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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Sejak tahun 2001, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian 

mencanangkan Program Swasembada Daging yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan daging nasional. Syarat untuk dapat berswasembada apabila minimal 

90% konsumsi daging sapi dipasok oleh sapi domestik dan sisanya dapat dipenuhi 

dari produk impor. Namun, sampai saat ini syarat tersebut belum tercapai. 

Ketersediaan daging sapi lokal hanya sekitar 64.05% yang berarti masih sekitar 

35.95% kebutuhan tersebut dipenuhi oleh produk impor (Kementan 2014). Data 

Sensus Pertanian 2013 menunjukkan adanya penurunan populasi sapi potong di 

berbagai provinsi, termasuk Provinsi Jawa Timur yang menjadi sentra sapi potong 

terbesar di Indonesia. Populasi sapi potong di Jawa Timur menurun sebesar 24.13, 

yaitu dari 4.73 juta ekor pada 2011 menjadi 3.59 juta ekor pada 2013 (BPS 2013).  

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu penyumbang populasi sapi 

potong terbesar di Jawa Timur. Selama tahun 2011 sampai 2013, kabupaten ini ikut 

mengalami penurunan populasi sapi potong sebesar 16.16 (BPS Jatim 2013). 

Meskipun penurunan ketersediaan sapi masih mencukupi kebutuhan konsumsi 

masyarakat lokal Bojonegoro yaitu sebesar 1 324 ton/tahun dari produksi daging 

sapi yang rata-rata mencapai 4 218 ton/tahun (BPS Bojonegoro 2014). Namun, 

untuk mencapai visinya sebagai lumbung pangan nasional, pemerintah daerah terus 

berupaya untuk mengembangkan usaha peternakan sapi potong. Upaya ini 

dilakukan dengan membentuk Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang dirintis di 

tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kasiman, Kecamatan Temayang dan Kecamatan 

Kedungadem pada tahun 2014. Ketiga SPR ini didirikan pemda Bojonegoro yang 

bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) sebagai pencetus program SPR. 

Adanya SPR diharapkan dapat mengubah mindset, knowledge, dan skill 

peternak sehingga mampu memperbaiki pola peternakan di Kabupaten Bojonegoro 

agar lebih baik. Melalui pengelompokan dan pendampingan ilmu pengetahuan para 

peternak dapat berbisnis secara mandiri, mampu bersinergi dengan baik dan dapat 

meningkatkan daya tawarnya. Peternak diharapkan mampu berswasembada 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan cara berkolaborasi dalam 

menyediakan kebutuhan dalam beternak, mengelola, menjual dan mendapatkan 

keuntungan bersama. Peran pemerintah hanya sebagai fasilitator yang memenuhi 

kebutuhan peternak dalam menjalankan program SPR. Akademisi berperan dalam 

melakukan pendampingan peternak selama kurun waktu empat tahun berturut-turut. 

Tahun pertama adalah masa penguatan kelembagaan. Pada tahun kedua dan ketiga, 

peternak mulai diberikan pendampingan ilmu pengetahuan dan teknologi baik 

bersifat teknis maupun non teknis. Pada tahun keempat, peternak diberi kebebasan 

untuk menjalankan bisnis bersama melalui pembentukan perusahaan kolektif 

berbadan hukum yang diolah peternak secara mandiri. Inilah yang melatarbelakangi 

pemberian nama “sekolah” pada SPR.  

Berdasarkan data populasi ternak besar Kabupaten Bojonegoro tahun 2014, 

Kecamatan Kedungadem merupakan wilayah penghasil sapi potong terbesar kedua 

di Kabupaten Bojonegoro setelah Kecamatan Tambakrejo yaitu sekitar 13 005 ekor 



2 

 

dari jumlah total 172 673 ekor. Kecamatan Kasiman memiliki 6 311 ekor dan 

Temayang sebanyak 6 543 ekor. Selain, sebagai penghasil sapi potong terbanyak, 

alasan para pakar memilih Kedungadem sebagai salah satu lokasi penerapan SPR 

di Kabupaten Bojonegoro adalah: 1) ketersediaan bahan pakan yang berlimpah 

karena sebagian besar wilayah Kedungadem adalah lahan pertanian sehingga 

limbahnya dapat diolah menjadi sumber makanan ternak; 2) tingkat pengetahuan 

dan keterampilan masyarakat yang masih kurang baik sedangkan jumlah penduduk 

berusia produktif cukup banyak sehingga hal ini menjadi potensi besar untuk modal 

perkembangan peternakan; 3) ternak sapi betina bisa mencapai 1 000 ekor sesuai 

konsep SPR, dimana Kecamatan Kedungadem sudah banyak menghasilkan sapi 

dari metode inseminasi buatan (Disnakkan Bojonegoro 2014). 

