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 Pembangunan sub sektor peternakan memiliki nilai strategis dalam 
pemenuhan kebutuhan manusia yang terus mengalami peningkatan seiiring 
dengan pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan per kapita serta taraf 
hidup masyarakat. Sebagai salah satu Propinsi yang merupakan daerah  berpotensi 
untuk pengembangan usaha peternakan, Propinsi Riau mempunyai lahan yang 
masih luas dengan ketersediaan hijauan melimpah yang merupakan salah satu 
daya dukung besar dalam pengembangan peternakan, sementara pertumbuhan 
ekonominya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional 
merupakan peluang dari sisi permintaan. Kabupaten Kampar sebagai salah satu 
kantong ternak untuk penyediaan bibit dan produksi daging di Propinsi Riau 
mempunyai potensi alam yang mendukung untuk pengembangan peternakan. 
Kabupaten Kampar mempunyai lokasi yang paling dekat dengan Ibukota Propinsi 
Riau sebagai tempat pemasaran. Peternakan sapi potong merupakan peternakan 
yang paling banyak dipelihara sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi 
dalam peningkatan produksi protein hewani sekaligus dapat meningkatkan 
kesejahteraan peternak yang memeliharanya, namun dengan skala usaha 
peternakan rakyat yang minimal akan sangat sulit mencapai kedua hal tersebut.   
 Tujuan penelitian ini adalah : (1) mendeskripsikan karakteristik dan 
komposisi skala usaha peternakan sapi potong di Kabupaten Kampar saat ini. (2) 
mengkaji pendapatan usaha peternakan sapi potong dengan komposisi skala 
usaha, kecil, sedang dan besar (3) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan usaha peternakan sapi potong. (4) mengkaji rata-rata kebutuhan 
hidup keluarga peternak dan tingkat kesejahteraanya untuk hidup layak. (5) 
menganalisis status kelayakan usaha peternakan sapi potong pada setiap skala 
usaha. (6) menganalisis upaya yang perlu dilakukan oleh Dinas Peternakan dalam 
ranka pemberdayaan peternak untuk mencapai skala pemeliharaan yang layak 
bagi usaha peternakan sapi potong. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode  penelitian kasus (studi 
kasus)  melalui riset deskriptif dengan pendekatan observasi dan survei. Data yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner kepada 
peternak sapi potong dan juga dengan pengambil keputusan. Pengambilan sampel 
peternak menggunakan metode simple random sampling dan membagi hasil 
sampel yang diperoleh atas tiga skala usaha berdasarkan jumlah kepemilikan 
ternak sapi potong yaitu skala usaha kecil (1-5 ekor) sebanyak 57 responden, skala 
sedang (6-10 ekor) sebanyak 20 responden dan skala besar (> 10 ekor) sebanyak 
11 responden. Sedangkan untuk responden pengambil keputusan menggunakan 
metode purposive sampling yaitu memilih dengan sengaja pengambil keputusan 
yang berwenang dan diperoleh delapan responden.  



 Analisis yang dilakukan meliputi  : (1) Analisis deskriptif mengenai 
karakter peternak dan usaha ternak, (2) Analisis usaha yang terdiri dari analisis 
biaya produksi, penerimaan dan analisis pendapatan usaha, (3) Analisis Skala 
Ekonomi (economic of scale), (4) Analisis faktor-faktor keberhasilan usaha 
dengan regresi berganda,  (5) Analisis Kelayakan yang terdiri dari kelayakan 
menurut persepsi peternak dan kelayakan secara finansial melalui pendekatan 
cash flow untuk menghitung NPV, Net B/C, IRR dan PBP dan dilanjutkan dengan 
Analisis Sensitifitas, (6) Analisis Skala Pemeliharaan Yang Memenuhi Standar 
Kebutuhan Minimal yaitu USD 1.500 per KK per tahun, dan (7) Perumusan 
alternatif strategi untuk pemberdayaan peternak dilakukan dengan Analisis 
SWOT.  
 Berdasarkan karekteristik peternak yang teramati dalam penelitian ini 
yaitu umur,  pendidikan, pengalaman beternak, mata pencaharian, dan motivasi 
beternak maka dapat ditelaah bahwa peternak sapi potong pada lokasi penelitian 
pada setiap skala didominasi oleh usia produktif (35  – 55 tahun). Peternak sapi 
potong umumnya menganggap bahwa usaha peternakan yang dilakukan bukan 
merupakan mata pencaharian utama, peternakan hanya merupakan pekerjaan 
sampingan. Pada skala I tidak ada peternak yang menjadikan usaha ternak sapi 
sebagai mata pencaharian utama, pada skala II hanya 10 % dari peternak yang 
menjadikan usaha ternak sapi sebagai mata pencaharian utama, sedangkan pada 
skala III meningkat menjadi 36.36 %.  

