
I. PENDAHULUAN 

 
 
1.1. Latar Belakang 

 Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan 

pertanian secara keseluruhan, dimana sub sektor ini memiliki nilai strategis dalam 

pemenuhan kebutuhan manusia yang terus mengalami peningkatan seiiring 

dengan pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan per kapita serta taraf 

hidup masyarakat. Pembangunan sub sektor peternakan pada hakekatnya 

merupakan suatu kegiatan untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam 

berupa lahan, ternak dan pakan dengan faktor produksi lainnya berupa tenaga 

kerja dan modal. Semakin meningkatnya permintaan produk peternakan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan maupun industri yang diiringi dengan semakin 

terbatasnya sumberdaya peternakan menuntut pengelolaan sumberdaya tersebut 

secara efisien. 

 Propinsi Riau merupakan daerah yang berpotensi untuk pengembangan 

usaha peternakan dengan lahan yang masih luas. Berdasarkan hasil kajian analisa 

potensi wilayah yang dilakukan Dinas Peternakan Propinsi Riau bekerjasama 

dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau pada tahun 2001,  

daerah Riau memiliki potensi wilayah untuk lahan peternakan sebesar 617.605 Ha 

atau setara dengan 938.967,45 satuan ternak (ST) atau setara dengan 1.238.253 

ekor sapi atau 1.033.991 ekor kerbau. Sampai saat  ini dari potensi tersebut baru 

termanfaatkan lebih kurang sebesar 92.560 Ha atau 15 %, sehingga  diperkirakan 

masih ada peluang potensi untuk pengembangan peternakan sebesar 85 % atau 

524.505 Ha yang setara dengan 1.052.515 ekor sapi atau 878.893 ekor kerbau.                                   
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 Selain itu juga ketersediaan hijauan yang melimpah merupakan salah satu 

daya dukung yang besar, sementara pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih 

tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional merupakan peluang dari sisi 

permintaan. Prediksi pendapatan per kapita penduduk di Riau tahun 2005 

mencapai Rp 4,25 juta, jauh melebihi rata-rata pendapatan per kapita nasional 

yang hanya sekitar dua sampai 2,5 juta rupiah. Sementara itu laju pertumbuhan 

ekonomi juga menunjukkan angka yang cukup besar, sekitar 3,38 % per tahun 

(BPS Riau, 2004). Selain itu posisi strategis Propinsi Riau sebagai potensi 

perdagangan di pasar regional dan internasional juga menjadi pendukung untuk 

pengembangan sub sektor usaha ini.   

 Sebagai wilayah yang berpotensi untuk usaha peternakan, Propinsi Riau 

masih mendatangkan ternak dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi protein hewaninya. Ketersediaan ternak di dalam daerah sebagai bahan 

baku protein hewani terutama ternak non unggas tidak seiring dengan peningkatan 

konsumsi masyarakat. Kesenjangan antara produksi dan konsumsi protein hewani 

ini terkait dengan rendahnya populasi ternak. Salah satu faktor yang diduga 

menjadi penyebabnya, karena usaha ternak masih di anggap sebagai usaha 

sambilan. Usaha ternak sapi di Propinsi Riau hampir seluruhnya diusahakan oleh 

rakyat yang masuk dalam kategori miskin dengan skala usaha antara satu sampai 

dua ekor per kepala keluarga. 

 Skala usaha yang bersifat sambilan sangat berdampak terhadap rendahnya 

produktivitas, sehungga berakibat pula kepada rendahnya peningkatan populasi 

dan produksi ternak serta ada kecenderungan petani yang memelihara ternak 

tersebut semakin lama bukan semakin sejahtera, akan tetapi kehidupannya tetap 
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bahkan bertambah miskin. Sejalan dengan kebijakan Pembangunan Peternakan 

Propinsi Riau yang lebih menitikberatkan kepada peningkatan pendapatan 

peternak yang dituangkan dalam Rencana Strategis Peternakan Propinsi Riau 

2004-2008, diharapkan usaha ternak sebagai sandaran kehidupan petani serta 

sumber penghasilan keluarga dapat meningkatkan penghasilan bersih sebesar  

USD  1.500 per tahun.  