Sejak didirikan pada bulan September 2014, SPR Maju Bersama yang terletak 

di Kecamatan Kedungadem ini memiliki 85 orang anggota. Keanggotaan peternak 

ini hanya mencakup 2 desa dari 23 desa yang ada di Kecamatan Kedungadem yaitu 

Desa Drokilo dan Sidorejo. Berdasarkan data Dinas Peternakan Bojonegoro, pada 

tahun 2013 Desa Sidorejo memiliki 438 ekor sapi potong dan Desa Drokilo 

sebanyak 296 ekor. Saat SPR Maju Bersama dibentuk tahun 2014, jumlah 

keseluruhan sapi potong di kedua desa tersebut adalah 829 ekor yang terdiri dari 

143 ekor jantan dan 686 ekor betina. Jumlah ini meningkat pada tahun 2015, 

kepemilikan sapi di kedua desa tersebut menjadi 966 ekor dari jumlah total 13 005 

ekor di 23 desa yang ada di Kecamatan Kedungadem (IGTF 2015). Angka ini terdiri 

dari 611 ekor sapi betina, 133 ekor sapi jantan dan 222 ekor pedet atau anak sapi. 

Meskipun meningkat sekitar 14.18%, namun jumlah sapi yang tersedia belum 

memenuhi kriteria SPR yang ideal, dimana satu SPR minimal harus memiliki 1 000 

ekor sapi betina produktif dan maksimal 100 ekor sapi pejantan unggul. Jumlah 

betina juga mengalami penurunan sebesar 12.27% dari tahun 2014. Kebuntingan 

pada betina milik peternak SPR Maju Bersama terjadi rata-rata setelah dilakukan 

suntik inseminasi buatan (IB) sebanyak 2 - 3 kali. Umumnya, jika betina di IB 

sebanyak 3 kali namun belum mengalami kebuntingan, maka betina akan dijual 

karena dianggap tidak subur. Sebagian peternak juga masih menjual sapi betina 

produktif milik mereka sehingga jumlahnya semakin berkurang padahal sapi betina 

memiliki peran penting dalam menentukan produktifitas suatu peternakan dalam 

menghasilkan pedet.  

Dari data SPR Maju Bersama tahun 2015, kondisi ternak sapi potong yang 

dimiliki peternak anggota tergolong kurus. Nilai Body Condition Scoring (BCS) 

berada pada kategori A (terlihat >5 tulang rusuk), ini merupakan dampak dari 

kurang diperhatikannya kebutuhan gizi ternak terutama saat musim kemarau. 

Kondisi ternak betina yang kurus akibat kekurangan gizi menjadi salah satu faktor 

betina sulit bunting meskipun beberapa kali di IB. Lebih dari 50% sapi milik 

peternak tidak diketahui jenis indukannya sehingga banyak terjadi inbreeding 

(perkawinan sedarah) yang berakibat pada kecacatan dan gangguan kesehatan pada 

ternak (IGTF 2015). Adanya permasalahan-permasalahan ini menandakan bahwa 

program “sekolah” yang dijalankan SPR Maju Bersama saat ini belum efektif. 

Proses pentransferan ilmu pengetahuan pada program pendampingan yang 

dilakukan akademisi dan pemda setempat belum berdampak signifikan terhadap 

perubahan pola pikir peternak. Upaya pengembangan terhadap program “sekolah” 

sangat diperlukan agar dampak besar adanya SPR dapat dirasakan oleh peternak 

dalam meningkatkan daya saing mereka. 
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Kesuksesan dalam pelaksanaan program “sekolah” sangat mempengaruhi 

pencapaian output yang diharapkan organisasi di masa depan yaitu terbentuknya 

perusahaan kolektif berbasis sapi potong yang dijalankan secara mandiri oleh para 

peternak. Berdirinya perusahaan kolektif ini juga perlu didukung oleh konsep 

model bisnis yang tepat dengan mempertimbangkan peluang dan ancaman yang 

akan dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki SPR Maju Bersama. 

