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Abstrak 

Potensi industri sapi potong di Jawa Timur masih memungkinkan untuk dikembangkan ditinjau dari besarnya 

populasi ternak sapi potong (3.3 juta ekor) dan peluang peningkatan produktifitas sapi lokal. Peran dan kontribusi sektor 

ini juga sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja (1.5 juta peternak). Namun masih terdapat masalah yang dihadapi. 

Yang apabila disimpulkan bermula dari belum kuatnya rantai komoditas industri sapi potong, kurangnya akses 

informasi (pasar, teknologi, permintaan dan penawaran), dan peternak belum mampu mengalokasikan sumberdaya yang 

ada secara tepat dan efisien. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi core business dari rantai 

komoditas industri sapi potong, (2) mengidentifikasi peran dan fungsi dari masing-masing aktor dan (3) menganalisis 

karakter sosial  ekonomi dari aktor pada rantai komoditas industri sapi potong. Ruang lingkup penelitian ini adalah 

Propinsi Jawa Timur dengan ruang lingkup kajian semua aktor yang terlibat sejak sektor hulu sampai dengan hilir yaitu 

penyedia input/bakalan, peternak penggemukan, pedagang dan prosesor. Adapun metode yang dipergunakan adalah 

deskriptif. Hasil penelitian ini adalah (1) Kegiatan utama (core business) dari usaha sapi potong pada peternak kecil 

adalah penyediaan input, penggemukan, pemasaran dan pemotongan, (2) Aktor peternak penggemukan mempunyai 

peran yang beragam dan masing-masing tahapan pada rantai komoditas sapi potong. Hal ini menunjukkan bahwa aktor 

ini sangat dominan dan berpengaruh besar terhadap kinerja sapi potong, (3) Karakteristik penyedia input, peternak 

penggemukan, pedagang dan jagal relatif sama. Yang berbeda adalah lamanya mereka menekuni usahanya dan 

karakteristik organisasi usahanya. 

 

Kata kunci: sapi potong, rantai komoditas, karakteristik 

 

Abstract 

Beef cattle industry in East Java has big contribution to economic development.  The population was about 3.3 

million heads. Besides that, the potency of local spesies have not been develop yet. The role and contribution of this 

sector was high in term of employment. 1.5 million people worked in this sector. however, beef cattle industry faced 

several problems such as weak of beef cattle commodity chain, lack of information (market, technology, supply and 

demand) and the farmers were not able to allocate their resources efficiently. The objectives of this research are: (1) to 

identify the core business of beef cattle commodity chain, (2) to identify the role and contribution of each actors and (3) 

to analyze the social-economic characteristics of actors in the beef cattle commodity chain. the location of the research 

was East Java The respondents were identified along beef cattle commodity chain (upstream to downstream) i.e. input 

provision, farmer, trader and processor. This research used descriptive analysis. The research results were: (1) Core 

business of the beef cattle commodity chain were: input provision, fattening, marketing and slaughtering, (2) Farmer 

has important role in the different stages of the  beef cattle commodity chain, (3) The characteristics of input provision, 

farmer, trader and processor were relatively the same. the difference were in the years in the beef cattle business and 

legal status of their business. 
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I. PENDAHULUAN 

Permintaan daging nasional menunjukkan trend yang 

meningkat. Pada tahun 1990, tingkat konsumsi daging 

sapi nasional masih kurang dari 1 kg/orang/tahun [1]. 

Namun pada 2007, tingkat konsumsi daging nasional 

meningkat menjadi 8.4 kg/orang/tahun. Bahkan konsumsi 

di Jawa Timur sudah mencapai 9.17 kg/orang/tahun [2]. 

Kenaikan konsumsi perkapita tersebut menyebabkan 

ketergantungan kita kepada negara lain semakin besar. 

Total konsumsi daging sapi pada tahun 2010 adalah 

312.000 ton. Jumlah ini tidak mampu dipenuhi oleh 

produksi sapi nasional yang hanya berjumlah 261.000 ton 

Tingginya aktivitas impor berdampak kurang baik 

terhadap perkembangan industri sapi potong nasional. 

Akibat aktifitas impor, profit yang diterima peternak kecil 

cenderung menurun [3].  Disamping itu, aktifitas impor 

akan meningkatkan ketergantungan kita pada negara lain 

serta menguras devisa negara yang cukup besar. 

