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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kebutuhan daging sapi setiap tahun selalu meningkat, sementara itu 

pemenuhan kebutuhan akan daging sapi lebih rendah dibandingkan dengan 

kebutuhan akan daging sapi. Kondisi ini merupakan peluang sekaligus tantangan 

bagi calon peternak dan pengusaha sapi potong untuk memenuhi kebutuhan gizi 

masyarakat. Ternak sapi, khususnya sapi potong merupakan salah satu sumber 

penghasilan protein hewani, yaitu berupa daging yang bernilai ekonomi. Usaha 

yang dilakukan untuk menghasilkan daging adalah melalui program 

penggemukan. Keberhasilan suatu usaha peternakan ditentukan oleh faktor bibit 

ternak, manajemen dan pakan. 

Pemuliabiakan bertujuan untuk mendapatkan ternak yang bermutu tinggi, 

mempunyai daya adaptasi yang baik dan tahan terhadap penyakit tertentu melalui 

seleksi, pemilihan bibit dan perkawinan. Manajemen yang dilakukan meliputi cara 

pemeliharaan ternak, misalnya bagaimana membersihkan kandang, pengaturan 

perkandangan, melakukan rekording, peremajaan dan penjagaan kesehatan. 

Pemberian pakan yang berkualitas dengan jumlah pemberian sesuai dengan 

kebutuhan ternak merupakan salah satu aspek yang penting dalam menunjang 

keberhasilan usaha peternakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Situmorang dkk; 

(2012) bahwa keberhasilan usaha dipengaruhi oleh keseriusan dan motivasi dari 

pelaku usaha itu sendiri sehingga mampu mencapai hasil yang diinginkan. 
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Pakan yang baik adalah yang mengandung zat makanan yang memadai 

kualitas dan kuantitasnya, seperti energi, protein, lemak, mineral dan juga vitamin, 

yang semuanya dibutuhkan dalam jumlah yang tepat dan seimbang, sehingga bisa 

menghasilkan produk daging yang berkualitas dan berkuantitas tinggi. Kebutuhan 

pakan bagi ternak sangat penting karena sangat diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan, produksi dan reproduksi. Ketiga faktor 

diatas sangat penting dan mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya, 

apabila salah satu faktor tersebut terabaikan dapat mengakibatkan turunnya 

produktivitas. 

 Suatu upaya yang perlu dilakukan terhadap permasalahan ketersediaan 

lahan untuk pengadaan hijauan pakan ternak yaitu dengan membuat formula 

pakan komplit. Pakan komplit yang dimaksud adalah suatu jenis pakan ternak 

yang terdiri dari bahan hijauan dan konsentrat dalam imbangan yang memadai. 

Bahan pakan ternak tersebut terdiri dari campuran hijauan, biji - bijian hasil 

samping industri pertanian dan perkebunan, maupun hasil samping perikanan 

serta probiotik dan premiks yang diproses secara fermentasi. Bentuk penyediaan 

pakan komplit ini dinilai lebih efektif dan efisien (Wahjuni dan Bijanti, 2006). 

Formulasi pakan ternak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan zat nutrisi yang 

diperlukan oleh ternak dalam jumlah yang besar dan relatif murah serta efektif 

untuk memenuhi target kinerja dan produksi. Beberapa penelitian tentang hal 

tersebut telah dilakukan antara lain dengan memanfaatkan isi rumen sapi sebagai 

substitusi rumput raja, pemberian kombinasi efektif meningkatkan produksi dan 

kualitas usaha peternakan sapi potong. Demikian juga pemberian suplementasi 

pakan dengan ampas kedelai ternyata dapat meningkatkan berat badan baik pada 
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sapi potong maupun sapi perah muda dan produksi serta kualitas susu sapi perah. 

Pada sapi jantan formula pakan dodol tetes glirisidae maupun dodol tetes urea 

menghasilkan daya cerna yang sama baiknya. 

Tujuan pembuatan pakan komplit ini adalah untuk menyediakan ransum 

untuk ternak sapi secara komplit dan praktis dengan pemenuhan nilai nutrisi yang 

tercukupi untuk kebutuhan ternak serta dapat ditujukan pada perbaikan sistem 

pemberian pakan. Laporan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemberian 

pakan komplit menghasilkan kenaikan efisiensi pakan, konversi pakan, dan berat 

badan pada sapi. Pemberian pakan komplit pada sapi juga tidak menimbulkan 

efek samping. Hal ini telah dibuktikan pada penelitian sebelumnya bahwa 

pemberian pakan komplit ini tidak menimbulkan kerusakan pada ginjal dan hati, 

sehingga pakan komplit baik dan aman untuk diberikan pada ternak sapi (Wahjuni 

dan Bijanti, 2006). 

Berdasarkan kelebihan-kelebihan dari pakan komplit tersebut, 

ketersediaannya untuk ternak sapi perlu ditindaklanjuti dengan mulai 

diperkenalkan ke pasar, terutama pada peternak sapi karena tidak hanya mampu 

mengurangi keresahan peternak akan ketersediaan pakan hijauan, pakan komplit 

ini juga dapat meningkatkan kualitas sapi dengan asupan gizi dalam pakan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan.  

Penelitian ini akan membahas mengenai perilaku peternak sapi potong 

terhadap pakan komplit dan strategi yang diperlukan untuk pemasaran pakan 

komplit, sehingga peternak sapi tidak hanya menggantungkan ketersediaan pakan 

hijauan yang semakin terbatas karena permasalahan pada keterbatasan lahan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang pada Analisis Perilaku Peternak Sapi 

Potong dan Strategi Pemasaran Pakan Komplit, maka rumusan masalah yang 

dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana respon peternak sapi potong terhadap produk pakan komplit? 

2. Bagaimana strategi pemasaran pakan komplit? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian Analisis ini adalah: 

1. Mengetahui perilaku peternak sapi potong terhadap pakan komplit. 

2. Merumuskan strategi pemasaran pakan komplit. 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat dalam penelitian Analisis ini adalah: 

1. Mengetahui minat peternak terhadap pakan komplit. 

2. Sebagai salah satu pakan alternatif pada sapi potong. 

3. Mengetahui  respon peternak terhadap pakan komplit. 

4. Respon peternak sebagai masukan terhadap pakan komplit.  

 

 

 




