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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara agraris yang memiliki sumber daya 

alam yang melimpah, sehingga mempunyai potensi yang sangat besar dalam 

bidang pertanian dan peternakan.Pada umumnya sebagian besar penduduk 

Indonesia memanfaatkan kesuburan tanah yang mereka miliki untuk 

bercocok tanam dan sebagian lagi memanfaatkannya untuk beternak 

dikarenakan pakan yang tersedia cukup melimpah salah satunya dedaunan 

yang biasanya dimanfaatkan untuk pakan ternak sapi. 

Sebagian besar penduduk di Indonesia khususnya di daerah pedesaan 

menginvestasikan sebagian hartanya untuk beternak sapi, hal ini dikarenakan 

nilai jual sapi yang cukup tinggi.Selain karena faktor pendidikan, beternak 

sapi  merupakan pekerjaan turun temurun dan dirasa dapat dijadikan suatu 

pekerjaan yang menghasilkan pemasukan yang cukup.Macam-macam jenis 

pemeliharaan sapi yang mereka lakukan yaitu baik secara individu atau 

pemeliharaan sapi di rumah maupun secara bersama-sama yaitu dengan 

penempatan sapi atas beberapa pemilik dalam sebuah kandang bersama dan 

dikelola secara bersama-sama.Hal ini digunakan baik untuk sapi potong 

maupun sapi perah. 

Menurut data rekapitulasi sementara dari Badan Pusat Statistik untuk 

Sensus Pertanian sampai awal Juni 2013 mengungkapkan bahwa populasi 
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sapi potong hanya 13,3 juta ekor sapi, jumlah ini menurun kurang lebih 

19,52% dibandingkan dengan data hasil sensus tahun 2011. Sementara itu 

Kementrian Pertanian memprediksikan bahwa kebutuhan daging sapi tahun 

2013 sebesar 549,7 ribu ton. Jumlah tersebut mengakibatkan Indonesia harus 

mengimpor daging sapi kurang lebih 14,6% untuk memenuhi kebutuhan 

daging sapi. Sedangkan untuk kebutuhan susu di Indonesia, menurut 

Kementrian Pertanian tahun 2012 mengungkapkan bahwa Indonesia hanya 

dapat memenuhi kebutuhan susu dalam Negari sebesar 30% dan sisanya 

masih harus mengimpor dari berbagai Negara. 

Indonesia seharusnya bisa memenuhi kebutuhan susumaupun daging 

sapi tanpa harus mengimpor dari luar Negeri, akan tetapi pada kenyataanya 

Indonesia masih harus mengimpor dari luar Negeri. Menurut Muladno (2013) 

Di Indonesia lebih dari 98 persen ternak dikuasai 6,5 juta peternak kecil 

dengan skala kepemilikan 2-3 ekor per peternak. Ternak dipelihara di 

belakang rumah dan peternak memberi makan di sisa waktunya setelah usaha 

pokoknya selesai.Hanya kurang dari 2 persen sapi ternakan dikuasai 

perusahaan ternak besar di Indonesia.Yang dipelihara pun sapi bakalan dari 

Australia.Sedangkan dii Australia sapi ternakan dikuasai hanya ratusan 

peternak besar dengan skala kepemilikan puluhan ribu ekor per 

peternak.Ternak dipelihara di lahan pastura puluhan ribu hektar. Ini satu beda 

pokok. Masih banyak beda lain yang semuanya mengarah pada daya saing 

peternakan sapi di Australia jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Di 

Australia pada Juni 2013 harga daging sapi Rp 37.830 per kg, lebih rendah 
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ketimbang harga pada Desember 2012 yaitu Rp 42.195 per kg. Mungkin 

salah satu penyebab penurunan harga itu dipicu kebijakan Pemerintah 

Indonesia membatasi impor daging sapi dan impor sapi.Di Indonesia 

sebaliknya,sejak November 2012, harga daging sapi naik hingga menembus 

Rp 100.000 per kg pada Juni 2013.Padahal, harga yang wajar menurut 

beberapa peternak Rp 75.000.Berdasarkan harga itu, sangat jelas konsumen 

di Indonesia paling dirugikan.Idealnya konsumen membeli daging dengan 

harga murah, tetapi peternak tetap untung. 

Selain itu menurut Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (2013) 

mengungkapkan bahwa Para petani (peternak) di Australia telah menerapkan 

teknologi budidaya yang tinggi, antara lain teknologi breeding, nutrisi ternak, 

budidaya tanaman pakan (rumput), dan lain-lain. Terdapat pula faktor-faktor 

pendukung lainnya, seperti penyuluhan, sarana-prasarana, dukungan 

investasi, dan lain-lain sangat kondusif sehingga para investor dan petani 

bergairah dalam melaksanakan usahanya. Berbeda dengan di Indonesia, 

kebanyakan sistem peternakan di Indonesia masih beternak dengan cara 

tradisional, mereka beternak hanya berdasarkan pengalaman sehingga sulit 

untuk berkembang.  

