
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pembangunan peternakan merupakan rangkaian kegiatan yang 

berkesinambungan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat petani 

khususnya masyarakat petani peternak, agar mampu melaksanakan usaha 

produktif di bidang peternakan secara mandiri. Usaha tersebut dilaksanakan 

bersama oleh petani peternak, pelaku usaha dan pemerintah sebagai fasilitator 

yang mengarah kepada berkembangnya usaha peternakan yang efisien dan 

memberi manfaat bagi petani peternak. Pembangunan peternakan di Indonesia 

ditujukan kepada upaya peningkatan produksi peternakan yang sekaligus untuk 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak, memenuhi 

kebutuhan pangan dan gizi, menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan 

berusaha, mendorong pengembangan agroindustri, agribisnis dan 

mengembangkan sumber daya peternakan dalam rangka kelestarian lingkungan.  

Komoditas peternakan mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. 

Hal ini didukung oleh karakteristik produk yang dapat diterima oleh       

masyarakat Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan 

pasar yang potensial bagi pengembangan agribisnis peternakan. Beberapa peluang 

bisnis dalam mengembangkan agribisnis peternakan diantaranya adalah:   

pertama, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai ± 220 juta jiwa merupakan 

konsumen yang sangat besar, dan masih tetap bertumbuh sekitar 1,4 persen per tahun. 

Kedua, kondisi geografis dan sumber daya alam yang mendukung usaha      

industri peternakan. Ketiga, meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat 

tentang gizi. Keempat, jika pertumbuhan ekonomi berjalan baik, maka akan 

meningkatkan pendapatan per kapita yang kemudian akan menaikkan daya beli 

masyarakat (Daryanto, A. 2008). 
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 Provinsi Aceh sampai saat ini masih relatif rendah tingkat kemampuan 

pasokan produksi ternak dibandingkan dengan pertumbuhan permintaan hasil 

ternak yang terus meningkat. Hal ini menyebabkan wilayah Provinsi Aceh 

menjadi salah satu pasar hasil ternak yang sangat terbuka bagi wilayah lain.  

Pemenuhan kebutuhan daging sapi khususnya untuk ternak besar banyak dipenuhi 

dari daerah lain seperti Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan    

Sumatera Selatan. Selain itu juga dilakukan impor berupa daging beku dari     

New Zealand dan Australia. Impor komoditas sapi potong tentu saja menguras 

devisa negara. Menurut Daryanto (2007) impor komoditas peternakan sapi potong 

akan menimbulkan multiplier effects (dampak ganda) baik yang bersifat langsung 

dan tidak langsung (direct and indirect effects) yang ditimbulkan dari kegiatan 

impor komoditas tersebut antara lain menghambat peningkatan pendapatan 

peternak dalam negeri, menghilangkan kesempatan (opportunity loss) dalam 

menciptakan lapangan kerja baru, menghambat pengentasan kemiskinan melalui 

usaha peternakan dalam negeri. 

 Potensi pengembangan komoditas peternakan di Provinsi Aceh         

sangat besar, mengingat kapasitas produksi yang masih sangat kecil dibandingkan 

dengan kebutuhan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan 

Provinsi Aceh tahun 2006 dan 2007, rata-rata peluang bisnis peternakan di 

Provinsi Aceh sebesar 46%. Salah satu komoditas peternakan unggulan yang 

sangat berpotensi untuk dikembangkan di Provinsi Aceh adalah sapi potong. 

Kapasitas Produksi daging sapi tahun 2007 di Provinsi Aceh sebesar 5.277.864 kg 

sedangkan kebutuhan akan daging sebesar 6.877.800 kg, berarti sebesar  

1.599.936 kg (23,26%) daging sapi belum terpenuhi. Data Kapasitas produksi, 

kebutuhan dan peluang usaha peternakan di Provinsi Aceh dapat                    

dilihat pada Tabel 1. 



  

3 

 

Tabel 1. Kapasitas Produksi, Kebutuhan dan Peluang Usaha Peternakan di 
Provinsi Aceh. 

N
o 

Jenis Ternak 
Tahun 2006 Tahun 2007 

Kapasitas 
Produksi 

Kebutuhan 
Peluang 

Usaha (%) 
Kapasitas 
Produksi 

Kebutuhan 
Peluang 

Usaha (%) 
1 Sapi Perah (lt) 615.400 915.500 32,78 660.370 960.470 31,25 
2 Sapi Potong (kg) 4.971.300 6.473.820 23,21 5.277.864 6.877.800 23,26 
3 Kerbau (kg) 2.357.381 2.957.400 20,29 2.359.530 2.959.530 20,27 
4 Kambing (kg) 1.443.296 2.483.906 41,89 1.478.298 2.488.800 40,60 
5 Domba (kg) 273.213 873.213 68,71 280.578 980.600 71,39 
6 Babi (kg) 140.467 340.455 58,74 160.938 360.938 55,41 
7 Ayam Ras (kg) 9.550.400 11.550.000 17,31 10.211.400 12.211.650 16,38 
8 Itik (kg) 1.484.558 3.484.500 57,40 1.485.769 4.485.769 66,88 
9 Telur 2.506.529 39.190.200 93,60 3.424.678 41.771.195 91,80 
Rata-Rata Peluang Usaha-2006 45,99% Rata-Rata Peluang Usaha-2007 46,36% 

Sumber: Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, 2007 
 

Peluang bisnis lain dalam pengembangan sapi potong di Aceh diantaranya: 

jumlah penduduk ± 4.223.833  jiwa pada tahun 2007 merupakan konsumen yang 

besar dan masih tetap bertumbuh sekitar 1,1 persen per tahun, kondisi geografis 

dan sumber daya alam wilayah Aceh yang mendukung usaha dan industri 

peternakan serta meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang 

pentingnya gizi. 