Dari karekteristik usaha dapat dikaji rata-rata kepemilikan sapi potong 
sebanyak 3 + 1 ekor pada skala I (kecil), 7 + 1 ekor pada pemeliharaan skala II 
(sedang) dan 17 + 8 pada skala III (besar). Variasi jumlah kepemilikan sapi 
potong secara keseluruhan berkisar antara satu ekor sampai 35 ekor. Tujuan 
pemeliharaan yang dilakukan peternak terkait dengan cara memelihara dan 
komposisi ternak yang dimiliki. Jumlah ternak jantan muda yang dimiliki 
merupakan  indikasi usaha pemeliharaan dengan tujuan penggemukan (fattening) 
dan jumlah induk betina sebagai indikasi usaha pemeliharaan sapi potong bibit 
dengan tujuan budidaya (breeding). Pada skala I dan II peternak lebih banyak 
bertujuan untuk breeding sekitar 61.40 % dan 50 %, sedangkan pada skala III 
tujuan pemeliharaan yang banyak dilakukan peternak mulai mengarah ke  
fattening (45.45 %) walaupun tujuan pemeliharaan campuran persentasenya lebih 
tinggi (54.55 %) namun indikasi mengarah ke fattening terlihat dari tidak adanya 
tujuan pemeliharaan khusus untuk breeding (0 %). 
 Analisa biaya produksi menunjukkan persentase total biaya tetap 
dibandingkan dengan total biaya produksi pada setiap skala cenderung menurun 
dengan meningkatnya skala usaha, pada skala I persentase total biaya tetap 6,69%, 
pada skala II 6.09% dan menurun pada skala III menjadi 2.86 %. Hal ini 
menunjukkan bahwa dengan meningkatnya skala usaha kebutuhan biaya tetap 
cenderung menurun walaupun secara nominal biaya tetap meningkat. Biaya 
produksi terbesar adalah biaya variabel untuk pembelian bakalan, kemudian pakan 
dan tenaga kerja. Peternak juga perlu memasukkan semua biaya usaha baik biaya 
kas maupun non kas agar semua biaya produksi dapat diperhitungkan sehingga 
dapat mengantisipasi biaya yang tidak diperlukan seperti biaya non kas yang 
selalu dianggap bukan biaya produksi, padahal jika dimasukkan sebagai biaya, 
usaha tersebut sebenarnya dalam keadaan rugi.  



 Dari perhitungan analisis pendapatan, diketahui bahwa pada skala kecil (I) 
pendapatan rata-rata peternak dari hasil usahanya selama satu tahun sebesar Rp. 
1.355.162,- pada skala sedang (II) meningkat menjadi Rp. 3.384.338,- dan pada 
skala besar (III) pendapatan rata-rata peternak menjadi Rp. 14.018.203,-.  
Terdapat kecenderungan peningkatan pendapatan akibat dari peningkatan skala 
usaha. Sedangkan dari analisis skala ekonomi diperoleh bahwa usaha peternakan 
sapi potong dengan mengkaji kurva longrun average cost (LRAC) didapatkan 
skala ekonomi pada pemeliharaan skala II yaitu pada pemeliharaan lima sampai 
delapan ekor sapi potong. 
 Dari tujuh variabel bebas yang semula diduga dapat mempengaruhi 
keberhasilan usaha, ternyata hanya empat variabel yaitu tingkat efisiensi, jumlah 
sapi betina produktif, jumlah sapi bakalan dan manajemen yang berpengaruh 
secara siginfikan pada alpha 0.05 dan 0.1. Dengan analisa regresi diketahu bahwa 
fungsi keberhasilan usaha ternak sapi potong pada penelitian ini mempunyai 
koefisien determinasi (R2 = 0.96), menunjukkan  bahwa variabel bebas yang 
diduga dapat menjelaskan 96  % variasi variabel tak bebas, hanya empat persen 
yang tidak dapat dijelaskan. Dengan demikian hubungan antara variabel tak bebas 
dan variabel bebasnya telah dimodelkan dengan baik. Model persamaan  
regresinya dapat dituliskan sebagai berikut :  

