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1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Peternakan sapi potong merupakan bisnis dengan risiko rendah karena sapi 
potong lebih tahan penyakit dibandingkan dengan bisnis peternakan lainnya 
seperti unggas. Menurut Rianto dan Purbowati (2009), bisnis peternakan sapi 
menghasilkan keuntungan besar dan risikonya kecil atau bisnis dengan ciri low 
risk hight return. Keuntungan yang besar dari bisnis beternak sapi potong 
dikarenakan harga daging sapi yang tinggi dan permintaanya yang besar yang 
belum dapat dipenuhi oleh peternak didalam negeri. Usaha peternakan sapi 
potong di Indonesia telah lama di jalankan oleh para petani di pedesaan sebagai 
usaha sampingan selain bertani. Saat ini peternakan sapi potong tidak hanya di 
lakukan oleh para petani, tetapi banyak perusahaan yang menjalankan bisnis 
usaha peternakan sapi potong, baik melakukan pembudidayaan di kandang sendiri 
maupun melalui program kemitraan dengan para peternak kecil. 

Model pengembangan peternakan sapi potong yang dapat menjadi 
alternatif yaitu dengan pola kemitraan. Menurut Hafsah (2003), kemitraan adalah 
suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu 
tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan 
dan saling membesarkan. Ada beberapa pola yang dapat diterapkan dalam 
kemitraan diantaranya pola inti plasma, pola subkontrak, pola dagang umum, pola 
keagenan, dan waralaba. Untuk peternakan sapi potong pola kemitraan inti-
plasma lebih banyak digunakan, dengan perusahaan sebagai inti dan anggota 
kelompok ternak sebagai plasma. Inti memiliki peran utama dalam pendampingan 
kelompok ternak berupa bimbingan teknis dan pembinaan manajemen, selain itu 
memfasilitasi akses permodalan, pasar baru, sarana produksi ternak (sapronak), 
dan teknologi. Anggota kelompok peternak mitra berperan sebagai plasma  yang 
memiliki kewajiban budidaya (on farm), dan menjual hasil produksi kepada inti. 
Pemilihan plasma dilakukan melalui mekanisme seleksi sehingga plasma 
merupakan anggota kelompok ternak yang memiliki kualifikasi, dan telah 
memenuhi persyaratan tertentu. 

Kemitraan usaha agribisnis peternakan sapi potong ini merupakan 
hubungan bisnis antara inti dan plasma di mana masing-masing pihak 
memperoleh penghasilan dari usaha bisnis yang saling terkait dengan tujuan untuk 
mencai keuntungan bersama dengan dilandasi rasa saling membutuhkan dan 
saling menguntungkan. Kemitraan usaha merupakan konsep dan praktik bisnis 
yang berkembang pesat di dunia saat ini. Dalam kemitraan dua institusi bisnis 
atau lebih bergabung menyatukan keunggulan masing-masing, kemudian dari 
penggabungan ini masing-masing pihak akan memperoleh manfaat yang lebih 
besar. 

Agribisnis sapi potong diartikan sebagai suatu kegiatan usaha yang 
menangani berbagai aspek siklus produksi secara seimbang dalam suatu paket 
kebijakan yang utuh melalui pengelolaan pengadaan, penyediaan, dan penyaluran 
sarana produksi, kegiatan budi daya, pengelolaan pemasaran dengan melibatkan 
semua pemangku kepentingan (stakeholders), dengan tujuan untuk mendapatkan 
keuntungan yang seimbang dan proporsional bagi kedua belah pihak (petani 
peternak dan perusahaan swasta). Sistem agribisnis sapi potong merupakan 
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kegiatan yang mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian secara simultan 
dengan pembangunan sektor industri dan jasa yang terkait dalam suatu kluster 
industri sapi potong. Kegiatan tersebut mencakup empat subsistem, yaitu 
subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis budi daya, subsistem agribisnis 
hilir, dan subsistem jasa penunjang. 

