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ABSTRAK 

Beternak sapi khususnya Sapi Madura menjadi suatu keharusan bagi masyarakat Desa Waru Barat 
Kabupaten Pamekasan yang diusahakan sebagai pemenuhan ekonomi dan juga dikonteskan sebagai 
budaya sosial masyarakat Madura. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan usaha 
secara non finansial pada pengelolaan ternak Sapi Madura milik Bapak Rofi'i di Desa Waru Barat, 
Waru, Pamekasan. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis aspek non 
finansial yang meliputi aspek hukum, pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, manajemen dan 
sumberdaya, serta sosial dan lingkungan. Hasil analisa menunjukkan bahwa usaha ini dikatakan layak 
pada aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya 
manusia, dan aspsk sosial dan lingkungan. Namun dikatakan tidak layak pada aspek hukum karena 
tidak adanya legalitas hukum. 

Kata Kunci: Peternakan Sapi Madura, Kelayakan Usaha, Non Finansial 

PENDAHULUAN 

Sapi Madura merupakan jenis sapi yang ada di Kabupaten Pamekasan (Kutsiyah, 2017) dan telah 
ditetapkan sebagai rumpun ternak lokal Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Pertanian (2010) 
Tentang Penetapan Rumpun Sapi Madura Nomor 3735/Kpts/HK.0400/11/2010. Sapi Madura memiliki 
berbagai kegunaan, yakni sebagai sapi pedaging, sapi Sonok dan sapi Karapan (Nurlaila, 2018). 
Menurut informasi yang didapatkan dari Kelompok Tani Desa Waru Barat Kabupaten Pamekasan, 
beternak Sapi Madura menjadi ciri khas tersendiri bagi orang Madura khususnya masyarakat Desa 
Waru Barat sebagai bentuk pelestarian plasma nutfah. Kegunaan dari Sapi Madura bagi masyarakat 
Desa Waru Barat adalah sebagai tabungan dan sumber penghasilan sampingan, serta sebagai ajang 
budaya dalam kontes Sapi Sonok. 

Salah satu pengelola usaha ternak Sapi Madura di Desa Wau Barat adalah Bapak Rofi’i. Beliau 
melakukan usaha ternak sapi dengan alasan dijual jika sapi sudah besar, yakni dengan sistem 
penggemukan sapi. Selain sebagai pemenuh kebutuhan sosial budaya, usaha ternak Sapi Madura 
Bapak Rofi’i tersebut layak dijalankan atas dasar adanya pasar yang tinggi untuk Sapi Madura karena 
Desa Waru berada di salah satu kecamatan yang digunakan sebagai pusat pengembangan Sapi 
Madura yaitu Waru. Selain itu, Kabupaten Pamekasan sendiri menjadi salah satu kabupaten yang 
terkenal dengan tradisi budaya Kontes Sapi Sonok. Kelayakan usaha atau bisnis merupakan penelitian 
yang menyangkut berbagai aspek baik non finansial dan non finansial yang berguna dalam 
pengambilan keputusan di masa mendatang (Sulastri, 2016). Namun dalam pelaksanaannya masih 
terdapat kendala yang dialami meskipun pasar bagi Sapi Madura tinggi, seperti belum adanya legalitas, 
penggunaan peralatan yang konvensional, serta harga pasar yang tidak pasti. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan analisis kelayakan kegiatan usaha pengelolaan ternak Sapi Madura yang dijalankan oleh 
Bapak Rofi'i di Desa Waru Barat Kabupaten Pamekasan. 

Analisis kelayakan usaha merupakan analisis yang meliputi berbagai aspek finansial maupun non 
finansial dimana hasi dari analisis tersebut dijadikan patokan dalam memutuskan apakah usaha 
tersebut layak dijalankan atau tidak (Sulastri, 2016). Aspek non finansial adalah aspek yang meliputi 
aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, dan aspek manajemen 
dan sumberdaya manusia. 