Namun, konsep model bisnis sebagai arah pengembangan usaha sapi potong di 

masa depan belum dimiliki oleh SPR Maju Bersama. Pola pemeliharaan dan 

pemasaran sapi potong belum dilakukan dalam satu manajemen sehingga SPR 

belum memiliki sistem manajemen mutu dan standar untuk produk layak jual. Saat 

ini, SPR Maju Bersama belum memetakan siapa saja yang akan dilayani, apa nilai 

yang akan ditawarkan kepada pelanggannya, bagaimana nilai tersebut dapat 

didistribusikan kepada pelanggan, bagaimana cara menjaga hubungan dengan 

pelanggan, apa saja sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan nilai, 

kegiatan apa yang dilakukan dan siapa saja yang dapat membantu SPR Maju 

Bersama agar model bisnis dapat berjalan serta pertimbangan biaya dan pendapatan 

yang dihasilkan oleh organisasi. SPR Maju Bersama perlu merumuskan model 

bisnis kolektif yang cocok dijalankan di masa mendatang sehingga peran SPR 

sebagai jembatan bagi anggotanya untuk berkolaborasi usaha (bridging) dan 

membuka jaringan kerjasama yang lebih luas (networking) dapat diwujudkan.  

Upaya pengembangan dapat berjalan efektif jika organisasi mengetahui 

terlebih dahulu bagaimana model bisnis yang dijalankannya saat ini sehingga SPR 

Maju Bersama dapat dengan mudah melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih 

terarah dan tepat sasaran untuk pengembangan program “sekolah” dan bisnis sapi 

potong di masa mendatang. Model bisnis dapat mencerminkan pilihan strategis dan 

implikasi operasional yang membantu perusahaan untuk mengkomunikasikan, 

menganalisis, menguji dan memvalidasi sebuah hubungan sebab-akibat yang 

berasal dari pilihan strategi yang dibuat (Shafer et al. 2005). Model bisnis dapat 

dibagi menjadi tiga menurut fungsinya yaitu model bisnis sebagai suatu cara, model 

bisnis sebagai komponen-komponen bisnis dan model bisnis sebagai suatu strategi 

bisnis bagi perusahaan (Kastelle 2012). Ada beberapa tipe model bisnis yang 

biasanya diterapkan perusahaan untuk meningkatkan value yang dimilikinya yaitu 

value networking mapping yang dikembangkan Verna Allee (1990), model bisnis 

Henry Chesbrough (2003), diamond strategy yang dikembangkan Hambrick dan 

Fredrickson, The Four-box Business Model yang dikembangkan oleh Mark Johnson 

dan business model canvas yang dikembangkan oleh Osterwalder & Pigneur (2010). 

Dari model-model bisnis tersebut, business model canvas (BMC) yang 

dikembangkan oleh Osterwalder dan Pigneur merupakan salah satu pendekatan 

model bisnis yang saat ini cukup populer dan banyak digunakan oleh berbagai 

kalangan. Model bisnis ini tidak hanya digunakan untuk perusahaan berorientasi 

profit namun juga untuk organisasi non profit. Melalui sembilan elemen yang 

tersusun dalam sebuah kanvas dapat memudahkan SPR Maju Bersama untuk 

menggambarkan model bisnis yang dijalankannya saat ini dan menampung ide-ide 

inovatif secara transparan dari level manajemen organisasi. Hal ini berguna untuk 

menciptakan strategi-strategi baru melalui perbaikan model bisnis ataupun 

perancangan prototipe model bisnis baru. Perbaikan model bisnis dapat mengisi gap 

dengan menyediakan beberapa model bisnis alternatif yang dapat diuraikan dalam 

bentuk program-program di masa mendatang (Tian dan Martin 2012). Mengingat 
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pula, SPR Maju Bersama merupakan wadah peternak untuk berbisnis bersama yang 

baru terbentuk sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi baru agar produk sapi potong 

yang dihasilkan mudah diterima di pasar dan mampu bersaing dengan produk impor. 

Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian mengenai “Business 

Model Canvas Sekolah Peternakan Rakyat di Kecamatan Kedungadem Kabupaten 

Bojonegoro”. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan SPR 

sebagai wadah peternak lokal untuk meningkatkan daya saing dan nilai jual 

produknya melalui model bisnis yang tepat. Selain itu, sebagai salah satu solusi 

dalam penyelesaian masalah ketersediaan daging nasional yang belum terpenuhi.  