 Berdasarkan potensi wilayah yang dimiliki maka pengembangan 

peternakan Propinsi Riau diarahkan kepada pengembangan ternak dengan fokus 

kepada pengembangan ternak sapi potong. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan 

pemerintah melalui perencanaan pembangunan peternakan dengan memetakan 

pewilayahan peternakan berdasarkan potensi dan daya dukung lahan yang 

memadai untuk usaha ternak.  Salah satu wilayah pengembangan peternakan yang 

ditetapkan dalam Master Plan Peternakan Propinsi Riau adalah Kabupaten 

Kampar sebagai Kawasan Pengembangan Budidaya Sapi Potong (Disnak Propinsi 

Riau, 2004).         

 Kabupaten Kampar merupakan salah satu kantong ternak untuk 

penyediaan bibit dan produksi daging di Propinsi Riau, selain mempunyai potensi 

alam yang mendukung untuk pengembangan peternakan, Kabupaten Kampar 

mempunyai lokasi yang paling dekat dengan Ibukota Propinsi Riau sebagai 

tempat pemasaran.   

 
1.2. Perumusan Masalah 

 Dari potensi wilayah untuk pengembangan peternakan sapi potong 

berdasarkan daya dukung lahan (Dinas Peternakan Kabupaten Kampar, 2004) 

diestimasi bahwa Kabupaten Kampar mampu menampung ternak ruminansia 
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sebanyak 126.216 ST dan baru dimanfaatkan sebesar 22,47%, berarti masih 

77,53% atau sekitar 97.855% ST yang belum dimanfaatkan. Jika dihitung dari 

pengembangan jenis ternak yang akan dikembangkan maka masih mampu 

menampung sebanyak 104.845 ekor sapi, kerbau 24.464 ekor dan ternak kecil 

seperti kambing 97.855 ekor. Hal ini juga didukung dengan ketersediaan pakan 

terutama hijauan makanan ternak setiap tahunnya sekitar 143.884,32 ton bahan 

kering. Indikasi adanya peluang yang cukup besar tersebut mengarahkan 

Kabupaten Kampar untuk melakukan pengembangan peternakan terutama ternak 

ruminansia, seperti sapi, kerbau dan kambing.  

 Potensi yang ada tersebut ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan 

konsumsi daging, terlihat dari masih rendahnya tingkat konsumsi daging pada 

tahun 2004 baru mencapai 4,16 kg kg/kapita/tahun atau 41 % dari kebutuhan 

konsumsi daging sesuai anjuran Pola Pangan Harapan Nasional. Sampai saat ini 

dalam upaya memenuhi komoditas produk ternak Kabupaten Kampar masih 

memasoknya dari luar karena belum tercukupinya produksi hasil ternak yang 

dihasilkan. Selain itu, rendahnya produksi ternak juga disebabkan oleh 

pengelolaan usaha sapi potong yang dominan dilakukan oleh peternak rakyat 

dengan skala usaha kecil, hal ini terlihat dari banyaknya rumah tangga yang 

memelihara ternak seperti pada tabel di bawah ini.  

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Ternak yang Dipelihara di 
Kabupaten Kampar 

No Jenis Ternak yang Dipelihara Jumlah RT 
1 Sapi 1.693 

2 Kerbau 789 

3 Kambing 2.155 

Sumber : Sensus Peternakan Tahun 2002 
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 Sebagai usaha peternakan yang banyak dipelihara maka usaha ternak sapi 

potong ini 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.  Pola pemeliharaan ternak yang masih 

tradisional dan masih menganggap usaha peternakan sebagai pekerjaan sampingan 

menyebabkan rendahnya skala usaha pemeliharaan ternak yang dilakukan oleh 

peternak.                                                                                                     

 Dalam upaya meningkatkan produksi ternak sapi potong sekaligus 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan peternak, diperlukan upaya untuk 

mengkaji kelayakan usaha dan menentukan tingkat skala usaha bagi usaha 

peternakan sapi potong agar menjadikan usahanya sebagai sumber penghasilan 

keluarga. Akan tetapi dalam peningkatan produksi peternak tidak dapat secara 

langsung menambah input produksi dengan harapan terjadi peningkatan output 

tanpa adanya perencanaan atau pengelolaan yang baik. Untuk itu perlu 

dirumuskan beberapa masalah bagi pengembangan ternak sapi potong di 

Kabupaten Kampar terkait dengan kelayakan usaha baik secara finansial maupun 

non finansial, skala usaha yang lebih ekonomi serta bagaimana upaya untuk 

mencapai skala pemeliharaan yang dapat memenuhi standar minimal kebutuhan 

hidup keluarga peternak di Propinsi Riau.                                                                                             

