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ABSTRAK 

 
Beternak merupakan salah satu aktivitas memelihara hewan peliharaandengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan. Sebagian besar penduduk Indonesia khususnya di pedesaan menginvestasikan sebagian hartanya untuk 

beternak sapi, hal ini dikarenakan nilai jual sapi yang cukup tinggi. Dusun Sukunan, desa Banyuraden, kecamatan 

Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian 

sebagai peternak sapi. Lebih lanjut kemudian mendirikan Kelompok Peternak Sapi SIDO MAJU sebagai wadah 

untuk para peternak yang memelihara sapi tetapi tidak mempunyai kandang. Sebagian besar kondisi peternakan 

Indonesia hanya berdasarkan pada pengalaman, artinya tidak memperhatikan ketentuan dalam peternakan. Hal 

inilah yang menjadi penyebab kurangnya kualitas yang baik akan sistem peternakan di Indonesia. Oleh sebab itu 

perbaikan sistem peternakan sangat penting dilakukan guna memperoleh kualitas serta kuantitas produktivitas yang 

lebih baik. 

Ergonomi makro merupakan konsep dengan mendefinisikan top-down system sosiotecnik untuk 

menghasilkan sistem kerja. Penggunaan ergonomi makro digunakan untuk menganalisis permasalahan yang 

terdapat di Kelompok Peternak Sapi SIDO MAJU Yogyakarta sehingga pada akhirnya diperoleh beberapa usulan 

perbaikan terkait dengan masalah yang dihadapi. 

Hasil dari penelitian ini diketahui masalah yang dianggap  berdampak besar terhadap keberlangsungan 

peternakan adalah struktur organisasi kelompok, kondisi kandang sapi, proses pemberian pakan dan minum sapi, 

perawatan sapi serta proses pembuangan dan pengelolaan limbah. Perbaikan struktur organisasi dilakukan dengan 

reorganisasi terhadap struktur organisasi dengan menempatkan orang-orang yang berkemampuan dan 

berkarakteristik sesuai dengan jabatan dan sosialisasi terkait peran dan tanggungjawab jabatan. Perbaikan kondisi 

kandang dilakukan dengan relayout kondisi kandang yaitu mereposisi dan mengubah ukuran bagian kandang 

sesuai ketentuan. Perbaikan proses pemberian pakan dan minum dilakukan dengan berdasar pada ketentuan 

pemberian. Perbaikan perawatan dilakukan dengan pengadaan proses karantina dan pemandian sapi. Perbaikan 

proses pembuangan dan pengelolaan limbah dilakukan dengan memaksimalkan pemafaatan kotoran yang dijadikan 

pupuk organik. 

 

Kata kunci : Peternakan, ergonomi makro, sapi 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan Negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga 

mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian dan peternakan. Sebagian besar penduduk di 

Indonesia khususnya di daerah pedesaan menginvestasikan sebagian hartanya untuk beternak sapi, hal ini 

dikarenakan nilai jual sapi yang cukup tinggi. Salah satu kelompok peternak sapi yang ada yaitu Kelompok Peternak 

Sapi SIDO MAJU Yogyakarta yang bertempat di Dusun Sukunan, desa Banyuraden, kecamatan Gamping, 

Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

Pada dasarnya beternak sapi harus memperhatikan beberapa aspek, apabila aspek-aspek tersebut dapat 

terpenuhi, maka para peternak sapi akan mampu berkembang. Menurut Prihandini (2005) bahwa aspek-aspek yang 

harus terpenuhi untuk meningkatkan produktivitas diantaranya aspek bibit, aspek pakan, aspek reproduksi, aspek 

perkandangan dan aspek pemasaran. 