Pada dasarnya beternak sapi harus memperhatikan beberapa aspek, 

apabila aspek-aspek tersebut dapat terpenuhi, maka para peternak sapi 

tersebut akan mampu berkembang.Menurut Prihandini (2005) bahwa aspek-

aspek yang harus terpenuhi untuk meningkatkan produktivitas 

diantaranyaaspek bibit, aspek pakan, aspek reproduksi, aspekperkandangan 
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dan aspek pemasaran.Aspek bibit merupakan aspek yang meliputi 

pengetahuan tentang pembibitan sapi yang terdiri dari bagaimana memilih 

sapi lokal atau turunan dengan performan eksterior (kepala dan leher, badan 

bagian depan, tengah, belakang, serta kulit dan bulu) yang baik, keunggulan 

dan kejelekan sapi lokal atau turunan dalam hal adaptasi terhadap 

lingkungan, Untuk aspek pakan terdiri dari pengetahuan tentang jenis hijauan 

apa saja yang baik untuk dimakan oleh sapi, makan lain selain hijauan, 

jumlah yang harus diberikan, imbangan hijauan dengan konsentrat, serta 

aturan pemberian minum atau kombor. Sedangkan yang meliputi aspek 

reproduksi yaitu pengetahuan tentang reproduksi meliputi sistem perkawinan 

apa saja yang dapat dilakukan, mengetahui kebaikan dan kejelekan IB 

(Inseminasi Buatan) dan kawin alami, mengetahui tanda-tanda sapi birahi, 

kapan waku yang tepat untuk dikawinkan. Kemudian aspek perkandangan 

merupakan pemgetahuan dan sikap responden dalam aspek perkandangan 

yang meliputi pembuatan kandang, model, kanalisasi, bahan kandang, dan 

pengelolaan limbah.Dan untuk aspek pemasaran meliputi waktu yang tepat 

peternak harus menjual supaya tidak rugi, status fisiologis ternak yang layak 

untuk dijual, dan sistem penjualan yang cocok untuk kondisi yang 

menguntungkan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk masing-masing 

aspek di atas didapatkan hasil bahwa aspek yang mempunyai nilai paling 

rendah yaitu aspek perkandangan.Artinya sistem pengelolaan kandang lah 
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yang dirasa paling kurang baik dalam pengetahuan maupun dalam kondisi 

nyata peternakan tersebut. 

Hal inilah yang menjadi penyebab kurangnya kualitas yang baik 

akansistem peternakan di Indonesia. Oleh sebab itu perbaikan sistem 

peternakan dirasa sangat penting dilakukan guna memperoleh kualitas serta 

kuantitas produktivitas yang lebih baik. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat di rumuskan 

permasalahanya adalah bagaimana mendesain sistem peternakan sapi yang 

terintegrasi dengan menggunakan pendekatan ergonomi makro. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sebagai batasan agar penelitian lebih mengarah pada maksud dan 

tujuan penulisan penelitian ini, maka penulis memberikan batasan-batasan 

masalah, yakni Penelitian lebih lanjut dilakukan di kelompok Ternak Sapi 

SIDO MAJU Yogyakartayang merupakan peternakan yang memproduksi 

sapi potong, dengan maksud untuk dijadikan contoh atau rancangan bagi 

kelompok peternakan sapi yang lain. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah membuat desain sistem 

peternakan sapi berskala UKM dengan menggunakan pendekatan ergonomi 

makro. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian mengenai perbaikan 

sistempeternakan sapi dengan menggunakan pendekatan ergonomi makro 

adalah : 

1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang terdapat pada proses 

pememiharaan sapi potong. 

2. Mengetahui masalah-masalah (variansi) yang terjadi dalam peternakan 

terkait dengan kegiatan proses peternakan 

3. Memberikan usulan desain sistem peternakan terkait dengan kondisi 

kandang, proses pemberian pakan, perawatan sapi dan pengelolaan limbah. 

4. Meningkatkan kinerja anggota terutama bagi para pengurus kelompok 

dalam menjalankan peran sesuai dengan tanggungjawabnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi 

mengenai materi dan hal yang dibahas dalam masing – masingbab. Adapun 

sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah dari penelitian, 

rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian, tujuan yang 

akan dicapai dari penelitian, dan kegunaan serta sistematika 

penulisan laporan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan landasan teori maupun penelitian-penelitian 

terdahulu yang mendukung serta  sebagai dasar dari analisis 

penelitian yang akan dilakukan. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang obyek penelitian yang diteliti, 

teknik pengumpulan yang dilakukan dan kerangka pemecahan 

masalah dalam penelitian. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian, 

analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil akhir dari penelitian 

yang telah dilakukan serta saran–saran yang dapat diberikan 

kepada Peternak Sapi di kelompok Ternak Sapi SIDO MAJU 

Yogyakarta. 

 


