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Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu kabupaten di Propinsi Riau, 

hasil pemekaran dari Kabupaten induknya yaitu Kabupaten Indragiri Hulu. 
Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi didasari dengan Undang-undang 
Nomor 53 tahun 1999. Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi 
sebuah kabupaten definitif yang merupakan gabungan dari 12 kecamatan 
dengan 10 kelurahan  dan 190 desa , dengan luas wilayah 7.656,03 km². Potensi 
wilayah dan daya dukung lahan diestimasi masih dapat menampung ternak 
sebanyak 126.216 Satuan Ternak (ST), dan baru dimanfaatkan sebesar 22,47%. 
Dengan demikian masih ada peluang sebesar 77,53% atau sekitar 97.855 ST, 
yaitu masih mampu menampung 104.845 ekor sapi. 

Kegiatan sub sektor peternakan memberikan kontribusi kepada daerah 
berupa produksi daging pada tahun 2006 sebesar 1.513.846 kg. Produksi daging 
tersebut yang berasal dari sapi hanya sebesar 216.862 kg atau hanya 14,32%, 
sedangkan kebutuhan konsumsi daging di Kuantan Singingi adalah 6,23 kg per 
orang per kapita per tahun, untuk jumlah penduduk 270.160 orang (jumlah 
penduduk tahun 2006). Artinya daerah membutuhkan 1.945.152 kg. Kondisi di 
atas menunjukkan bahwa kebutuhan daging masyarakat masih kurang, dan 
merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah serta pelaku agribisnis sapi 
potong untuk dapat meningkatkan produksinya, guna memenuhi kebutuhan 
daging masyarakat. 

Usaha beternak sapi telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat/peternak 
di Kabupaten Kuantan Singingi secara turun temurun, namun sifatnya hanya 
sebagai sambilan, sebagai tabungan, dan sebagai status sosial dengan rata-rata 
kepemilikan hanya dua ekor sehingga hasilnya tidak optimal. Potensi 
sumberdaya alam yang besar belum dimanfaatkan secara optimal, dan jumlah 
produksinya juga masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya 
pengetahuan, teknologi dan manajemen yang dimiliki oleh peternak, kendala 
untuk mendapatkan bibit, modal dan adanya wabah penyakit.  

Untuk meningkatkan produksi daging dan meningkatkan pendapatan 
peternak, hendaknya pengembangan ternak sapi tersebut mengacu kepada 
sistem agribisnis.  Berdasarkan konsep pengembangan ternak sapi yang hendak 
dikembangkan tersebut, maka perlu dilakukan pembenahan dan perencanaan 
mendasar sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah 
dengan cara terlebih dahulu merumuskan faktor internal berupa kekuatan dan 
kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang 
berpengaruh strategis terhadap pengembangan agribisnis sapi potong, untuk 
ditetapkan sebagai sentra produksi, mengingat adanya keterbatasan 
sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan yang ada, 
sehingga dapat ditetapkan strategi yang tepat untuk diimplementasikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wilayah prioritas pengembangan 
agribisnis sapi potong serta mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor 
internal dan eksternal, merumuskan beberapa alternatif strategi pengembangan 
agribisnis sapi potong, memilih strategi utama pengembangan agribisnis sapi 
potong, serta menganalisis keterlibatan dan pengaruh dari masing-masing 
lembaga yang terkait (stakeholders) dalam upaya peningkatan populasi dan 
produksi ternak dan akhirnya merekomendasikan strategi prioritas yang harus 
dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang 



dilakukan dengan mengumpulkan data untuk menjawab permasalahan 
pengembangan agribisnis sapi potong di Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi 
Riau dengan memanfaatkan data primer dan sekunder, sedangkan analisis data 
menggunakan alat analisis IFE, analisis EFE, analisis CPM, analisis matriks 
SWOT, analisis QSPM dan analisis ISM. 