Selain karena faktor pendidikan, beternak sapi  merupakan pekerjaan turun temurun dan dirasa dapat 

dijadikan suatu pekerjaan yang menghasilkan pemasukan yang cukup. Melihat kondisi agraris Indonesia seharusnya 

dapat memenuhi kebutuhan susu maupun daging sapi tanpa harus mengimpor dari luar Negeri. Hal inilah yang 

menjadi penyebab kurangnya kualitas yang baik akan sistem peternakan di Indonesia. Oleh sebab itu perbaikan 

sistem peternakan dirasa sanngat penting dilakukan guna memperoleh kualitas serta kuantitas produktivitas yang 

lebih baik. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Sistem 

Menurut Wayne C. Turner (2000) mendefinisikan sistem adalah suatu kelompok komponen atau sub 

sistem yang saling berhubungan, berinteraksi dan memiliki kesamaan tujuan. Berdasarkan dari contoh-contoh 

dari sistem dan komponen di atas, terdapat beberapa macam sistem dimana satu dengan yang lainnya 

mempunyai  komponen-komponen yang berbeda tergantung dengan sistem yang menjadi pokok bahasan. Salah 

satu contoh dari sistem tersebut adalah sistem peternakan. Seperti halnya sistem dalam suatu perusahaan yang 

terdiri dari mesin, material, manusia, metode, produk, dan lain-lain, dalam sistem peternakan juga terdiri dari 

beberapa komponen yaitu sapi, peternak, kandang, pengelolaan produksi, dan pemasarannya. 

2. Ergonomi 

Ergonomi berasal dari kata Yunani ergos (kerja) dan nomos (hukum alam). Ergonomi diartikan 

sebagai ilmu yang mempelajari meneliti tentang keterkaitan antara orang dengan lingkungan kerja. Ergonomi 

mempelajari interaksi antara manusia dengan objek yang digunakannya dan terhadap lingkungan tempat 

manusia bekerja. (Purnomo, 2004:61). Pada disiplin ilmu, ergonomi terbagi menjadi dua yaitu ergonomi mikro 

dan ergonomi makro. 

Ergonomi mikro akan membawa ke arah proses perancangan mesin yang tidak saja mempunyai 

kemampuan produksi yang lebih canggih lagi, melainkan juga memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dan 

keterbatasan manusia yang mengoprasikan mesin tersebut. Tujuan pokoknya yaitu terciptanya desain sistem 

manusia-mesin yang terpadu sehingga efektifitas dan efisien kerja bisa tercapainya secara optimal, 

(Wignjosoebroto, 2006:110) 

Secara konsep ergonomi makro dapat didefinisikan top-down system sosioteknik dari atas sampai 

bawah untuk memperoleh desain sistem kerja, dan menjaga desain sistem kerja untuk desain hubungan antara 

manusia dengan pekerjaan, manusia dengan mesin, manusia dengan 

software(Henrick,1997;Henrick&Kleiner,2001). 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Obyek penelitian dilakukan di kelompok Peternak Sapi SIDO MAJU Yogyakarta yang beralamatkan di 

desa Sukunan Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Langkah-langkah yang dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan Ergonomi Makro adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Pengamatan Objek 

pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui informasi-informasi penting terkait dengan profil peternakan. 

Informasi-informasi tersebut meliputi sejarah, visi dan misi yang terdapat dalam peternakan sapi di Kelompok 

Ternak SIDO MAJU Yogyakarta. 

2. Mengidentifikasi Jenis Sistem Produksi 

Tahap ini berkaitan dengan sistem produksi yang diadopsi oleh  Kelompok Ternak SIDO MAJU Yogyakarta 

yang sama halnya dengan industri biasa yaitu input, proses, dan output. 

3. Mengidentifikasi Teknik Proses Peternakan 

Pengamatan yang dilakukan guna mengetahui teknik dalam proses pengelolaan ternak di Kelompok Ternak 

SIDO MAJU Yogyakarta. Teknik-teknik yang dimaksudkan mulai dari input yang dibutuhkan peternakan 

hingga output yang dikeluarkan 

 



4. Mengidentifikasi Data Variansi 

Pengamatan yang dilakukan utnuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dari setiap proses yang terjadi 

dalam pengolahan peternakan. 

5. Analisis Matrik Variansi 

pengamatan yang bertujuan untuk menentukan variansi kunci. Pengamatan ini dilakukan dengan melakukan 

penyebaran kuisioner dan analisis dengan menggunakan activity relationship chart yaitu mencari hubungan 

antar variansi yang telah ada. 