Y = -4.194.552,00 + 2.544.530,50 X1 + 370.183,34 X3 + 589.609,63 X4 + 
973.621,54D 

 Dari analisa persepsi peternak, ketiga skala usaha tersebut tidak ada  yang 
dapat memenuhi kebutuhan hidup peternak dan keluarganya. Sisa hasil usaha 
yang diperoleh semuanya menunjukkan tanda negatif. Pada penilaian kriteria 
kelayakan secara finansial, skala usaha yang layak bagi usaha ternak sapi potong 
adalah pada skala besar, sedangkan pada skala kecil dan sedang tidak layak secara 
financial. Dengan membandingkan nilai NPV pada ketiga skala usaha tersebut 
terhadap standar minimal kehidupan yang diharapkan untuk mengetahui 
kelayakan skala pemeliharaan, dapat ditelaah ternyata dari ketiga skala tersebut 
belum dapat memenuhi standar minimal yang diinginkan namun ada indikasi 
kenaikkan skala usaha cenderung meningkatkan pendapatan, sehingga untuk 
mencapai standar tersebut dapat dilakukan dengan terus meningkatkan skala usaha 
sampai jumlah pemeliharaan ternak yang layak untuk diusahakan oleh seorang 
peternak sapi potong.  
 Dalam usaha mencapai skala pemeliharaan yang dapat memenuhi standar 
minimal kebutuhan hidup keluarga peternak diperlukan beberapa upaya 
pemberdayaan peternak yang disesuaikan dengan  visi, misi, tujuan dan sasaran 
yang ingin dicapai pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini Dinas Peternakan 
Kabupaten Kampar. Dari  analisa SWOT yang dilakukan dalam penelitian ini 
didapatkan beberapa alternatif strategi diantaranya meningkatkan kemampuan 
peternak baik dari segi teknis maupun non teknis dengan berbagai pelatihan, 
penyuluhan dan pembinaan secara kontinyu, melakukan kerjasama diantara 
peternak, pemerintah dan swasta dalam hubungan kerjasama yang saling 
menguntungkan, memberikan dorongan berupa penambahan jumlah ternak untuk 
membantu peningkatan skala usaha kepada peternak yang berpotensi, melakukan 
rekayasa kelembagaan melalui titip kelola agar tercapai skala usaha yang layak, 
juga memusatkan kawasan pengembangan ternak terpadu sehingga lebih 
memudahkan pembinaan, membentuk kelompok-kelompok usaha untuk 



mengantisipasi posisi tawar menawar peternak, membentuk sistem informasi 
pasar yang terjadwal dan mudah dijangkau, dan membuat pasar ternak sebagai 
upaya memanfaatkan peluang pasar. 
 Kesimpulan dari penelitian ini secara umum adalah usaha ternak sapi 
potong di Kabupaten Kampar merupakan usaha yang  dapat terus dilakukan 
karena masih memberikan kontribusi bagi pendapatan keluarga dan telah 
mencapai skala ekonomi (economic of scale) pada jumlah pemeliharaan lima 
sampai delapan ekor. Namun secara pencapaian standar minimal kebutuhan hidup 
keluarga peternak  belum memenuhi harapan, sehingga diperlukan berbagai upaya 
seperti perbaikan manajemen dan efisiensi biaya serta melakukan upaya 
pemberdayaan peternak dan usahanya, baik oleh pemerintah, swasta maupun 
peternak itu sendiri. Ada indikasi bahwa kenaikan skala usaha menyebabkan 
usaha semakin layak, terlihat dari kelayakan secara finansial pada skala besar (III) 
dan pendapatan yang semakin meningkat. Dengan demikian skala usaha 
peternakan sapi potong rakyat masih dapat terus ditingkatkan sampai mencapai 
skala pemeliharaan yang layak secara ekonomi dan finansial.  
 Implikasi manajerial yang dapat disarankan secara keseluruhan adalah (1) 
Peternak memahami perhitungan analisis biaya dan pendapatan untuk mengetahui 
kondisi peternak dalam keadaan rugi atau tidak dan juga untuk mengantisipasi 
biaya yang menyebabkan kerugian (2) Meningkatkan efisiensi biaya dengan 
mengurangi pengeluaran untuk biaya non kas dan mengoptimalkan sumberdaya 
yang ada dan meningkatkan produksi dengan perbaikan reproduksi dan mutu 
pakan. (3) Peningkatan penerimaan dengan menaikkan nilai penjualan ternak yang 
dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas ternak. (4) Menaikkan harga jual 
ternak agar diperoleh penerimaan yang layak bagi peternak sapi dengan 
memperbaiki pemasaran seperti informasi pasar dan membuat pasar ternak.(5) 
Peningkatan skala usaha melalui penambahan modal usaha, seperti menjalin 
kerjasama dengan lembaga keuangan dan investor, atau  peternak membentuk 
kelompok usaha  dan bergabung menjadi skala usaha yang lebih besar. (6) Strategi 
pemberdayaan peternak sapi potong tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi 
juga melibatkan peternak itu sendiri dan pihak swasta dengan melakukan 
kerjasama yang saling menguntungkan.  
 
Kata Kunci :   Ternak  sapi  potong,  skala  usaha,  kelayakan usaha, skala 

ekonomi, regresi berganda, strategi. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