Menurut Purnomo at al., (2017) menyatakan bahwa dalam menganalisis kelayakan non finansial usaha 
diperlukan memperhatikan aspek-aspek berikut : 
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1. Aspek hukum, meliputi sebuah kemampuan pemilik usaha dalam memenuhi perizinan pada 
ketentuan hukum dalam mendirikan dan menjalankan usaha.  

2. Aspek lingkungan, meliputi lingkungan operasional maupun yang terdekat di lokasi usaha. 
Dikatakan layak apabila kondisi lingkungan sesuai dengan kebutuhan usaha. 

3. Aspek pasar dan pemasaran, meliputi potensi pasar, intensitas marketing, market share, serta 
strategi yang digunakan dalam pemasaran.  

4. Aspek Teknis, meliputi ketersediaan teknologi yang digunakan dalam menjalankan usaha. 
5. Aspek manajemen dan sumber daya manusia, meliputi kesiapan sumber daya ketenagakerjaan 

dalam usaha. Juga meliputi keorganisasian dan kegiatan dalam usaha. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Boekoesoe et al., (2015) dengan mengenai analisis 
kelayakan finansial dan non finansial pada usaha kopra di desa  kecamatan randangan kabupaten 
pohuwato. Memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui kelayakan usaha kopra secara finansial dan 
non-finansial di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. Hasil dari penelitian 
ini menyatakan pada ustaha kopra tersebut dikatakan layak secara  non finansial pada usaha tersebut 
terbagi pada dua aspek yakni aspek pasar dan aspek manajemen. Selain itu juga ada pada penelitian 
yang dilakukan oleh Poetri et al., (2014), mengenai analisis kelayakan finansial dan non finansial. Hasil 
dapat disimpulkan bahwa usaha ini dikatakan layak dikembangkan dari segi aspek non finansial yakni 
pada aspek hukum, aspek pasar aspek teknis dan produksi, aspek lingkungan dan aspek manajemen 
dan sdm. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan pada usaha pengelolaan Sapi Madura milik Bapak Rofi’i yang berlokasi di Desa 
Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Penentuan lokasi ditentukan secara purposive 
dengan pertimbangan bahwa usaha pengelolaan ternak Sapi Madura yang dilakukan Bapak Rofi’i tidak 
hanya digunakan dalam kegiatan budaya tetapi juga sebagai pemenuhan ekonomi keluarga. Jenis data 
yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada narasumber. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu peternak Sapi Madura di Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, 
Kabupaten Pamekasan dengan sampel yaitu Bapak Rofi’i yang ditentukan secara purposive. Kemudian 
metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang menganalisis aspek non 
finansial yang mencakup aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek 
manajemen dan sumber daya manusia, serta aspek sosial dan lingkungan. 

Aspek non finansial 

1. Aspek hukum menganalisis legalitas serta perizinan usaha pengelolaan ternak Sapi Madura Bapak 
Rofi’i; 

2. Aspek pasar dan pemasaran menganalisis kegiatan pemasaran ternak Sapi Madura hingga ke 
konsumen; 

3. Aspek teknis dan teknologi menganalisis kegiatan dan peralatan yang digunakan dalam proses 
pengelolaan ternak Sapi Madura; 

4. Aspek manajemen dan sumber daya manusia menganalisis kegiatan pengelolaan ternak Sapi 
Madura dan tenaga kerja yang terlibat; 

5. Aspek sosial dan budaya menganalisis dampak kegiatan usaha ternak Sapi Madura terhadap 
masyarakat dan lingkungan sekitar usaha. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun (2020) Tentang 
Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan, ternak yang diusahakan Bapak Rofi’i yang berjumlah 
dua ekor termasuk ke dalam budidaya sapi potong dengan skala usaha mikro yaitu kurang dari enam 
ekor. Ditunjukkan pula pada bab III tentang tata cara perizinan berusaha pasal 9 no 1 poin a bahwa 
peternak yang melakukan budidaya dengan skala usaha mikro harus memiliki TBP (tanda bukti 
pendataan). Berdasarkan aspek hukum, usaha ternak sapi yang dilakukan Bapak Rofi’i masih belum 
memiliki perizinan atau legalitas, sehingga dikatakan belum layak secara hukum karena merupakan 
usaha mikro yang tidak perlu izin usaha peternakan. 