6. Variansi Kontrol 

Variansi kontrol merupakan variansi yang menjadi  kunci permasalahan yang didapatkan dari pengamatan yang 

dilakukan sebelumnya, yang kemudian mengkonsepkan variansi tersebut untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai variansi tersebut. 

7. Melakukan Alokasi Fungsi dan Desain 

Tahap ini dilakukan berupa perubahan-perubahan teknik yang mungkin perlu dilakukan untuk mencegah atau 

mengontrol variansi-variansi kunci. 

8. Memahami Peran dan Tanggungjawab Persepsi 

Analisis dapat dilakukan dengan membandingkan peran yang dirasakan atau peran yang terjadi pada kenyataan, 

dengan peran yang diinginkan. 

9. Rancangan Ulang 

Rancangan dilakukan untuk melakukan berbagai perbaikan terhadap masalah yang telah dianalisis pada tahap-

tahap sebelumnya. 

10. Analisa dan Kesimpulan 

serangkaian penelitian dan hasil dari evaluasi yang telah dilakukan sehingga diperoleh kesimpulan dari tujuan 

yang telah dicapai. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisi Pengamatan Objek 

a. Analisis Visi dan Misi Kelompok 

Analisis Visi kelompok adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Analisis Visi 
No. Visi Analisa 

1. 

Peningkatan 

kesejahteraan anggota 

Kelompok Peternakan 

Sapi SIDO MAJU yang 

berwawasan lingkungan 

Menunjukkan bahwa visi dari Kelompok Ternak Sapi SIDO MAJU sangat 

bersinergi dengan julukan bagi desa Sukunan sebagai desa lingkungan, sehingga 

dengan adanya visi Kelompok Ternak Sapi SIDO MAJU ini diharapkan dapat 

saling mendukung dan Sukunan dapat menjadi desa lingkungan yang lebih 

berkembang 
 

Analisis Misi kelompok adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Analisis Visi 
No. Misi Capaian Analisa 

1. 

Melaksanakan kegiatan peternakan 

sapi yang dilandasi semangat 

persaudaraan antar anggota 

kelompok 

Menjalin hubungan yang 

baik antar anggota 

kelompok yang didasarkan 

pada asas kekeluargaan 

Melakukan kegiatan gotong royong 

dalam pembuatan kandang antar 

anggota kelompok 

2. 

Mengembangkan potensi diri dan 

alam sekitar yang berwawasan 

lingkungan untuk mencapai 

kesejahteraan bersama. 

Bersinergi dengan tujuan 

dan julukan desa Sukunan 

sebagai desa lingkungan 

Melakukan pengelolaan limbah 

peternakan yang ramah lingkungan 

diantaranya yaitu sebagai biogas dan 

pupuk yang di supplier kan ke Rumah 

Sakit YAP Yogyakarta sebagai tempat 

pengolahan pupuk 

b. Analisis Struktur Organisasi 

Berikut adalah uraian mengenai ketiga dimensi struktural terkait dengan analisis struktur organisasi di 

Kelompok Ternak Sapi SIDO MAJU Yogyakarta : 

1) Kompleksitas: 

a) DiferensiasiHorisontal : Rendah, karena dalam organisasi peternakan sifat dari tugas yang 

dilaksanakan serta tingkat pendidikan dan pelatihan yang diberikan tidak terlalu kompleks dan 

istimewa.  

b) DiferensiasiVertikal : Kedalaman struktur organisasi rendah, dalam arti tingkatan yang terdapat 

diantara topmanagement dan tingkat hirarki yang paling rendah tidak tinggi sehingga rentang 

kendali (span of control) tinggi. Distorsi dalam komunikasi dan pengambilan keputusan tidak 

terlalu sulit. Selain itu top management dalam mengawasi kegiatan bawahannya tidak sukar. 



c) Diferensiasi Spasial : Rendah, dengan tingkat sejauh mana lokasi kantor, tempat proses 

pemeliharaan, dan personalia organisasi tidak tersebar dalam tempat geografis yang jauh, hal ini 

karena dimensi harisontal dan vertikal organisasi yang tidak tinggi. 