Salah satu upaya untuk keluar dari kompleksitas 

permasalahan diatas adalah melalui pengembangan 

budidaya sapi lokal. Beberapa diantaranya adalah sapi 
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Bali dan sapi Madura. Pengembangan sapi lokal 

mempunyai beberapa keunggulan bila dibandingkan 

dengan sapi non-lokal yaitu tingkat adaptasi yang tinggi, 

tidak membutuhkan perawatan khusus, kualitas daging 

yang baik serta rendah lemak.  Pengembangan komoditas 

ini juga secara otomatis akan mendorong peningkatan 

produktifitas bagi 80% peternak kecil yang ada (1.6 juta 

peternak). Upaya peningkatan produktifitas sapi lokal 

juga akan melestarikan keberadaan jenis sapi tersebut. 

Lebih lanjut menyatakan bahwa industri sapi potong 

bisa dikembangkan dengan memperbaiki peran masing-

masing aktor dalam rantai komoditas (commodity chain) 

sapi potong. Kondisi yang ada saat ini adalah terdapat 

distribusi profit yang tidak merata diantara aktor yang 

terlibat. Menurut Ref. [7] dan [5] menunjukkan bahwa 

profit yang diterima peternak bakalan adalah negatif 

(merugi), peternak penggemukan  Rp. 127.000, pedagang 

berkisar antara Rp. 214.000 – Rp.650.000 Sedangkan 

jagal antara Rp. 99.000 – Rp. 1.094.000. 

Dari uraian diatas, industri sapi potong di Jawa Timur 

mempunyai potensi untuk dikembangkan ditinjau dari 

besarnya populasi ternak sapi potong (3.3 juta ekor) dan 

peluang peningkatan produktifitas sapi lokal. Namun 

masih terdapat masalah yang dihadapi. Yang apabila 

disimpulkan bermula dari belum kuatnya rantai komoditas 

industri sapi potong, kurangnya akses informasi (pasar, 

teknologi, permintaan dan penawaran), dan peternak 

belum mampu mengalokasikan sumberdaya yang ada 

secara tepat dan efisien. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Jawa Timur, yang 

merupakan pulau terpadat di Jawa Timur. Pemilihan Jawa 

Timur sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa 

pertimbangan. Pertama, populasi sapi Potong Jawa Timur 

adalah sebesar 3,394,083 ekor, yang merupakan terbesar 

di Indonesia. Kedua, kontribusi komoditi sapi potong 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur 

relatif tinggi yaitu 18.7%. Ketiga, aktifitas ekonomi 

industri sapi potong menyerap 1,3 juta tenaga kerja. 

Lokasi penelitian ini adalah 4 kabupaten di Jawa Timur 

yaitu Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Surabaya. 

Probolinggo adalah produsen utama sapi potong di Jawa 

Timur dan mempunyai banyak feedloter. Sedangkan 

Malang karakteristik peternak beragam mulai dari 

peternak kecil sampai dengan peternak besar. Lokasi 

responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 

1. 

 

 
 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian. 
 

Sumber: www.geospasial.bnpb.go.id 

B. Data dan Sampling 

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. 

Data primer dikumpulkan dari penyedia input (penyedia 

pakan, obat-obatan, dan penyedia bakalan), peternak 

penggemukan, pedagang dan jagal. Data dikumpulkan 

melalui wawancara terstruktur melalui kuesioner. 

Pemilihan responden peternak penggemukan 

dikumpulkan berdasarkan informasi dari petugas Loka 

Penelitian Sapi Grati-Pasuruan. Berdasarkan informasi 

tersebut, jumlah populasi peternak kecil yang menjadikan 

usaha penggemukan sebagai pekerjaan utama adalah 

sebanyak 418 orang. Sehingga diambil sampel sebanyak 

81 orang. 

Selanjutnya berdasarkan informasi dari responden 

peternak penggemukan tersebut dilakukan wawancara 

terhadap aktor penyedia input dan pedagang serta jagal 

yang melakukan transaksi  dengan masing-masing 

peternak. Adapun jumlah dan sebaran responden pada 

rantai komoditas sapi potong  pada peternak kecil dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Sebaran Responden Rantai Komoditas Sapi Potong di 

Jawa Timur 
 

AKTOR PADA RANTAI 

KOMODITAS 
TIPE RESPONDEN 

Penyedia Bakalan 35 

Penyedia Pakan 1 

Toko Pertanian 2 

Peternak 70 

Pedagang Desa 6 

Pedagang Kecamatan 4 

Pedagang Kabupaten 1 

Jagal Desa 4 

Jagal Kecamatan 6 

Jagal Kabupaten 2 

Total 131 
 

Sumber: Data Primer, 2015 

C. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif. Pada tahap awal 

akan dijelaskan kegiatan utama pada rantai komoditas 

sapi potong. Metode ini juga menjelaskan karakteristik 

masing-masing aktor dalam rantai komoditas sapi potong 

pada peternak kecil. Selanjutnya dijelaskan pula fungsi 

dari masing-masing aktor serta peran dan hubungan antar 

aktor tersebut. Pada bagian akhir di pembahasan masing-

masing aktor akan dijelaskan peran pemerintah dalam 

mendukung pencapaian program swasembada daging. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kegiatan Utama pada Rantai Komoditas Sapi Potong 

