pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat yang semakin 

meningkat, (2) teknologi yang ada dalam proses penggemukan sapi yang 

sudah tersedia, (3) pesaing yang masih relatif kecil, (4) musim yang 

mendukung ketersediaan pakan, (5) kemudahan dalam pemberian izin 

usaha.  Faktor ancaman yang harus diatasi yaitu : (1) kebijakan 

pemerintah menaikkan harga BBM, (2) teknologi berbiaya tinggi,  (3) 

meluasnya pesaing yang  menggunakan sapi potong silangan sebagai 

indukan, (4) iklim dan cuaca tidak menentu, dan (5) tidak adanya 

pengurangan kuota import daging sapi. 

  

3. Tiga strategi prioritas usaha penggemukan sapi potong Haji Sony yaitu 

(a) menghasilkan produk berkualitas yang memiliki sedikit kadar lemak, 

(b) membuat pembukuan untuk memaksimalkan penggunaan modal, (c) 

mengadakan pelatihan tenaga kerja dalam membuat pakan. 

B.  Saran  

 

1. Dalam rangka menghasilkan produk yang berkualitas yaitu memiliki 

sedikit kadar lemak dalam peternakan sapi potong Haji Sony perlu 

membuat bibit/bakalan sapi silangan buatan sendiri.  Untuk itu perlu 

merekrut tenaga ahli inseminasi buatan. 

2. Strategi kedua yang dipilih adalah membuat pembukuan untuk 

memaksimalkan penggunaan modal. Sehubungan dengan strategi 

tersebut maka perlu dilakukan pelatihan tentang cara membuat 
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pembukuan yang baik pada usaha penggemukan sapi potong Haji Sony.  

Pelatihan tersebut dapat dilakukan dengan mendatangkan konsultan 

profesional. 

 

3. Dalam rangka menjamin adanya pakan yang berkualitas, Dinas 

Peternakan Provinsi Lampung, dan pihak-pihak terkait lainnya, 

sebaiknya mengadakan pelatihan pengolahan pakan konsentrat sesuai 

takaran yang baik dan benar. 

 

4. Sebaiknya dilakukan penelitian yang lebih mendalam oleh peneliti lain 

terhadap usaha penggemukan sapi potong Haji Sony di Desa Karang 

Anyar Kabupaten Lampung Selatan seperti aspek-aspek kelayakan dan 

analisis pemasaran. 