2) Sentralisasi 

Tingkat pengambilan keputusan pada peternakan ini tidak dikonsentrasikan hanya pada suatu 

titik tunggal di dalam organisasi saja. Konsentrasi yang diambil rendah atau disebut dengan 

Desentralisasi.   

3) Formalisasi 

Di dalam organisasi peternakan ini, telah menyandarkan diri pada peraturan dan prosedur untuk 

mengatur perilaku dari para pegawainya. Pekerjaan dalam organisasi telah distandarisasikan sehingga 

tingkat formalisasinya tinggi. 

2. Mengidentifikasi Sistem Produksi 

Berdasarkan hasil analisis sistem produksi Kelompok Peternak Sapi SIDO MAJU merupakan tipe 

produksi Make To Stock, berikut ini akan dijelaskan mengapa sistem produksi peternakan di Kelompok Ternak 

SIDO MAJU termasuk dalam tipe Make To Stock : 

a. Produk yang dihasilkan, dalam hal ini adalah sapi, dimana akan dipelihara dan akan dijual untuk persediaan 

hari Raya Idul Adha, sehingga beberapa peternak sapi yang dipelihara memang dengan sengaja untuk 

persediaan dan akan dijual pada hari raya Idul Adha. 

b. Selain digunakan untuk stock hari raya Idul Adha, beberapa peternak menjual sapinya sebelum hari raya 

jika ada seorang konsumen yang ingin membeli sapi dan harga yang ditawarkan sesuai dengan peternak. 

Hal ini sesuai dengan sistem Make To Stock (MTS) yang akan mengirimkan produknya jika pesanan telah 

diterima. 

3. Teknik Proses Peternakan 

Teknik Proses Peternakan merupakan alur aktivitas yang perlu dilakukan dalam sebuah peternakan. 

Seperti halnya dalam sebuah proses produksi, maka di sini juga terdapat input, proses, dan output nya. Dan 

berikut gambaran teknik proses peternakan : 

Pengelolaan Pakan 

dan Minum
Pemeliharaan Sapi Pengelolaan Limbah

Penampungan 

Pakan

Pakan 

Dihaluskan

Pengambilan 

Bahan

Pencampuran 

minum

Pembersihan 

Tempat Pakan dan 

Minum

Pembersihan 

sapi

Pemberian 

Pakan

Pemberian 

Minum

Pendorongan kotoran 

menuju selokan

Penyemprotan sisa 

kotoran

Pengaliran kotoran 

yang di selokan

Kotoran terkumpul 

di penampungan

Tempat penanpungan 

untuk biogas

Pencampuran 

kotoran dan air (gas 

Methan)

Keluarnya gas dari 

Pipa

Kotoran di 

penampungan

Bibit Sapi 

Jantan

Anakan SapiPerkawinan sapi

Sapi Jantang 

Dewasa

Sapi Betina 

Dewasa
Bibit Sapi 

Betina

Biogas

Pupuk

Karantina

 Bahan Pakan

Yandu

Seleksi Bibit

Perawatan saat 

sakit

INPUT PROSES OUTPUT

Pemerintah

Sendiri

Gaduh

Bahan Minum

Kotoran diangkut 

ke penampungan

Perawatan saat 

sakit

Cairan Semen

Suplemen, 

Vitamin

 
Gambar 1. Teknik Proses Peternakan 

4. Pengumpulan Data Variansi 

Pengumpulan variansi didasarkan pada data-data variansi yang diperoleh dari pengidentifikasian teknik 

alur proses peternakan. Dan hasil menunjukkan bahwa tahapan proses yang menimbulkan variansi adalah 

karantina sapi masuk, penampungan pakan, penghalusan pakan, pemberian pakan dan minum, pembersihan 

tempat pakan sapi, pembersihan sapi, pembuangan kotoran, penyemprotan sisa kotoran, pengaliran kotoran di 

selokan dan pembuangan ke penempungan kotoran. 