Kegiatan utama pada sistem usaha sapi potong terdiri 

dari penyedia input (bakalan, pakan, dan obat-obatan), 

penggemukan, pemasaran dan pemotongan. Gambar 2 

berikut mengilustrasikan kegiatan utama tersebut.  



 

Prosiding Seminar Nasional FKPTPI 2015    | 42  
Fakultas Pertanian – Universitas Lambung Mangkurat 

 

Semua kegiatan utama tersebut harus menerapkan 

teknik budidaya dan aturan yang ada untuk menjamin 

tercapainya kualitas dan produktifitas yang diharapkan. 

Kementerian Pertanian telah menerbitkan buku pedoman 

tentang teknik budidaya sapi potong yang baik.  

 

 
 

Gambar 2. Kegiatan Utama pada Rantai Komoditas Sapi Potong 

 

Pada tahap penyediaan input, beberapa materia harus 

tersedia dalam jumlah yang cukup yaitu sapi bakalan, 

pakan, obat-obatan dan infrastruktur. Beberapa responden 

peternak memahami betul proses untuk menseleksi sapi 

bakalan yang baik. Mereka dapat menentukan sapi 

bakalan yang baik berdasarkan varietas, umur dan berat 

badan. Namun demikian karena keterbatasan dana maka 

peternak kecil lebih suka membeli sapi bakalan yang 

murah dibandingkan yang berkualitas baik. 

Berdasarkan pada acuan "Teknik budidaya ternak yang 

baik"peternak harus menyediakan pakan  yang cukup bagi 

ternaknya untuk menjamin agar ternak tersebut dapat 

tumbuh dengan baik. Adapun jenis pakan yang disediakan 

adalah konsentrat, polar, ampas tahu, hijauan, hay dan 

silase. Terdapat formula khusus yang dibutuhkan untuk 

mencapai bobot pertumbuhan berat badan haria yang 

tinggi. Obat-obatan juga penting bagi sapi potong dalam 

menjamin peningkatan berat badan yang baik. Peternak 

memberikan vitamin dan juga jamu tradisional bagi sapi 

mereka. Peternak juga harus menjaga ternaknya agar tidak 

terserang penyakit kuku dan mulut, antraks dan jenis 

penyakit lainnya.  

Tahap kedua adalah penggemukan. Pada riset ini, 

petani penggemukan memelihara ternakya selama 4 – 12 

months melebihi dari standar yang dianjurkan yaitu  3 – 6 

bulan. Hal ini disebabkan karena rendahnya pertumbuhan 

berat badan harian sapi potong. Akibatnya peternak kecil 

harus memelihara sapi potongnya lebih lama. 

Konsekuensinya adalah biaya pemeliharaannya 

(khususnya pakan) akan semakin tinggi, yang otomatis 

akan menurunkan keuntungan peternak. Mereka juga 

harus memelihara kondisi fisik sapi potongnya agar tidak 

mengalami cedera pada saat proses penjualan. 

Tahap ketiga adalah proses pemasaran. terdapat tiga 

tingkat pasar pada rantai komoditas sapi potong yaitu 

pasar input, pasar antara dan pasar output. Pada pasar 

input, komoditas yang diperdagangkan adalah input pada 

usaha ternak sapi potong yaitu sapi bakalan, pakan dan 

obat-obatan. Pada rantai komoditas sapi potong bagi 

peternak kecil, input yang banyak dibutuhkan oleh 

peternak adalah sapi bakalan dan pakan hijauan serta 

jamu trdisional. Selanjutnya, pada pasar antara dan pasar 

output,  komoditas yang dijual adalah sapi potong setelah 

digemukkan.  

Tahap terakhir pada rantai komoditas ini adalah proses 

pemotongan sapi potong. Kegiatan ini dilakukan di rumah 

potong hewan untuk menjamin aspek ASUH yaitu Aman, 

Sehat, Utuh dan Halal. Pada kegiatan ini, produk 

mengalami transformasi dari sapi hidup menjadi karkas. 