PT. Great Giant Livestock Company (PT GGLC) yang berlokasi di 
Lampung Tengah dalam menjalankan bisnisnya, selain mengusahakan peternakan 
sapi potong di kandang sendiri juga melakukan kerjasama kemitraan dengan 
peternak mitra melalui Program Kemitraan Plasma Inti Rakyat (PIR), dimana PT 
GGLC sebagai inti dan peternak kecil sebagai plasma. Program kemitraan PIR 
terdiri dari dua macam, yaitu PIR Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan PIR 
Swadana. PIR KKP adalah program kemitraan di mana semua modal usaha mulai 
dari pengadaan bakalan hingga pakan disediakan oleh bank yang difasilitasi oleh 
perusahaan, sedangkan pada PIR Swadana hanya sapi bakalan yang disediakan 
sendiri oleh plasma. Program PIR yang berjalan saat ini yaitu program PIR 
Swadana. Peternak yang menjadi mitra PT GGLC sampai saat ini kurang lebih 
100 orang mitra dengan ketentuan setiap mitra dibatasi memelihara enam ekor 
sapi potong dengan waktu pemeliharaan sapi yang dimitrakan yaitu empat bulan.  

Untuk kebutuhan pakan peternak mitra tidak kesulitan karena telah 
disediakan oleh PT GGLC. Pakan tersebut berasal dari limbah pertanian kulit 
nanas yang diberdayakan sebagai pakan sapi yang berasal dari perkebunan nanas 
PT Great Giant Pineapple Company yang merupakan perusahaan satu group 
dengan PT GGLC, dimana limbah pertanian kulit nanas yang dihasilkan 
mencapaian 100 sampai 200 ton per hari. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai 
pakan ternak merupakan suatu alternatif dalam memenuhi kebutuhan nutrisi bagi 
ternak karena ketersediaan bahan penyusun ransum bagi ternak dengan nilai 
ekonomis yang tinggi dan membantu mengurangi pencemaran lingkungan.  

Usaha peternakan sapi potong saat ini merupakan usaha primadona karena 
permintaan daging sapi di Indonesia yang terus meningkat dari waktu kewaktu, 
serta harga daging sapi yang tinggi, membuat usaha ini memiliki keuntungan yang 
besar. Permintaan yang besar disebabkan oleh konsumsi masyarakat terhadap 
daging sapi meningkat, berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan 
Kementerian Pertanian pada tahun 2010 dan 2011 konsumsi daging sapi 
masyarakat Indonesia yaitu 1,7 kg per kapita dan pada tahun 2012 meningkat 
sebesar 1,97 kg per kapita. Dengan konsumsi yang meningkat, maka kebutuhan 
daging juga meningkat, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peternakan 
Kementerian Pertanian kebutuhan daging sapi nasional pada tahun 2010 sebesar 
417,04 ribu ton, tahun 2011 sebesar 449,31 ribu ton, dan tahun 2012 sebesar 
484.060 ton. Dengan permintaan yang besar tersebut, harga daging sapi menjadi 
naik dimana berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan harga daging sapi 
pada tahun 2010 sebesar Rp. 67.674,00 per kg, 2011 sebesar Rp. 70.862,00 per 
kg, dan 2012 menjadi Rp. 84.934,00 per kg. 

Permintaan yang meningkat tersebut tidak diiringi dengan pertambahan 
populasi sapi didalam negeri yang dapat memenuhi kebutuhan daging sapi 
nasional, sehingga untuk memenuhi permintaan daging sapi tersebut masih 
dipenuhi dari daging sapi impor. Pemenuhan permintaan daging sapi melalui 
impor masih terdapat banyak kendala yang dihadapi seperti pada saat Australia 
menghentikan ekspor sapinya ke Indonesia pada tahun pada tahun 2011, dan jika 
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impor dari Brazil masih terkendala aturan mengenai daging sapi impor harus 
terbebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) yang banyak menyerang ternak 
sapi di Brazil. 

Melihat banyaknya kendala impor sapi bakalan dan daging sapi, 
pemerintah melalui Kementerian Pertanian menggalakkan masyarakat dipedesaan 
untuk beternak sapi sehingga Indonesia dapat memenuhi kebutuhan daging sapi 
tanpa mengimpor dari Negara lain. Selain itu, pemerintah memberikan berbagai 
kemudahan dan fasilitas bagi perusahaan – perusahaan yang bergerak dalam 
peternakan sapi untuk mengembangkan bisnis peternakan sapinya agar dapat 
menyediakan pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi bagi 
masyarkat Indonesia, diantaranya pemerintah menyediakan fasilitas Kredit Usaha 
Pembibitan Sapi (KUPS) dengan bunga rendah yang disalurkan melalui bank – 
bank pemerintah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan melihat 
permintaan yang sangat besar yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri, maka 
hal tersebut merupakan peluang yang sangat menjanjikan untuk mengembangkan 
bisnis peternakan sapi potong yang dapat dilakukan dengan pola kemitraan antara 
peternak dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang peternakan sapi potong. 

