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ABSTRAK 

Industri sapi potong di Kabupaten Pamekasan memiliki peluang dan potensi untuk dikembangkan 
berdasarkan populasi sapi potong sebesar 194.286 ekor. Di sisi lain terdapat permasalahan di lapangan 
yang berawal dari lemahnya rantai komoditas sapi potong, akses informasi yang kurang meliputi 
informasi pasar, permintaan, penawaran, teknologi dan peternak yang belum efisien terkait pakan 
maupun jamu pada ternak. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi profil peternak, (2) 
mengetahui kondisi usaha peternakan sapi Madura dan 3) memetakan peran dan jaringan antar aktor 
pada usaha sapi Madura di Desa Waru Barat Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini mengkaji aktor-
aktor yang terlibat mulai dari subsistem hulu hingga hilir yaitu penyedia faktor-faktor produksi, peternak 
sapi, pedagang dan jagal. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data melalui observasi dan kuesioner. Hasil analisis ini yaitu (1) peternak sapi potong 
Madura di Desa Waru Barat tergolong usia produktif, jenjang pendidikan SD/MI, pengalaman 10-25 
tahun dengan jumlah kepemilkan ternak satu hingga tiga ekor, (2) rata-rata pembibitan sapi dilakukan 
secara inseminasi buatan, pemberian pakan dan minum tiga kali, pembersihan kandang setiap hari dan 
pemanggilan mantri saat hewan ternak sakit, 3) Aktor yang berperan dalam usaha sapi Madura di Desa 
Waru Barat yaitu penyedia pakan, toko peternakan, peternak pedagang dan jagal.  

Kata kunci: sapi potong madura, profil peternak, aktor usaha 

PENDAHULUAN 

Permintaan protein hewani secara nasional mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini 
ditunjukkan oleh tingkat konsumsi daging sapi nasional tahun 2013 sebesar 2.14 kg/kapita/tahun. 
Namun, pada tahun 2018 secara nasional tercatat tingkat konsumsi daging sapi sebesar 2.50 
kg/kapita/tahun (Kementerian Pertanian, 2020). Konsumsi daging sapi Jawa Timur per tahun 2015 
tercatat sebesar 883.008 ton. 

Total produksi sapi secara nasional tahun 2019 tercatat 504.800 ton. Angka tersebut belum mencukupi 
kebutuhan permintaan daging dalam negeri, sehingga pemerintah melakukan impor. Tingginya nilai 
impor memberikan pengaruh kurang baik terhadap perkembangan industri sapi potong dalam negeri. 
Akibatnya, keuntungan yang diperoleh peternak rakyat mengalami penurunan. Selain itu, aktifitas impor 
juga menimbulkan ketergantungan terhadap negara luar dan mengurangi devisa negara yang 
cenderung besar.  

Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terkait problematika diatas yaitu dengan cara 
pengembangan budidaya sapi lokal. Menurut Susilawati (2017) sapi lokal Indonesia terdiri dari sapi 
Bali, sapi Madura, sapi Sumba Ongole dan sapi Peranakan Ongole.. Pemerintah Jawa Timur telah 
menetapkan wilayah Madura sebagai pusat pengembangan sapi potong karena memiliki potensi 
terhadap pengembangan sapi Madura. Pengembangan dilakukan di empat kabupaten meliputi 
Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. 

Menurut Sutarno & Setyawan (2016) keunggulan sapi Madura dibandingkan sapi jenis lainnya yaitu 
mampu beradaptasi meskipun kualitas pakan buruk dan memiliki karkas yang  tinggi dengan kualitas 
daging sapi baik. Selain itu, sapi Madura memiliki tingkat survive yang tinggi terhadap lingkungan tropis 
dan tahan terhadap penyakit caplak (Nurgiartiningsih, 2011). Sapi Madura telah berdampingan dengan 
masyarakat Madura sejak ratusan tahun lamanya. Peran sapi Madura bagi masyarakat yaitu sebagai 
ternak kerja maupun ternak potong. Di sisi lain, sapi Madura juga berperan sebagai pariwisata melalui 
wisata budaya sapi sonok dan sapi kerapan. 
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Sebagian besar usaha peternakan sapi Madura di Kabupaten Pamekasan tergolong usaha ternak 
rakyat skala kecil. Hal ini disebabkan peternak tidak memiliki modal untuk melakukan pengembangan 
usahanya. Usaha peternakan rakyat dicirikan dengan peternak dalam menjalankan usahanya tidak 
berorientasi pada profit dan tergolong usaha sampingan. Sementara, Aiba et al., (2018), menerangkan 
bahwa karakteristik usaha ternak rakyat yaitu menggunakan tenaga kerja dalam keluarga dan peternak 
dapat menjual ternaknya sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhannya. Usaha ternak sapi potong 
tidak dapat dipisahkan dari aktor-aktor yang mendukung di dalamnya, mulai subsistem hulu hingga hilir. 