5. Analisis Matrik Variansi 

Penentuan matrik variansi dilakukan dengan menggunakan dua tahapan yaitu tahap pertama mencarai 

keterkaitan antar variansi dengan menggunakan ActivityRelationshipChart  dan tahap kedua dengan penyebaran 

kuesioner kepada semua anggota kelompok di Kelompok Peternak Sapi SIDO MAJU. Hasil menunjukkan 

variansi terbesar adalah kandang tidak terdapat selokan pembuangan, lantai kandang masih beralaskan tanah, 

dan kesulitan dalam pembuangan kotoran di penampungan. 

6. Variansi kontrol 

Variansi kontrol merupakan tahap yang dilakukan guna menemukan bagaimana variansi kunci dikendalikan. 

Dan berikut adalah analisis variansi kontrol yang telah dilakukan : 



Tabel 3. Variansi Kontrol 

No. Key Variance 
Tahap Variansi 

Terjadi 
Yang 

Bertanggungjawab 
Information Needed 

Upaya penanggulangan yang telah 
dilakukan 

1. 

Lantai kandang 

masih berlaskan 

tanah 

Pembuangan 

kotoran menuju 

selokan 

Penggaduh 

- Berapa jumlah kandang yang masih 

beralaskan tanah 

- Kondisi standart alas kandang sapi 

Beberapa kandang telah 
beralaskan semen 

2. 
Kandang tidak 
terdapat selokan 

pembuangan 

Pengaliran kotoran 

yang diselokan 
Penggaduh 

- Berapa jumlah kandang yang tidak 

terdapat selokan 

- Kondisi standart selokan 
pembuangan kotoran sapi 

Melakukan pembuangan kotoran 

dengan menggunakan troli 

3. 

Kesulitan dalam 

pembuangan 

kotoran di 
penampungan 

Kotoran terkumpul 

di penampungan 
Penggaduh 

- Jarak kandang dengan 

penampungan kotoran 

- Ketentuan standart selokan 
pembuangan kotoran 

Melakukan pembuangan kotoran 

dengan menggunakan troli 

 

7. Melakukan Alokasi Fungsi dan Desain 

Tahap alokasi fungsi dan desain ini, dilakukan upaya untuk mengalokasikan fungsi dan tugas baik kepada 

manusia atau mesin/teknologi guna mencegah atau mengontrol variansi kunci. Dan menurut hasil pengamatan, 

Alokasi fungsi dan desain yang perlu dilakukan pada Kelompok Ternak Sapi SIDO MAJU Yogyakarta adalah 

perbaikan kondisi kandang, perbaikan proses pemberian pakan dan minum, perbaikan perawatan sapi, dan 

perbaikan cara pembuangan kotoran sapi. 

8. Memahami Peran dan Tanggungjawab Persepsi 

Permasalahan yang dihadapi Kelompok Ternak Sapi SIDO MAJU Yogyakarta tidak melakukan peran sesuai 

dengan tanggungjwab disebabkan karena kurangnya pengetahuan peternak akan tanggungjawab masing-masing 

jabatan yang diemban. Namun lebih lanjut, jabatan yang dirasa mempunyai masalah terbesar merupakan jabatan 

Ketua, Bendahara, dan Seksi Limbah.Melihat permasalahan yang demikian, maka perlu dilakukan repositioning 

dari orang-orang yang menjabat dalam struktur organisasi. Penempatan orang-orang yang mempunyai 

kemampuan dan karakteristik yang sesuai sangat perlu dilakukan. Setelah melakukan repositioning maka 

selanjutnya dilakukan training dan sosialisasi terkait dengan peran dan tanggungjawab dari masing-masing 

jabatan.  

