
BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Usaha peternakan sebagian besar masih dikelola petani kecil (peternakan 

rakyat) yang ditandai dengan pengelolaan usaha peternakan yang masih 

merupakan usaha sampingan, hanya melibatkan anggota keluarga di luar 

pekerjaan utamanya, skala pemilikan ternak yang kecil, rendahnya pengetahuan 

dan ketrampilan beternak, dan belum menerapkan prinsip – prinsip ekonomi 

usaha. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya produksi dan 

produktivitas usaha peternakan rakyat di Indonesia. Akhirnya, disamping tidak 

mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, produk peternakan 

rakyat juga tidak mampu bersaing dengan produk impor baik dalam harga maupun 

kualitas. 

Pembentukan kelompok petani ternak merupakan salah satu solusi yang 

tepat dalam meningkatkan pemberdayaan usaha peternakan rakyat di hampir 

seluruh wilayah Kabupaten / Kota. Berbagai aspek dalam usaha peternakan seperti 

pengadaan sarana produksi (bibit dan pakan), pencegahan penyakit ternak dan 

akses pemasaran dapat dilakukan secara berkelompok dan bergotong royong, yang 

pada gilirannya meningkatkan keuntungan dan pendapatan usaha. Untuk lebih 

meningkatkan keberdayaan kelompok petani peternak ini memang membutuhkan 

uluran tangan dari beberapa instansi dan dinas terkait. 

Dalam rangka mencapai swasembada daging tahun 2014, pemerintah 

membuat program Sarjana Membangun Desa (SMD). Semua sarjana peternakan 



yang belum mempunyai pekerjaan tetap bisa berkompetisi untuk mendapatkan 

dana untuk membina kelompok peternak di pedesaan dalam satu kelompok bisnis 

peternakan. Tahun 2010 akan didanai 700 judul SMD. Jenis usaha yang 

diperbolehkan adalah bisnis atau usaha peternakan seperti usaha sapi potong, sapi 

perah, kambing, domba, ayam, itik dan jenis ternak lainnya.  

Dengan adanya program Sarjana Membangun Desa (SMD) tersebut 

menjadikan pembangunan sub sektor peternakan memiliki peran sangat strategis 

dalam upaya ketahanan pangan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan 

dan mencerdasakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui konsumsi 

produknya. Peran strategis tersebut ditunjang dengan potensi ternak yang berbeda 

– beda pada masing – masing daerah. Sehingga usaha ternak ruminansia 

merupakan usaha yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk 

meningkatkan pendapatan keluarga petani peternak.  

Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) diharapkan dapat membangun 

dan membina kelompok petani peternak di pedesaan, khususnya dalam budidaya 

ternak ruminansia dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan 

kesarjanahannya untuk mendukung ketersediaan hijauan pakan ternak sepanjang 

tahun agar dapat meringankan peternak di dalam pencarian pakan ternak alternatif 

dalam budidaya ternak ruminansia.  

Ternak ruminansia merupakan hewan ternak terpenting sebagai sumber 

daging, susu, tenaga kerja dan kebutuhan lainya. Ternak ruminansia menghasilkan 

sekitar 45% – 55%  kebutuhan daging dunia, 95% kebutuhan susu dan 85% 

kebutuhan kulit. Peternakan ruminansia menghasilkan daging sebagai sumber 



protein, susu, kulit yang dimanfaatkan untuk industri dan pupuk kandang sebagai 

salah satu sumber organik lahan pertanian.  

  

2. Perumusan Masalah  

Bagaimana produksi dan nilai ekonomi usaha Ternak Ruminansia yang 

dikelola oleh Sarjana Membangun Desa (SMD) yang ada di Kabupaten Malang.  

 

3. Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Nilai Ekonomi dan Produksi 

Usaha Ternak Ruminansia yang dikelola oleh Sarjana Membangun Desa di 

Kabupaten Malang  

 

4. Sasaran 

 Penilitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai nilai 

ekonomi dan produksi usaha ternak ruminansia. 

 