 

  

1) AKTOR KUNCI DAN FUNGSINYA PADA RANTAI 

KOMODITAS 

Terdapat beberapa aktor pada rantai komoditas sapi 

potong, mulai dari penyedia input sampai dengan jagal. 

Lebih lanjut akan dijelaskan hubungan antar aktor. 

Penyedia Pakan 

Jumlah penyedia pakan pada rantai komoditas peternak 

kecil sangat sedikit. ada dua untuk usaha yang relatif 

besar yaitu 1 di Malang dan 1 di Pasuruan. Masing-

masing memberikan kontribusi produknya terhadap 

peternak dimasing-masing lokasi. Produk utamanya 

adalah konsentrat. Namun proporsi produk yang diserah 

di lokasi penelitian relatif kecil dibandingkan dengan total 

produksi yang dihasilkan. Perusahaan juga memproduksi 

complete feed dan polar. 

Berkaitan dengan penyediaan pakan, Pemerintah Jawa 

Timur membangun 50 pabrik pakan mini bagi 50 

kelompok di 28 kabupaten dan kota. Tujuannya adalah 

menyediakan pakan bagi peternak penyedia bakalan dan 

peternak penggemukan khususnya pada musim kemarau. 

Toko Peternakan 

Terdapat empat toko pertanian dilokasi penelitian yang 

menyediakan pakan dan obat-obatan ternak. Kondisi 

toko-toko tersebut tidak terlalu besar dan belum 

menerapkan sistem manajemen modern.  Menurut 

informasi dari penjual, permintaan akan pakan (konsentrat 

dll) dan obat-obatan sangat rendah. Hal ini disebabkan 

oleh kondisi bahwa peternak tidak mempunyai uang 

untuk membeli input tersebut. Di Malang, mereka hanya 

membeli obat penurun panas (dewormer) dan vitamin 

saja. 

Terdapat kebijakan yang terkait dengan penyediaan 

obat-obatan dan sekaligus program untuk mengevaluasi 

implementasinya. Pemerintah menyediakan obat-obatan 

dengan tujuan meningkatkan kesehatan hewan khususnya 

sapi.  Obat-obatan tersebut dikirim ke Balai Pembibitan 

Ternak dan Hijauan Makanan Ternak pada tujuh 

kabupaten di Jawa Timur. Pemerintah juga mensupervisi 

pendistribusian obat-obatan tersebut dengan mengunjungi 

beberapa peruahaan obat dan toko pertanian.  

Penyedia Bakalan 

Peternak mendapatkan sapi bakalan dari beberapa 

lokasi, karena sangat sedikit peternak yang fokus hanya 

memelihara sapi bakalan. rendahnya tingkat profitabilitas 

usaha sapi bakalan mengakibatkan stok sapi nasional sulit 

untuk meningkatkan dengan pesat.  

Pada penelitian ini, peternak mendapatkan sapi bakalan 

dari Desa Dadapan-Wajak, Singosari, Gedog Wetan, 

Sanan Rejo, Dampit, Nguling dan Gondang Legi. 

Kecamatan Dampit adalah pusat pengembangbiakan sapi 

potong.  Peternak sapi bakalan disini masih dalam skala 

kecil. Mereka hanya mempunyai 1 - 3 ekor indukan saja 

sehingga peternak hanya mampu menjual maksimal 3 

ekor per tahun.  

Disamping itu, terdapat pula kelompok breeder yaitu di 

Kecamatan Wajak. Peternak disini relatif sudah 

menerapkan teknik budidaya yang baik. Masalah utama 

yang dihadapi adalah kekurangan modal dan rendahnya 

pemahaman tentang teknik pemeliharaan sapi bakalan. 

Penye

dia Input 

Pengg

emukan 

 

Pemas

aran 

Pemot

ongan 
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Aktifitas yang dilakukan oleh penyedia sapi bakalan 

dapat dilihat pada Tabel 2. Pembelian indukan dan proses 

inseminasi buatan adalah dua jenis kegiatan yang tidak 

dilakukan oleh peternak penggemukan. 