 Menurut Daryanto (2007), permasalahan utama agribisnis sapi potong 

adalah penurunan populasi yang terus-menerus setiap tahun. Program yang selama 

ini tidak memberikan dampak yang meyakinkan pada penyelamatan              

ternak potong. Permasalahan penurunan populasi sapi potong ini juga terjadi di 

Provinsi Aceh, pertumbuhan sapi potong menunjukkan penurunan dari tahun 

2006-2007 sebesar 26.273 ekor, dimana populasi sapi potong pada tahun 2006 

sebanyak 666.101 ekor dan tahun 2007 sebanyak 639.828 ekor.                         

Data perkembangan populasi ternak dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Perkembangan Populasi Ternak Provinsi Aceh Tahun 2003-2008 (ekor) 
No Jenis Ternak 

Tahun 
2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

1 Sapi Perah 74 28 28 28 33 37 
2 Sapi potong 703.659 623.823 673.144 666.101 639.828 693.595 
3 Kerbau 403.288 336.522 357.381 349.023 297.136 306.793 
4 Kuda 3.353 2.761 3.296 2.733 3.117 3.119 
5 Kambing 660.884 558.735 673.213 696.519 675.879 675.979 
6 Domba 129.724 123.070 140.467 138.839 134.577 138.201 
7 Babi 0 0 0 224 227 227 
8 Ayam Buras 21.179.961 17.317.378 16.484.558 12.644.023 11.125.945 11.258.458 

9 Ayam R. Petelur 79.944 89.904 129.796 179.869 137.950 138.650 
10 Ayam R. Daging 993.333 1.042.534 1.293.697 1.211.126 1.399.808 1.400.606 
11 Itik 3.391.451 2.891.079 2.900.481 2.523.545 2.594.754 2.677.229 

Keterangan  : *) Angka sementara 
Sumber : Laporan Tahunan 2008 Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh 

 

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pengembangan ternak sapi potong 

di Aceh adalah: masih kurangnya akses terhadap pemasaran, masih 

didatangkannya bibit sapi dari luar negeri sehingga terjadi pemborosan devisa, 

menurunnya kualitas genetik sapi potong, pemotongan sapi betina produktif, 

masyarakat peternak masih memposisikan diri sebagai on farm (pemelihara), 

skala usaha peternakan sapi potong yang masih kecil dan berpencar-pencar, 

masyarakat peternak masih cenderung melakukan pengembangbiakan ternak sapi 

dengan pola tradisional (kawin alam) sehingga penggunaan teknologi Inseminasi 

Buatan (IB) serta teknologi transfer embrio (TE) masih kurang optimal.        

Semua ini mengakibatkan masih rendahnya tingkat keberhasilan kebuntingan dan 

kualitas bibit yang dihasilkan, sehingga menyebabkan masih rendahnya tingkat 

produktifitas ternak sapi potong di daerah Aceh. 

Pembangunan Peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan 

pertanian yang mempunyai peranan strategis dalam upaya pemantapan ketahanan 

pangan hewani dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dipedesaan  serta memacu 

pada pengembangan wilayah. Ditinjau dari sisi pembangunan peternakan sapi 
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potong di Provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan 

Peternakan Provinsi Aceh sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang 

pembangunan peternakan dan swasta selama ini dirasakan belum menunjukkan 

kinerja yang optimal. Berdasarkan potensi, peluang dan permasalahan dalam 

pengembangan ternak sapi potong di Provinsi Aceh, maka dipandang perlu untuk 

merumuskan suatu strategi yang tepat dalam pengembangan peternakan sapi 

potong di Provinsi Aceh yang melibatkan peran serta dari peternak, swasta, 

perbankan, pemerintah daerah, serta kalangan perguruan tinggi secara 

berkesinambungan dan berkelanjutan.  

1.2 Rumusan Masalah  

Perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan menentukan perkembangan 

ternak sapi potong berwawasan agribisnis di Provinsi Aceh? 

2. Alternatif strategi apa saja yang memungkinkan dapat digunakan untuk 

pengembangan ternak sapi potong berwawasan agribisnis di Provinsi Aceh? 

3. Bagaimana prioritas strategi yang dapat direkomendasikan kepada             

Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi Aceh dalam pengembangan 

sapi potong berwawasan agribisnis di Provinsi Aceh? 
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1.3 Tujuan penelitian 

Penelitian mengenai strategi pengembangan ternak sapi potong 

berwawasan agribisnis di Provinsi Aceh ini, bertujuan untuk : 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

pengembangan ternak sapi potong berwawasan agribisnis di Provinsi Aceh. 

2. Menyusun alternatif strategi pengembangan ternak sapi potong berwawasan 

agribisnis di Provinsi Aceh. 

3. Merumuskan prioritas strategi pengembangan ternak sapi potong berwawasan 

agribisnis kepada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi Aceh. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada: 

1. Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi Aceh dalam menentukan 

kebijakan pengembangan ternak sapi potong di Provinsi Aceh. 

2. Pelaku usaha agribisnis ternak sapi potong di Provinsi Aceh dalam 

pengembangan usahanya. 

3. Merupakan sarana pengembangan wawasan dalam pengkajian strategi yang 

tepat untuk pengembangan ternak sapi potong yang berwawasan agribisnis. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Kajian penelitian dibatasi pada aspek perumusan atau formulasi strategi 

pengembangan ternak sapi potong berwawasan agribisnis di Provinsi Aceh. 

Sedangkan ruang lingkup analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan 

Hewan dan Peternakan Provinsi Aceh sebagai instansi teknis yang dilimpahkan 

tugas dan tanggung jawab dalam pengembangan ternak sapi potong di seluruh 

wilayah Provinsi Aceh. 
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