Hasil analisis pada aspek pasar dan pemasaran menunjukkan bahwa ternak sapi yang ditawarkan 
dapat diterima oleh pasar. Kegiatan pemasaran dilakukan dengan membawa sapi yang akan dijual ke 
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pasar terdekat yakni Pasar Waru. Peternak juga terkadang menawarkan sapi yang akan dijual ke teman 
sesama peternak. Kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap dua tahun sekali dengan rata-rata 
pendapatan sebesar Rp. 15.000.000 tiap penjualannya. 

Analisi pada aspek teknis mencakup lokasi kandang ternak, tata letak pengelolaan ternak, serta 
penggunaan peralatan yang ada. Lokasi kandang ternak berjarak 5 meter di samping rumah. Kandang 
sapi yang memiliki luas 2x5 meter memiliki keranjang di bagian depan sebagai wadah pakan, serta 
terdapat tempat untuk mengumpulkan kotoran sapi di bagian belakang kandang. Ukuran kandang 
untuk sapi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 
(2015) pada lampiran bab II poin B no 6 bagian c yang mengatakan bahwa luas kandang untuk satu 
indukan dan penggemukan adalah 3,0 m2. Peralatan yang digunakan hampir seluruhnya ada dan 
digunakan dalam pengelolaan ternak sapi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik 
Indonesia Nomor 46 Tahun (2015) pada lampiran bab II poin B no 4, yaitu tempat makan dan minum, 
alat pemotong dan pengangkut rumput, alat pengolah tanah, alat pencacah rumput, alat penerangan, 
dan alat pembersih kandang. Peralatan lain yang dipenuhi dari pihak lain adalah alat pemotong tanduk, 
alat identitas ternak, alat desinfeksi, dan peralatan kesehatan. 

Pada aspek manajemen dan sumberdaya manusia yang dijalankan masih belum menggunakan tenaga 
kerja luar yang hanya tenaga kerja dari keluarga sendiri. Bapak Rofi’i memiliki pengalaman dalam 
beternak selama 25 tahun, hal ini menjadi kesiapan sumberdaya manusia yang dimiliki. Kemudian pada 
aspek sosial dan lingkungan ditunjukkan bahwa ternak sapi yang diusahakan memberikan manfaat 
sosial dan lingkungan. Usaha ternak sapi yang dijalankan Bapak Rofi’i dapat memberikan peluang 
kesempatan kerja bagi pihak-pihak di luar keluarga seperti perawat sapi. Selain itu, limbah yang 
dihasilkan sapi sepenuhnya dimanfaatkan sebagai pupuk dalam kegiatan pertanian Bapak Rofi’i. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis yang dilakukan diketahui bahwa usaha ternak sapi Bapak Rofi’i layak pada aspek 
manajemen dan sumberdaya manusia, serta aspek sosial dan lingkungan. Sedangkan pada aspek 
hukum, aspek pasar dan pemasaran, serta aspek teknis belum dapat dikatakan layak. Oleh karena itu 
perlu adanya perbaikan berupa: (1) pemenuhan TBP atau Tanda Bukti Pendataan; (2) dilakukan 
pencatatan keuangan agar memaksimalkan pendapatan melalui pengoptimalan penggunaan input 
yang minimum; serta (3) memenuhi peralatan yang belum dimiliki. Perbaikan berguna untuk 
menyempurnakan kegiatan pengelolaan ternak sapi milik Bapak Rofi’i agar layak dalam berbagai aspek 
dan dapat memberikan keuntungan jika dijalankan. 
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