Tabel 2. Fungsi dari Aktor Penyedia Sapi Bakalan 

AKTIFIT

AS 

STATUS 

OUTPUT 
YA TIDAK 

Mencari 

pakan 

30 (86%) 5 (14%) Hijauan 

Beli 

indukan 

35 (100%

) 

0 (0%) 
Sapi Indukan 

Beli pakan 24 (69%) 1

1 

(31%) hijauan, 

konsentrat, 

complete feed, 

polar, ampas 

tahu 

Beli obat-

obatan 

15 (43%) 2

0 

(57%) Penghilang 

panas, vitamin, 

jamu  

Inseminasi 

Buatan 

29 (83%) 6 (17%) Sapi Bakalan 

Pembiaka

n 

35 (100%

) 

0 (0%) Sapi Potong 

Pemasaran 20 (57%) 1

5 

(43%) Jasa 

Transporta

si 

10 (29%) 2

5 

(71%) Jasa 

Sumber: Data Primer diolah, 2015 

 

Sapi bakalan dalam penelitian ini sebagian besar 

berasal dari proses Inseminasi Buatan. Hal ini berarti 

bahwa program pemerintah dalam menggalakkan 

program ini dalam rangka untuk meningkatkan populasi 

sapi potong relatif berhasil. 

Berdasarkan informasi dari wawancara dengan 

peternak, pemerintah sering memberikan penyuluhan dan 

pelatihan terkait dengan inseminasi buatan yang biasanya 

dilakukan oleh mantri ternak. 

Program pemerintah yang lain adalah bantuan untuk 14 

kelompok peternak di Jombang dan Lamongan berupa 

225 ekor indukan, pakan dan obat-obatan dan pengolahan 

limbah. Maksud dari kebijakan ini adalah pengembangan 

inseminasi buatan dalam mendukung kebijakan 

swasembada daging nasional. 

Peternak  

Peternak penggemukan adalah aktor utama dalam 

rantai komoditas sapi potong. Rata-rata kepemilikan sapi 

potong adalah 2 ekor. Sehingga peternak dalam penelitian 

ini masuk dalam kategori peternak kecil.  

Terdapat enam aktifitas utama yang dilakukan oleh  

peternak penggemukan (Tabel 3). Penggemukan adalah 

aktifitas utama dan dikerjakan oleh semua peternak. 

Jangka waktu penggemukan berkisar antara 3 sampai 

dengan 12 bulan.  

Lebih lanjut, jumlah peternak yang membeli obat-

obatan hanya 43%. Sisanya hanya membuat jamu 

tradisional untuk memberikan  obat kepada sapinya. 

keterbatasan modal dan kurangnya pengetahuan 

menyebabkan peternak tidak menerapkan pola usaha 

ternak sesuai anjuran. 

Tabel 3. Fungsi Peternak Penggemukan dalam Rantai 

Komoditas Sapi Potong 

AKTIFIT

AS 

STATUS 

OUTPUT 
YA TIDAK 

Mencari 

pakan 

60 (86%) 10 (14%

) 

Hijauan 

Membeli 

Bakalan 

70 (100%

) 

0 (0%) Sapi Bakalan 

Membeli 

Pakan 

20 (29%) 50 (71%

) 

hijauan, 

konsentrat, 

complete feed, 

polar, ampas 

tahu 

Membeli 

Obat-

Obatan 

30 43%) 40 (57%

) 

Penghilang 

panas, vitamin, 

jamu  

Penggemu

kan 

70 (100%

) 

0 (0%) Sapi Potong 

Pemasaran 35 (50%) 35 (50%

) 

Jasa 

Transporta

si 

65 (93%) 5 (7%) Jasa 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

 

Aktifitas pemasaran dalam penelitian ini adalah 

kegiatan penjualan sapi potong secara aktif oleh peternak. 

Hasilnya menunjukkan bahwa 50% responden tidak 

secara aktif menjual sapinya. Mereka hanya menunggu 

pembeli datang ke rumah dan kandang peternak. 

Untuk aktifitas transportasi, 93% responden 

mengeluarkan biaya transportasi dalam membeli pakan 

dan obat-obatan. Disamping itu sebagian kecil dari 

mereka menyewa truk untuk membeli sapi bakalan dan 

menjual sapi potong hasil penggemukan. 

Kondisi peternak penggemukan menjadi perhatian 

serius oleh pemerintah karena mereka adalah salah satu 

aktor utama yang mempengaruhi pencapaian target 

swasembada pangan. Pemerintah telah menerapkan dua 

program pengembangan sumberdaya manusia. Satu 

program fokus pada kegiatan penyuluhan peternakan dan 

pengembangan metode penyuluhan yang sesuai dengan 

karakteristik peternak.   

Dinas Peternakan Jawa Timur mengikuti beberapa 

kegiatan lomba pada level nasional untuk 

mengembangkan kinerja kelompok peternak. Tujuannya 

adalah untuk mendorong peternak agar mampu 

menerapkan sistem agribisnis agar mampu mencapai hasil 

yang lebih baik.  