 

 

Perumusan Masalah 

 

Kesuksesan pelaksanaan SPR akan sangat mendukung terbentuknya 

perusahaan bisnis kolektif yang efektif dan berkelanjutan. Program SPR yang 

dijalankan oleh SPR Maju Bersama berfokus pada penggemukan dan pembiakan 

sapi potong. Parameter teknis untuk indikator kesuksesan usaha pemeliharaan 

ternak tersebut berorientasi pada pencapaian bobot badan optimal dan 

pengembangbiakan ternak betina produktif dalam rangka menyediakan ternak 

bakalan yang akan digemukkan. Menurut data IGTF 2015, jenis sapi yang 

diternakkan oleh peternak anggota adalah sapi persilangan, dimana bangsa sapi 

yang paling mendominasi adalah Simental dan Limousine yang disilangkan dengan 

sapi Peranakan Ongole (PO). Jenis sapi ini disukai peternak karena berat lahirnya 

yang besar, pertumbuhan yang lebih cepat dari sapi lokal, ukuran tubuh dewasa 

lebih besar dan adaptasi terhadap lingkungan dan pakan yang baik. Namun, 

kenyataannya kondisi sapi potong yang diternakkan SPR Maju Bersama tergolong 

sangat kurus dengan skala BCS= 1. Tentunya hal ini berdampak pada rendahnya 

harga jual sapi yang ditawarkan peternak. Kebutuhan gizi ternak belum mendapat 

perhatian khusus dari peternak terutama di musim kemarau. Kedungadem 

merupakan wilayah yang kering sehingga musim kemarau lebih panjang 

dibandingkan musim penghujan. Peternak SPR Maju Bersama sebagian besar 

belum mampu membuat pakan fermentasi (silage) sebagai stok pakan. Akibatnya 

sebagian besar peternak mengalami kesulitan untuk mencari hijauan terutama saat 

musim kemarau. Disamping itu, banyak peternak yang tidak mempunyai lahan 

untuk menanam rumput hijauan dan peralatan pengolahan pakan kurang memadai.  

Kondisi BCS ternak sangat mempengaruhi sistem reproduksi sapi potong. 

Semakin rendah nilai BCS menunjukkan semakin rendah pula service per 

conception (S/C) pada sapi potong. S/C adalah jumlah inseminasi per kebuntingan. 

Laporan tahunan SPR Maju Bersama tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata S/C 

ternak di wilayah Kedungadem adalah > 2.0   dengan conception rate (CR) sebesar 

61.71%. Skala nilai ideal S/C adalah  1.6-2.0, sedangkan nilai ideal untuk CR adalah 

65% (Nuryadi dan Wahjuningsih 2011). Selain dipengaruhi oleh nutrisi pakan, 

recording atau pendataan juga mempengaruhi kesuksesan IB dan kebuntingan. 

Sebagian besar sapi milik peternak anggota SPR Maju Bersama tidak diketahui 

jenis indukannya disebabkan recording yang tidak dilakukan secara rutin. Peternak 

menganggap bahwa kegiatan ini tidak penting dilakukan. Adanya recording dapat 

menghindari inbreeding (perkawinan sedarah) yang dapat menyebabkan ternak 

cacat lahir, sulit bunting, dan gangguan kesehatan reproduksi pada ternak sehingga 
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peternak mendapatkan sapi indukan yang unggul. Umumnya, jika betina di IB 

sebanyak 3 kali namun belum mengalami kebuntingan, maka betina dijual karena 

dianggap tidak subur. Sebagian peternak juga masih menjual sapi betina produktif 

milik mereka sehingga jumlahnya semakin berkurang padahal telah dijelaskan pada 

Statuta SPR bahwa peternak anggota tidak diperbolehkan menjual sapi betina 

produktif. Hal ini menunjukkan bahwa program SPR yang dijalankan belum efektif 

dalam meningkatkan pengetahuan peternak untuk memperbaiki kondisi peternakan 

di wilayah Kedungadem meskipun program ini sudah berjalan kurang lebih dua 

tahun. 

Kurang efektifnya program SPR ini disebabkan belum kuatnya internal 

organisasi sehingga koordinasi antara manajemen dan anggota menjadi kurang baik. 