 Dengan demikian maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasikan 

adalah sebagai berikut :  

a. Bagaimana karekteristik peternak dan usaha peternakan sapi potong skala 

rakyat di wilayah Kabupaten Kampar saat ini ? 
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b. Bagaimana pendapatan usaha dari peternakan sapi potong dengan 

mengelompokkannya menjadi skala usaha kecil, sedang  dan besar ?                                    

c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan usaha peternakan 

sapi potong ?                                                                                                                     

d. Berapa besar rata-rata kebutuhan hidup keluarga peternak dan tingkat 

kesejahteraanya ?                                                                                        

e. Bagaimana status kelayakan usaha peternakan sapi potong pada setiap 

skala usaha ? 

f. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Dinas Peternakan terkait dalam upaya 

meningkatkan pemberdayaan peternak untuk mencapai skala pemeliharaan 

yang layak bagi peternakan sapi potong rakyat ? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Mendeskripsikan karakteristik peternak dan usaha berdasarkan skala usaha 

peternakan sapi potong di Kabupaten Kampar saat ini. 

b. Mengkaji pendapatan usaha peternakan sapi potong pada tiap skala usaha.                              

c. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha 

peternakan sapi potong.                                                            

d. Mengkaji rata-rata kebutuhan hidup keluarga peternak dan tingkat 

kesejahteraanya untuk hidup layak.                           

e. Menganalisis status kelayakan usaha peternakan sapi potong pada setiap 

skala usaha. 
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f. Menganalisis upaya yang perlu dilakukan oleh Dinas Peternakan dalam 

rangka pemberdayaan peternak untuk mencapai skala pemeliharaan yang 

layak bagi usaha peternakan sapi potong. 

 

1.4. Manfaat  

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah terutama 

Dinas Peternakan dalam meningkatan skala usaha yang layak dan ekonomi 

bagi peternakan sapi potong agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

peternak, sekaligus sebagai upaya memenuhi produksi daging terutama 

daging sapi dalam memenuhi konsumsi protein hewani.  

b. Sebagai referensi penelitian lebih lanjut bagi pengembangan usaha 

peternakan sapi potong. 

 

1.6. Ruang Lingkup 

 Penelitian ini dilakukan pada kawasan budidaya pengembangan  

peternakan sapi potong di Kabupaten Kampar, sedangkan usaha ternak yang 

dijadikan penelitian dibatasi pada usaha ternak sapi potong rakyat. 

Pengelompokkan skala usaha peternakan sapi potong dibatasi pada usaha 

peternakan rakyat yang dibedakan atas dasar jumlah kepemilikan ternak oleh Aziz 

(1993), berdasarkan situasi dan kondisi peternakan sapi potong di Indonesia yang 

sebagian besar masih merupakan usaha sambilan, hanya sekitar satu persen saja 

peternakan sapi potong dikelola oleh perusahaan.  

 Berdasarkan hal tersebut, maka pengelompokkan usaha skala rakyat dibagi 

atas skala usaha kecil (1-5 ekor), skala usaha menengah (6-10 ekor) dan skala 
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usaha besar (11-50 ekor). Untuk menentukan skala usaha pemeliharaan rakyat 

yang diharapkan, yaitu skala pemeliharaan yang dapat memenuhi standar minimal 

kebutuhan untuk hidup layak dari usaha peternakan di Propinsi Riau ditetapkan 

sebesar USD 1.500 per tahun  (Perencanaan Strategis Dinas Peternakan Propinsi 

Riau 2004-2008) dan membandingkanya dengan kelayakan usaha pada setiap 

skala. 

 Alternatif strategi pemberdayaan peternak untuk mencapai skala 

pemeliharaan yang layak dilakukan menggunakan analisis internal dan eksternal 

dengan penentuan faktor internal dan eksternal yang dipilih oleh responden untuk 

dipetakan dalam analisis SWOT. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