Analisa matriks IFE dan EFE bertujuan untuk memantau lingkungan 
internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pengembangan agribisnis sapi 
potong di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan evaluasi matriks IFE, faktor 
internal yang merupakan kekuatan meliputi :  potensi sumberdaya alam lahan, 
padang penggembalaan untuk agribisnis sapi potong, potensi sumberdaya 
manusia (petani/peternak) sebagai pelaku agribisnis sapi potong, program kerja 
Dinas Peternakan yang mendukung kegiatan agribisnis sapi potong, keberadaan 
koperasi dan kelompok tani/ternak dan sumberdaya aparat Dinas Peternakan 
sebagai pembina. Faktor internal yang menjadi kekuatan utama adalah program 
kerja Dinas Peternakan yang mendukung kegiatan agribisnis sapi potong dengan 
bobot 0,10 dan peringkat 4, sehingga diperoleh rata-rata tertimbang 0,40. Faktor 
internal yang merupakan kelemahan adalah akses terhadap lembaga 
permodalan terbatas, kemampuan penguasaan teknologi di bidang peternakan 
masih rendah, tata ruang untuk kegiatan peternakan masih belum jelas, 
keterbatasan sarana dan sarana pendukung usaha agribisnis sapi potong, 
kemampuan manajerial petani/peternak masih kurang, koordinasi antar lembaga 
terkait (stakeholders) lemah, sulitnya memperoleh bibit/bakalan. Faktor internal 
yang menjadi kelemahan utama adalah kemampuan penguasaan teknologi di 
bidang peternakan masih rendah dengan bobot 0,09 dan peringkat 2, sehingga 
diperoleh  rata-rata tertimbang 0,18. Berdasarkan total nilai yang diperoleh dari 
matriks IFE sebesar 2,42, berarti secara internal posisi Dinas Peternakan saat ini 
lemah dalam memanfaatkan kekuatan-kekuatan dan berupaya untuk mengatasi 
kelemahan-kelemahan yang ada. 

Berdasarkan evaluasi faktor-faktor lingkungan eksternal secara makro, 
yang menjadi peluang adalah : otonomi daerah memberikan kewenangan yang 
luas kepada daerah untuk menggali dan mengelola potensi daerah, dukungan 
pemerintah daerah, letak geografis kabupaten Kuantan Singingi, permintaan 
terhadap daging sapi cenderung meningkat, berkembangnya teknologi dan 
informasi yang semakin pesat, harga daging sapi cenderung meningkat dan 
adanya peluang pasar baik lokal maupun ekspor. Dari hasil evaluasi, yang 
menjadi peluang utama adalah otonomi daerah memberikan kewenangan yang 
luas kepada daerah untuk menggali dan mengelola potensi daerah dengan bobot 
0,06 dan peringkat 4 sehingga diperoleh rata-rata tertimbang 0,24. Faktor-faktor 
lingkungan eksternal yang menjadi ancaman adalah  adanya wabah penyakit 
terhadap sapi, masuknya produk impor, kondisi Politik dan Keamanan, adanya 
pemotongan betina produktif, berlakunya pasar bebas, pencemaran lingkungan, 
biaya transportasi yang tinggi menjadi kendala dalam pemasaran hasil dan  
pemulihan ekonomi. Dari hasil evaluasi yang menjadi ancaman utama dalam 
pengembangan agribisnis sapi potong di Kabupaten Kuantan Singingi adalah 
adanya wabah penyakit hewan menular yang dapat menurunkan prouksi dan 
produksifitas sapi potong dengan bobot 0,08 dan peringkat 3 sehingga diperoleh 
rata-rata tertimbang 0,24. Berdasarkan total nilai yang diperoleh dari matriks EFE 
sebesar 2,32, berarti secara eksternal posisi Dinas Peternakan saat ini lemah 
dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan berupaya untuk mengatasi 
pengaruh negatif dari ancaman lingkungan eksternal. 

Faktor-faktor strategis dalam penentuan wilayah pengembangan agribisnis 
sapi potong di Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari minat peternak, 
kemampuan beternak, pangsa pasar, harga sapi per kg bobot hidup, harga 



daging per kg, populasi ternak, tingkat kelahiran, tingkat kematian, tingkat 
pemotongan, bobot karkas, potensi pakan, tingkat konsumsi daging, rata-rata 
pemeliharaan serta sarana dan prasarana. Hasil evaluasi CPM menunjukan dari 
keempat belas faktor tersebut memiliki bobot 0,04 - 0,10. Berarti besarnya 
dampak faktor di atas terhadap posisi strategis wilayah prioritas pengembangan 
agribisnis sapi potong di Kabupaten Kuantan Singingi sangat bervariasi dari 
mulai tidak penting sampai penting, sedangkan nilai rating yang diperoleh 
berkisar antara 2 sampai 4, yang berarti faktor tersebut juga bervariasi mulai dari 
cukup berpengaruh sampai sangat berpengaruh terhadap kondisi strategis 
pengembangan agribisnis sapi potong di Kabupaten Kuantan Singingi. 
Kecamatan Logas Tanah Darat menduduki peringkat pertama wilayah 
pengembangan agribisnis sapi potong dengan memperoleh nilai total sebesar 
2,98, kemudian berturut-turut kecamatan Benai (2,94), Singingi Hilir (2,63), 
Singingi (2,60), Kuantan Mudik (2,59), Gunung Toar (2,57), Cerenti (2,53), 
Kuantan Tengah (2,52), Kuantan Hilir (2,43), Hulu Kuantan (2,41), Pangean 
(2,40) dan Inuman (2,36). 