Terdapat tiga lomba yang diselenggarakan yaitu 

pengembangan kelompok, seleksi administratif dan 

penilaian lapangan. Pada lomba tersebut, Jawa Timur 

meraih beberapa penghargaan untu kategori kelompok 

peternak, petugas kesehatan hewan, dan inseminator. 

Program ini mendorong peternak untuk terus berupaya 

secara dinamis menciptakan agribisnis peternakan yang 

independent. 
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Untuk mendorong sistem integrasi ternak-tanaman 

pangan, 10 kelompok ternak di 10 kabupaten yang 

berlokasi di daerah produksi padi mendapatkan insentif 

usaha. Adapun paket stimulus tersebut adalah 16 ekor 

sapi betina, 1 paket obat-obatan dan pakan. Kegiatan ini 

dilaksanakan secara bergulir dan diteruskan kepada 

kelompok lainnya yang memenuhi persyaratan. 

Disamping itu, pemerintah juga menyiapkan program 

sistem integrasi sapi dan ternak lainnya dengan paket 

program sapi betina, kambing etawa, obat-obatan ternak, 

pakan dan bantuan instalasi peralatan biogas. Salah satu 

kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah di 10 kecamatan 

di Pacitan dengan melibatkan 308 rumah tangga. Dengan 

jumlah ternak yang disediakan sebanyak 100 ekor sapi 

potong dan 223 kambing. 

Pedagang 

Terdapat tiga level pedagang sapi potong berdasarkan 

pada luas wilayah operasinya. Level terendah adalah 

tingkat desa. Kelompok ini hanya melaksanakan transaksi 

jual dan beli disatu kecamatan tertentu saja. Kapasitas 

keuangan dari pedagang desa tidak besar sehingga jumlah 

sapi potong yang dibeli sedikit dan berat badan yang 

dipilih juga tidak besar. 

Level yang kedua adalah pedagang tingkat kecamatan.  

Mereka menjual sapi potong yang lebih besar daripada 

pedagang tingkat desa. Sedangkan level ketiga adalah 

pedagang sapi potong level kabupaten. Kelompok ini 

membeli dan menjual sapi potong pada wilayah Jawa 

Timur. 

Jagal 

Jagal sapi potong dalam penelitian ini terdiri dari tiga 

level berdasarkan pada skala usahanya. pada level yang 

terendah adalah jagal sapi potong tingkat desa.  Jagal desa 

beroperasi di desa-desa dalam satu kecamatan. Jumlah 

jagal desa relatif sedikit sekitar 2 - 4 jagal per desa. 

Level jagal yang lebih tinggi adalah jagal kecamatan. 

Kelompok jagal ini mempunyai modal lebih besar 

dibandingkan level jagal dibawahnya. Mereka 

mempunyai kemampuan untuk membeli sapi potong lebih 

banyak dan besar dari jagal desa. 

Jagal sapi potong tingkat kabupaten mempunyai 

kemampuan finansial dan jaringan yang lebih besar. 

Sehingga  mereka mampu membeli sapi lebih banyak 

dengan berat badan hidup sapi potong yang lebih besar. 

2) HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTAR AKTOR PADA RANTAI 

KOMODITAS 

Hubungan fungsional antar aktor yang terlibat dalam 

rantai komoditas sapi potong menjelaskan saling 

keterkaitan antar aktor termasuk fungsi dari masing-

masing aktor yang ada. Hubungan fungsional tersebut 

bisa dilihat pada Tabel 4. 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa satu aktor 

mempunyai lebih dari satu fungsi yang bisa berada pada 

satu tahapan dan juga ada yang berada pada beberapa 

tahapan.  

Ada beberapa aktor yang hanya mempunyai satu fungsi 

spesifik. Petugas Inseminasi Buatan (IB) mempunyai 

fungsi untuk menyediakan jasa suntikan IB. Demikian 

juga dengan lembaga keuangan yang berperan dalam 

penyediaan dana untuk penggilingan, toko peternakan, 

penyedia bakalan, peternak, pedagang dan jagal. 

Sedangkan peternak sebagai aktor utama mempunyai 

banyak fungsi di beberapa tahapan yang berbeda. Hal ini 

berarti bahwa peran peternak pada rantai komoditas sapi 

potong sangat sentral dan signifikan. 

Jika peternak dapat melaksanakan fungsinya dengan 

baik maka akan memberikan dampak positif pada kinerja 

usaha sapi potong. 

Dalam rangka mendorong kinerja industri sapi potong. 