9. Rancangan Ulang 

a. Perbaikan kondisi kandang 

Berikut ini merupakan kondisi kandang Kelompok Peternak Sapi SIDO MAJU: 

 
Gambar 2. Kandang dalam Kondisi Aktual 

Keterangan : 

1 = Kandang Sapi 

2 = Pengolahan Biogas 

3 = Balai Rapat 

4 = Tempat penampungan kotoran 

5 = Kandang Sapi 

Pada kondisi kandang di atas, maka tentulah tidak memenuhi syarat sebagai kandang peternakan 

yang telah ditentukan sehingga diperlukan adanya relayout terhadap kandang peternakan. Dan berikut 

adalah usulan desain kandang yang diberikan : 

1 

2 3 4 

5 



 
Gambar 3. Usulan Desain Kandang 

Keterangan : 

1 = Tempat Pakan   5 = Tempat Karantina 

2 = Pengolahan Biogas   6 = Balai Rapat 

3 = Tempat Pengolahan Limbah  7 = Kandang Sapi 

4 = Tempat Penampungan Kotoran 

Pada usulan desain kandang di atas, terlihat secara keseluruhan terdapat perbedaaan posisi atau 

letak beberapa bagian kandang, yaitu letak tempat penampungan kotoran yang menjauhi balai rapat, adanya 

tempat karantina sapi, tempat pengelolaan limbah dan tempat penampungan pakan. 

b. Perbaikan Proses Pemberian  Pakan dan Minum 

Berikut ini merupakan contoh formula pakan untuk masing-masing kebutuhan sapi yang sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

1) ContohFormula Pakan untuk Fase Bunting 

Tabel 4.11 Formula Pakan Fase Bunting 

No Bahan Pakan 
Kebutuhan per ekor/hari (kg) 

Alternatif 1 Alternatif 2 

A Sapi Bunting 1-8 bulan 

1. Dedak padi - 1,5 

2. Hijauan legium (segar) 1,5 1 

3. Hijauan non legion (legam) 27,5 21 

4. Garam dan Kalsit 0,15 0,15 

Jumlah 29,35 23,65 

B Sapi Bunting 9 bulan / Menyusui 

1. Ubi singkong (segar) - 4 

2. Hijauan legium (segar) 27,2 15,5 

3. Hijauan non legion (legam) 11,6 15,1 

4. Garam dan Kalsit 0,15 0,15 

Jumlah 38,95 34,75 

2) Contoh Formula Pakan Periode Pembesaran 

Tabel 4.12 Formula Pakan Periode Pembesaran 
No. Bahan Jumlah (kg/hari) 

1. Dedak Padi 2 – 3 

2. Kulit singkong 3 

3. Rumput segar 3 – 4 

4. Jerami padi kering 1 - 2 
 

3) Contoh Formula Pakan untuk Penggemukan Sapi 

Tabel 4.13 Formula Pakan Penggemukan 

No. Jenis Sapi 
Target PBB 

(kg/hari) 
Konsentrat 
(kg/hari) 

Pakan Hijauan 
(kg/hari) 

Jerami 
(kg/hari) 

1. Sapi PO >0,7 2,5 – 4  25 – 40 6 – 9 

2. 
Sapi Peranakan 

Unggul 
>1 6 – 8  15 – 20 3,5 – 4 

c. Perbaikan Perawatan Sapi 

Perbaikan perawatan sapi yang dilakukan yaitu pemandian sapidan karantina sapi. Kedua aktivitas 

tersebut sangat perlu dilakukan terkait dengan kesehatan sapi. Pemandian sapi sebaiknya dilakukan secara 

rutin karena dengan demikian diharapkan sapi akan lebih segar dan terhindar dari terjangkitnya penyakit. 

Karantina dilakukan untuk pengontrolan kondisi sapi yang masuk terkait dengan penyakit dan proses 

adaptasi. 

d. Perbaikan Proses Pembuangan dan Pengelolaan Limbah 

Secara singkat proses pembuangan limbah dilakukan dengan mengumpulkan kotoran sapi yang 

kemudian dipindahkan ke tempat penampungan kotoran dengan menggunakan alat pengangkut seperti troli. 

Sisa-sisa kotoran yang masih terdapat pada kandang selanjutnya dibersihkan dengan cara menyemprotkan 
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air ke dalam kandang sehingga sisa-sisa kotoran dapat terbuang mengalir dalam selokan yang selanjutnya 

dapat didorong keluar. 