Faktor internal dan eksternal yang telah ditetapkan, kemudian disusun 
dalam bentuk matriks TOWS, untuk menentukan alternatif setrategi yang dapat 
dikembangkan dalam upaya pengembangan agribisnis sapi potong. Berdasarkan 
rumusan strategi yang didapat dari matriks TOWS, dibuat empat set strategi 
yang meliputi : (1) membuat sentra-sentra pengembangan budidaya sapi potong 
sebagai penghasil bakalan dengan menggunakan teknologi Inseminasi Buatan 
dan sentra-sentra penggemukan hasil dari bakalan tersebut melalui kelompok-
kelompok tani ternak, (2) meningkatkan kemampuan manajerial dan penguasaan 
teknologi dalam melaksanakan agribisnis sapi potong melalui pelatihan-
pelatihan, magang dan studi banding ke daerah yang lebih maju dalam 
melaksanakan agribisnis sapi potong oleh Dinas Peternakan/Instansi terkait 
lainnya, (3) melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak 
perkebunan besar (Kelapa Sawit) untuk melaksanakan integrasi dengan ternak 
sapi potong serta pengawasan terhadap lalulintas ternak dan (4) meningkatkan 
koordinasi dengan semua pihak terkait (stakeholders) termasuk lembaga 
permodalan dalam membuat kebijakan dan regulasi yang menyangkut 
pengembangan agribisnis sapi potong. 

Dari empat set alternatif strategi yang dikembangkan, untuk menentukan 
strategi prioritas, dilakukan analisa Quantitative Strategic Planning Matrix 
(QSPM). Berdasarkan analisis QSPM, penentuan prioritas strategi ditentukan 
oleh total daya tarik/Total Attactiveness Score (TAS) dari suatu strategi dikalikan 
dengan bobot yang telah diperoleh dari matriks IFE dan EFE. Hasil TAS dari 
empat strategi di atas adalah : 5,21 untuk strategi I, 4,94 untuk strategi II, 4,68 
untuk strategi III dan 4,97 untuk strategi IV. Berdasarkan nilai TAS, maka strategi 
prioritas pertama dilakukan adalah strategi membuat sentra-sentra 
pengembangan budidaya sapi potong sebagai penghasil bibit/bakalan dengan 
menggunakan teknologi Inseminasi Buatan dan sentra-sentra penggemukan 
hasil dari bakalan tersebut melalui kelompok-kelompok tani ternak. Penentuan 
prioritas tersebut hanya merupakan penentuan urutan dari strategi yang akan 
dikembangkan dan strategi lain juga perlu dilaksanakan untuk mendukung 
strategi prioritas. Berdasarkan strategi prioritas, direkomendasikan membuat 
sentra-sentra pengembangan budidaya sapi potong sebagai penghasil 
bibit/bakalan dengan menggunakan teknologi Inseminasi Buatan dan sentra-
sentra penggemukan hasil dari bakalan tersebut melalui kelompok-kelompok tani 
ternak pada wilayah kecamatan yang menjadi prioritas unggulan, dan 
pelaksanaannya harus melibatkan stakeholders terkait secara optimal terutama 
lembaga-lembaga yang menjadi elemen kunci. Implementasi dan rekomendasi 



strategi di atas diharapkan, akan menjadi jalan keluar terbaik bagi peternak dan 
Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengatasi permasalahan 
yang di hadapi selama ini 

Hasil analisis ISM ternyata lembaga-lembaga tersebut berada pada sektor 
3 Strong driver-strongly dependent variables (Lingkage). Artinya setiap tindakan 
pada sektor tersebut akan menghasilkan sukses program pengembangan 
agribisnis sapi potong di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan lemahnya 
perhatian terhadap lembaga-lembaga tersebut akan menyebabkan kegagalan 
program. Karena masing-masing dari lembaga tersebut memiliki kekuatan 
penggerak (driver power) yang tinggi bagi pencapaian tujuan pengembangan 
agribisnis sapi potong.  
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