Jawa Timur menerapkan program nasional "Sarjana 

Membangun Desa" dan mengembangkan sistem 

manajemen usaha dengan aktifitas sebagai berikut: 1) 

memberikan pinjaman lunak dan bantuan teknis bagi 

sarjana membangun desa dan kelompok peternak, 2) 

Memberikan bantuan dana bagi sarjana yang membina 

kelompok peternak dalam hal manajemen kelompok dan 

usaha. 

 

Tabel 4. Aktor Utama dan Fungsinya pada Rantai Komoditas 

Sapi Potong 

TAHAPAN FUNGSI AKTOR 
OUT 

PUT 

Penyedia 

Input  

Penyediaan 

pakan 

Toko 

peternakan, 

Penggilingan 

Pakan 

 Penyediaan 

obat-obatan 

Toko 

peternakan 

Obat-

obatan 

 Penyediaan 

bakalan 

Penyedia 

bakalan 

Sapi 

potong 

 Inseminasi 

Buatan 

Inseminator Bakalan 

 Penyediaan 

Modal 

Lembaga 

keuangan 

Dana 

Penggemukan Penggemukan 

sapi potong 

Petani Sapi 

potong 

 Pemberian 

pakan 

Petani Kesehat

an 

hewan 

 Kesehatan 

hewan 

Petugas 

kesehatan 

Kesehat

an 

hewan 

Pemasaran Promosi 

produk 

Penyedia Input  Informa

si 

produk 

 Penjualan 

input (pakan 

dan obat-

obatan) 

Pembelian 

input (pakan, 

obat-obatan, 

bakalan) 

Toko 

Peternakan, 

penggilingan 

Peternak 

Jasa 

 

Jasa 

 Penjualan 

sapi potong 

Penyedia 

Bakalan 

Jasa 

 Pembeian dan 

penjualan sapi 

potong 

Pembelian 

sapi potong 

Pedagang 

Jagal 

Jasa  

Jasa 

Pemotongan Pemotongan 

sapi potong 

Tukang potong Daging 

 Penjualan 

daging 

Jagal Daging 

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
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3) KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI AKTOR UTAMA 

Responden dari rantai komoditas sapi potong 

pada peternak kecil dikelompokkan menjadi 11 grup 

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5, 6 dan 7. Ketiga 

tabel tersebut menjelaskan karakteristik sosial ekonomi 

antar aktor pada rantai tersebut. 

Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata umur 

responden penyedia bakalan lebih tua dari peternak 

penggemukan. Kondisi ini sama dengan rata-rata 

pengalaman responden penyedia bakalan yang lebih tua 

dari peternak penggemukan. Kedua fenomena diatas 

menunjukkan bahwa penyedia bakalan telah menekuni 

usahanya lebih lama apabila dibandingkan dengan 

peternak penggemukan.  

 

Tabel 5. Karakteristik Sosial Ekonomi Penyedia Input dan 

Peternak 

KARAKTERI

STIK 

TIPE RESPONDEN 

Penyedia 

Bakalan 

Penyedia 

Pakan 

Toko 

Pertania

n 

Peternak 

Jumlah 

responden 
35 1 2 70 

Umur (tahun) 

    
     Rata-rata 50 39 52 44 

     Range 35 – 60 

 

44 – 58 25 – 69 

Pendidikan 

(tahun) 

    
     Rata-rata 6.0 9.0 11.0 6.2 

     Range 0 – 12 0 8 – 12 0 – 16 

Pengalaman 

(tahun) 18.5 10.0 13.0 14.0 

Sumber 

pendapatan 

lain 

    
     Petani 10 

  

25 

     Buruh tani 17 

  

21 

     Lain 1 

  

6 

Karakteristik 

organisasi 

    
     Pribadi 35 

 

1 70 

     Perusahaan 

 

1 1 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
  

Karakteristik usaha pemeliharaan bakalan yang relatif 

sulit dan membutuhkan keahlian khusus menyebabkan 

tidak semua peternak sanggup untuk terus berusaha 

dibidang ini. 

Sedangkan untuk penyedia pakan dan toko pertanian, 

pengalaman mereka masih di bawah 15 tahun. Hal ini 

juga selaras dengan usia responden ini yang masih muda.  