Kotoran yang terdapat di penampungan sejauh ini hanya dimanfaatkan sebagai biogas dan menjual 

kotoran pada supplier pupuk dimana.Proses pengelolaan limbah Kelompok Peternak Sapi SIDO MAJU 

Yogyakarta seharusnya dapat mengelola limbah sendiri sebagai pupuk organik. Selain mengurangi jumlah 

kotoran yang menumpuk, pengelolaan limbah  sendiri menjadi pupuk organik dapat memberikan 

pemasukan ekonomi bagi peternakan, sehingga akan lebih menunjang kesejahteraan kelompok. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variansi atau permasalahan yang dianggap  mempunyai dampak besar terhadap keberlangsungan peternakan 

adalah struktur organisasi kelompok, kondisi kandang sapi, proses pemberian pakan dan minum sapi, 

perawatan sapi serta proses pembuangan dan pengelolaan limbah. 

2. Struktur organisasi yang dianggap mempunyai dampak terhadap berlangsungnya pengelolaan peternakan 

adalah pada jabatan Ketua, Bendahara, dan Seksi Limbah. Melihat permasalahan di atas, maka perlu 

dilakukan repositioning dari orang-orang yang menjabat dalam struktur organisasi. Penempatan orang-orang 

yang mempunyai kemampuan dan karakteristik yang sesuai sangat perlu dilakukan. Setelah melakukan 

repositioning maka selanjutnya dilakukan training dan sosialisasi terkait dengan peran dan tanggungjawab 

dari masing-masing jabatan.  

3. Pembangunan desain usulan kandang dilakukan dengan menjauhkan jarak antara balai rapat dan tempat 

penampungan kotoran, pengadaan kandang karantina, tempat penampungan pakan, dan tempat pengelolaan 

kotoran. LEbih lanjut pada bagian kandang tempat sapi, bangunan kandang dibuat berdasarkan ketentuan-

ketentuan kandang yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti ketentuan harus terdapat selokan, tinggi atap, 

alas kandang yang harus keras, serta ketentuan jarak antar sapi. 

4. Perbaikan proses pemberian pakan dan minum yang harus dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi 

terkait dengan ketentuan-ketentuan komposisi pemberian pakan dan minum sapi. Ketentuan komposisi 

pemberian pakan dan minum sapi tersebut diantaranya untuk fase bunting, fase pembesaran serta fase 

penggemukan. 

5. Perbaikan yang harus dilakukan pada proses perawatan sapi yaitu dengan memberikan pengetahuan 

mengenai pentingnya perawatan sapi. Kegiatan yang dilakukan dalam perawatan sapi tersebut yaitu 

pembersihan sapi dengan cara memandikan sapi secara rutin. Selain itu membangun kandang karantina 

dengan tujuan untuk melakukan pengecekan terhadap sapi yang masuk dalam peternakan guna 

mengantisipasi terjangkitnya penyakit. 

6. Perbaikan yang dilakukan dalam proses pembuangan limbah yaitu membangun selokan saluran guna 

mempermudah pembersihan sisa kotoran dalam proses pembersihan kandang. Perbaikan proses pembuangan 

limbah juga dilakukan dengan relayout kondisi kandang dengan memperpendek jarak antara kandang dan 

tempat penampungan kotoran. Perbaikan pengelolaan limbah dilakukan dengan memaksimalkan 

pemanfaatan kotoran yang ada dengan menjadikannya pupuk organik. 

B. Saran 

Sebagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem peternakan sapi yang terintegrasi, maka hal 

yang perlu dilakukan sebaiknya : 

1. Dilakukan kegiatan diluar peternakan guna melatih rasa persaudaraan, merangsang sikap leadership dan 

team work, serta kekompokan antar anggota kelompok. 

2. Dilakukan evaluasi dan pemantauan terakit dengan peran dan tanggungjawab masing-masing jabatan dalam 

struktur organisasi secara rutin. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan realisasi reorganisasi dengan menempatkan orang-orang yang 

mempunyai kemampuan dan karakteristik sesuai dengan jabatan yang diberikan. 
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