 Dalam usaha sapi potong ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi 
diantaranya aturan mengenai larangan memotong sapi betina produktif 
berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan. Maka perusahaan maupun perorangan yang bergerak dalam 
usaha sapi potong dilarang memotong sapi betina produktif. Namun aturan 
tersebut masih banyak dilanggar oleh para peternak dengan berbagai alasan, dan 
sampai saat ini fungsi pemerintah selaku regulator dan pengawas masih lemah 
karena masih banyak terjadi pemotongan sapi betina produktif dengan alasan 
ekonomis. Jika pemotongan sapi betina produktif terus berlangsung tanpa 
pengawasan yang ketat dan sanksi yang berat, maka sumber penghasil sapi 
bakalan akan menjadi berkurang yang selanjutnya akan menurunkan populasi sapi 
potong di Indonesia.  
 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana mengembangkan usaha ternak sapi potong melalui kemitraan di 

PT. Great Giant Livestock Company? 
2. Strategi alternatif apa saja yang diperlukan untuk mengembangkan usaha 

ternak sapi potong melalui kemitraan di PT. Great Giant Livestock Company? 
3. Apa strategi utama yang diperlukan untuk pengembangan usaha ternak sapi 

potong melalui kemitraan di PT. Great Giant Livestocl Company? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : 
1. Menganalisa pengembangan ternak sapi potong serta faktor-faktor eksternal 

dan internal dalam usaha ternak sapi potong melalui kemitraan di PT. Great 
Giant Livestock Company. 
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2. Merumuskan beberapa alternatif strategi agribisnis untuk pengembangan 
ternak sapi potong melalui kemitraan di PT. Great Giant Livestocl Company. 

3. Memilih strategi utama untuk pengembangan ternak sapi potong melalui 
kemitraan di PT. Great Giant Livestock Company. 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi peternak mitra dan PT Great Giant Livestock Company menjadi 

informasi penting terkait usaha sapi potong, khususnya dalam strategi 
pengembangan ternak sapi potong melalui kemitraan. 

2. Bagi penulis mendapat pengalaman praktis dari pengaplikasian teori-teori 
terkait Sistem Manajeman Agribisnis yang didapatkan semasa kuliah. 

3. Untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam 
bidang agribisnis peternakan sapi potong dan hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 
 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
 

Mengingat waktu dan biaya yang sangat terbatas, maka penelitian ini  
dibatasi pada kajian strategi pengembangan ternak sapi potong melalui kemitraan 
di PT. Great Giant Livestock Company dengan cara melakukan analisis deskriptif, 
analisis eksternal, analisis internal, dan analisis Matriks SWOT (Strengths-
Weaknesseses-Opportunities-Threats), sehingga diperoleh beberapa alternatif 
strategi pengembangan ternak sapi potong melalui kemitraan. Alternatif tersebut 
akan dilakukan urutan atau peringkat berdasarkan penjumlahan skor faktor – 
faktor yang dipilih dari hasil analisis eksternal dan internal guna mengetahui 
alternatif prioritas. Selain itu, juga dilakukan analisis QSPM (Quantitative 
Strategic Planing Matrix) untuk memilih strategi utama dari beberapa pilihan 
alternatif yang ada. Ruang lingkup agribisnis sapi potong yang berkaitan dengan 
penelitian ini yaitu berkaitan dengan sub sistem agribisnis pembibitan sapi 
potong, penggemukan sapi potong, penyediaan pakan, obat-obatan dan vaksin dan 
pemasaran hasil produksi sapi potong. 

 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Kerangka Teori 
 
 
2.1.1 Kemitraan Usaha 

Menurut Hafsah (2003), kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang 
dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih 
keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling 
membesarkan. Karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan 
kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam 
menjalankan etika bisnis. Dalam konteks ini pelaku-pelaku yang terlibat langsung 
dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami 