Tabel 5 juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

sumber pendapatan lain dan karateristik organisasi usaha 

mereka. Bagi penyedia pakan dan toko pertanian, usaha 

yang ditekuni menghasilkan profit yang cukup tinggi 

sehingga mereka tidak membutuhkan sumber pendapatan 

dari bidang pekerjaannya 

 

Tabel 6. Karakteristik Sosial Ekonomi Pedagang 

KARAKTERISTIK 

TIPE RESPONDEN 

Pedagang 

Desa 
Kecamata

n 

Kabupate

n 

Jumlah responden 6 4 1 

Umur (tahun) 

   
     Rata-rata 46 52 53 

     Range 34 - 62 45 – 60 

 
Pendidikan (tahun) 

   
     Rata-rata 10.0 9.2 12 

     Range 6 - 16 7 – 12 0 

Pengalaman (tahun) 10.5 10.5 15.0 

Sumber pendapatan 

lain 

   
     Petani 

   
     Buruh tani 

   
     Lain 

   Karakteristik 

organisasi 

   
     Kepemilikan pribadi 6 4 1 

     Perusahaan 

   Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa karakteristik sosial 

ekonomi dari pedagang di tiga level yang ditemukan 

dalam penelitian ini relatif sama. Sebagaimana disebutkan 

dipembahasan sebelumnya bahwa besarnya modal usaha 

yang dimiliki adalah faktor utama yang membedakan 

antara pedagang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 

Semua responden pedagang di tiga level menjawab 

bahwa perdagangan sapi potong adalah satu-satunya 

usaha yang ditekuni mereka. Besarnya pendapatan yang 

diterima dinilai sudah cukup memadai. Namun demikian 

profit tersebut belum cukup besar bila dibandingkan 

dengan usaha bisnis yang lain. Pedagang sulit untuk 

mengembangkan usahanya karena karakteristik organisasi 

usaha mereka masih berstatus kepemilikan pribadi. 

Sehingga pedagang sapi potong sulit mendapat pinjaman 

modal usaha dari lembaga keuangan yang ada. 

Karakteristik jagal sapi potong dapat dilihat pada Tabel 

7. Karakter sosial ekonominya relatif sama dengan 

kelompok pedagang dan peternak. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada 11 grup kelompok aktor utama pada rantai 

komoditas sapi potong menghadapi permasalahan dan 

kasus yang sama. 

Apabila dibandingkan dengan aktor-aktor sebelumnya, 

jagal merupakan aktor yang mendapatkan nilai tambah 

yang paling tinggi. Sehingga usaha mereka relatif stabil 

bahkan turun temurun sejak nenek moyang mereka. Pada 

Tabel 7. dapat dilihat bahwa pengalaman usaha jagal 

sangat lama yaitu lebih dari 15 tahun. 
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Tabel 7. Karakteristik Sosial Ekonomi Jagal 

KARAKTERISTIK 

TIPE RESPONDEN 

Jagal 

Desa Kecamatan Kabupaten 

Jumlah responden 4 6 2 

Umur (tahun) 

  

 

     Rata-rata 51 46 50 

     Range 40 – 55 40 - 55 42 - 55 

Pendidikan (tahun) 

  

 

     Rata-rata 7.0 8.0 8.2 

     Range 5 – 9 6 - 12 6 - 12 

Pengalaman (tahun) 18.2 16.3 15.3 

Sumber pendapatan lain 

  

 

     Petani 

  

 

     Buruh tani 

  

 

     Lain 

  

 

Karakteristik organisasi 

  

 

     Kepemilikan pribadi 4 6 2 

     Perusahaan 

  

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

 

IV. KESIMPULAN 

1. Kegiatan utama (core business) dari usaha sapi 

potong pada peternak kecil adalah penyediaan input, 

penggemukan, pemasaran dan pemotongan. 

2. Aktor peternak penggemukan mempunyai peran yang 

beragam dan masing-masing tahapan pada rantai 

komoditas sapi potong. Hal ini menunjukkan bahwa 

aktor ini sangat dominan dan berpengaruh besar 

terhadap kinerja sapi potong. 

3.  Karakteristik penyedia input, peternak penggemukan, 

pedagang dan jagal relatif sama. Yang berbeda 

adalah lamanya mereka menekuni usahanya dan 

karakteristik organisasi usahanya. 

 

Referensi 

[1] Kariyasa, k dan kasryno, f. 2004. Dinamika pemasaran dan 

prospek pengembangan ternak sapi di indonesia. Pusat penelitian 
dan pengembangan sosial ekonomi pertanian, bogor. 

[2] Directorate general of livestock indonesia. 2010. Blue print of 

meat self-sufficient program 2014. Ministry of agriculture. 
[3] Rahmanto, b. 2004. Farm business analysis of smallholder beef 

cattle farmers. Indonesian center for agricultural socio economic 

research and development. Ministry of agriculture  
[4] Sunyigono, a.k. 2012. Economic assesement of the beef cattle 

commodity chain for smallholder and large farmers in east java, 

indonesia. Unpublished phd dissertation. College of economics and 
management, university of the philippines los banos. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