Pada tahun pertama, output yang diharapkan adalah terbentuknya kelembagaan 

yang kuat yang ditandai dengan tumbuhnya rasa saling percaya, saling 

ketergantungan, dan menjadi sebuah keluarga. Namun, output ini belum tercapai 

oleh SPR Maju Bersama. Kekuatan kelembagaan memiliki peranan penting yaitu 

sebagai pondasi untuk membangun perusahaan kolektif di masa mendatang. 

Berjalannya program “sekolah” terkendala oleh kurikulum dan belum terjadwal 

serta terkomunikasi dengan baik, pendampingan yang terbatas jarak, waktu dan 

biaya serta fasilitas “sekolah” SPR Maju Bersama yang belum memadai. Hal ini 

tentunya mengurangi intensitas belajar peternak pada proses pendampingan 

sehingga penyerapan ilmu dan teknologi yang diberikan masih rendah. Di sisi lain, 

kesadaran peternak untuk menerima ilmu pengetahuan masih rendah, sebagian 

besar mereka bergabung dengan SPR Maju Bersama karena mengharapkan bantuan 

dari pemerintah atau pihak lain untuk kebutuhan pribadi. Saat ini, peternak yang 

menjadi anggota SPR Maju Bersama hanya mencakup dua desa dengan jumlah 85 

orang. Padahal Kecamatan Kedungadem terdiri dari 23 desa yang masing-masing 

warganya sebagian besar menjadi peternak. Peluang ini belum dapat dilihat dan 

dimanfaatkan oleh manajemen SPR untuk memperluas keikutsertaan peternak 

dalam program “sekolah”. Organisasi kurang mensosialisasi program SPR kepada 

masyarakat sekitar. 

Untuk parameter non-teknis sebagai indikator kesuksesan program SPR 

meliputi: 1) semua kegiatan sudah dalam satu manajemen; 2) kegiatan teknis sudah 

mengikuti sistem manajemen mutu dan semua produk sesuai SNI dan; 3) 

perusahaan kolektif telah berdiri berdasarkan akte notaris. Satu manajemen yang 

dimaksudkan adalah pengelolaan  usaha  peternakan  dilakukan secara  kolektif  

dalam  satu  aturan menyangkut pelayanan teknis, pendampingan, ekonomi, dan 

pemasaran. Namun, di dalam pelaksanaannya, SPR Maju Bersama belum 

melakukan semua kegiatannya dalam satu manajemen terutama dalam pemasaran 

dan penjualan ternak serta produk samping yang dihasilkan. Saat ini, SPR Maju 

Bersama juga belum memiliki sistem manajemen mutu dan standar produk yang 

layak untuk dijual. Output yang diharapkan dari program SPR, setelah empat tahun 

proses pendampingan peternak dituntut untuk dapat mandiri menjalankan usaha 

bisnis sapi potong dengan memanfaatkan ilmu peternakan serta ilmu bisnis yang 

diperoleh dari program “sekolah”. Sebagai bentuk kemandirian, peternak akan 

mendirikan sebuah perusahaan kolektif yang berbadan hukum sehingga sangat 

penting bagi SPR sejak dini merumuskan konsep model bisnis yang akan menjadi 

arah pengembangan usaha sapi potong di masa mendatang. SPR Maju Bersama 

belum merancang model bisnis seperti apa yang akan dijalankan organisasi dalam 
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mengembangkan bisnis sapi potongnya secara kolektif. Perancangan model bisnis 

ini tentu harus mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang dapat 

mempengaruhi SPR dalam menjalankan model bisnisnya. Kondisi saat ini yang 

dihadapi SPR dalam pengembangan bisnis sapi potong meliputi: 1) kegiatan 

pemasaran ternak masih dilakukan peternak SPR Maju Bersama secara terpisah, 

belum melalui satu manajemen; 2) pola promosi dan pemasaran masih sangat 

tradisional dan belum banyak melibatkan peran teknologi informasi; 3) sulitnya 

menembus rantai pasar yang panjang menyebabkan peternak lebih memilih untuk 

memasarkan ternak mereka melalui tengkulak; 4) rendahnya kemampuan SDM 

dalam mendapat mitra baru; 5) belum adanya badan hukum menyulitkan SPR Maju 

Bersama untuk menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dalam upaya 

mengembangkan fasilitas dan infrastruktur SPR. 

Dalam upaya pengembangan program “sekolah” dan bisnis sapi potong SPR 

Maju Bersama ke depannya, manajemen SPR perlu menggambarkan terlebih 

dahulu bagaimana model bisnis yang dijalankan SPR Maju Bersama saat ini dengan 

melihat lingkungan dan aktifitas bisnis internal organisasi dengan menggunakan 

business model canvas. Selanjutnya melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor 

eksternal (peluang dan ancaman) dan internal (kekuatan dan kelemahan) melalui 

analisis SWOT. Hasil analisis SWOT pada masing-masing model tersebut 

digunakan sebagai pedoman dalam menyusun strategi-strategi untuk 

pengembangan program “sekolah” dan sebagai acuan dalam perancangan prototipe 

model bisnis sapi potong di masa depan. Berdasarkan uraian di atas maka 

permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan menjadi beberapa 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana potret model bisnis “sekolah” dan bisnis sapi potong yang dijalankan 

SPR Maju Bersama saat ini? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

bagi SPR Maju Bersama dalam menjalankan kedua model bisnisnya? 

3. Apa saja elemen di dalam model bisnis ”sekolah” yang perlu diperbaiki dan 

program apa saja yang dapat dirumuskan sebagai strategi pengembangan 

“sekolah” SPR Maju Bersama di masa mendatang? 

4. Prototipe model bisnis baru seperti apa yang cocok digunakan dalam 

pengembangan bisnis sapi potong SPR Maju Bersama di masa mendatang?  

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi masing-masing model bisnis “sekolah” dan bisnis sapi potong 

yang dijalankan SPR Maju Bersama saat ini dengan menggunakan sembilan 

elemen Business Model Canvas. 

2. Mengidentifikasi apa saja faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi 

model bisnis “sekolah” dan bisnis sapi potong SPR Maju Bersama. 

3. Merumuskan perbaikan model bisnis “sekolah” dan menyusun program-

program perbaikan “sekolah” untuk masa mendatang. 

4. Merancang prototipe model bisnis baru yang tepat sebagai strategi 

pengembangan bisnis sapi potong di masa depan. 
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Manfaat Penelitian 

 

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini 

antara lain:  

1) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, 

wawasan dan menjadi rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

2) Bagi pengurus SPR Maju Bersama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan dalam pengembangan program “sekolah” dan usaha sapi potong 

SPR Maju Bersama jangka panjang. 

3) Bagi Pemkab Bojonegoro, penelitian ini diharapkan dapat menjadi model pola 

pendampingan bagi SPR yang berada di Kabupaten Bojonegoro dalam 

mengaplikasikan usaha sapi potong berbasis peternakan rakyat.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup daerah yang menjadi fokus penelitian ini adalah SPR Maju 

Bersama yang terdapat di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, Jawa 

Timur. SPR Maju Bersama mencakup peternak di Desa Drokilo dan Sidorejo. 

Penelitian ini berfokus pada dua model bisnis yang saling berkaitan yang dijalankan 

SPR Maju Bersama saat ini yaitu program “sekolah” dan model bisnis sapi potong. 

Cakupan penelitian meliputi upaya perbaikan terhadap program “sekolah” dan 

perancangan alternatif prototipe model bisnis sapi potong di masa mendatang. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
Kerangka Teoritis   

 

Potensi dan Permasalahan Agribisnis Peternakan 

Subsektor peternakan memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang 

di Indonesia. Ada empat alasan subsektor peternakan dapat dijadikan peluang bisnis 

yang besar yaitu: 1) jumlah penduduk Indonesia yang mencapai ± 250 juta orang 

dengan tingkat pertumbuhan 1.4% per tahunnya berdampak pada kebutuhan 

konsumsi yang semakin tinggi; 2) kondisi geografis dan kekayaan sumber daya 

alam yang berlimpah sangat mendukung pengembangan industri peternakan; 3) 

kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai gizi sudah semakin meningkat; 

4) perekonomian Indonesia yang semakin membaik memicu kenaikan daya beli 

masyarakat terhadap produk peternakan (Daryanto 2009).  

Peternakan juga merupakan salah satu subsektor dari pertanian yang 

mempunyai peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Peternakan 

memberikan kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), 

penyerapan tenaga kerja maupun dalam penyediaan bahan baku industri di 

Indonesia. Berdasarkan analisis PDB pertanian yang dilakukan BPS (2015), 

kontribusi peternakan terhadap PDB pertanian adalah sebesar 11.84%. Untuk 

kontribusi PDB subsektor peternakan (on farm) terhadap PDB Indonesia pada tahun 
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