Penelitian empiris yang mengkaji aktor usaha ternak sapi telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian 
Sunyigono et al., (2015) menunjukkan bahwa aktifitas utama dalam rantai komoditas sapi potong yaitu 
penyediaan faktor produksi atau input, penggemukan, proses pemasaran dan proses pemotongan 
ternak sapi. Aktor yang terdapat dalam rantai komoditas sapi potong yaitu penyedia input meliputi 
penyedia sapi bakalan dan penyedia pakan, toko peternakan, peternak, pedagang dan jagal sapi. 
Peternak adalah aktor yang memiliki pengaruh besar terhadap usaha sapi potong karena memiliki 
banyak peran setiap tahapan rantai komoditas sapi potong. 

Hasan et al., (2014) menerangkan bahwa problematika usaha peternakan sapi Madura terletak pada 
aspek struktur pasar, perilaku dan kinerja usaha ternak. Usaha ternak sapi Madura ditinjau dari struktur 
pasar termasuk kategori lemah. Peternak hanya menjalankan usaha terbatas dengan jumlah 
pemelihararaan sebanyak dua hingga empat ekor. Permasalahan peternak skala kecil yaitu rendahnya 
posisi tawar saat transaksi dengan aktor lainnya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan 
peternak terkait harga jual sapi. Pedagang atau jagal dalam menawar sapi peternak dilakukan secara 
taksiran dengan melihat postur sapi. Dampaknya, peternak sulit untuk memperoleh profit bila di total 
seluruh pengeluaran dan pada akhirnya merugi. 

Upaya pengembangan industri sapi potong dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya 
memperbaiki peran dari masing-masing aktor. Keadaan yang terjadi di lapangan yaitu ketimpangan 
profit antara aktor yang satu dengan yang lain. Hasil penelitian Sunyigono et al., (2015) dalam Hasan 
et al., (2014) menjelaskan bahwa aktor peternak sapi bakalan tidak memperoleh keuntungan (negatif) 
sebesar Rp.600.000 setiap tahun, sementara peternak sapi penggemukan menerima Rp.700.000 per 
ekor, serta pedagang dan jagal sapi menerima kisaran Rp.300.000 hingga Rp. 3.600.000 setiap ekor. 
Hal ini menunjukkan bahwa aktor pedagang dan jagal memperoleh keuntungan tertinggi dibandingkan 
aktor lainnya. 

Industri sapi potong di Kabupaten Pamekasan memiliki peluang dan potensi untuk dikembangkan 
dilihat dari populasi sapi potong beberapa tahun terakhir. Data statistik populasi sapi potong Kabupaten 
Pamekasan tahun 2016 sebesar 190.635 dan tahun 2020 tercatat 14.286 (Dinas Peternakan, 2020). 
Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan populasi sebesar dua persen. Namun, terdapat 
permasalahan di lapangan yang berawal dari lemahnya rantai komoditas sapi potong, kurangnya akses 
informasi, baik informasi pasar, permintaan, penawaran maupun teknologi, serta peternak yang belum 
efisien terkait pemberian dan jamu pada ternak. Merujuk pada permasalahan diatas, tujuan penelitian 
ini yaitu: 1) mengidentifikasi profil peternak, 2) mengetahui kondisi usaha peternakan sapi potong 
Madura, dan 3) memetakan peran dan jaringan antar aktor pada usaha sapi potong Madura di Desa 
Waru Barat Kabupaten Pamekasan. 

MATERI DAN METODE 

Menurut Ribot (1988) dalam Hasan et al., (2014) analisis rantai komoditas diartikan sebagai suatu 
aktifitas aliran barang, jasa maupun aktor dalam beberapa tahapan diawali dari produksi, pengolahan 
hingga konsumen akhir. Analisis ini juga melihat aktor yang memperoleh manfaat dan sumber daya 
alam, serta menganalisis bagaimana cara memperoleh dan bagaimana strategi untuk mengubah pola 
dan sebaran manfaat tersebut.  

Penelitian dilakukan selama tiga bulan dimulai bulan September hingga November 2021. Lokasi 
penelitian berada di Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Penentuan lokasi 
penelitian secara sengaja (purposive) dengan beberapa pertimbangan. Pertama, populasi sapi potong 
madura sebesar 3.495 ekor tertinggi di Kecamatan Waru (BPS, 2019). Kedua, Kecamatan Waru 
ditentukan oleh Pemerintah Pamekasan sebagai wilayah pembibitan sapi Madura. Lokasi penelitian ini 
ditunjukkan oleh Gambar 1. 
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Sumber: Data Sekunder, 2021 

Gambar 9. Lokasi Penelitian 

Penelitian menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder. Data primer dikumpulkan 
dari hasil observasi dan wawancara dengan responden melalui kuesioner. Responden penelitian 
meliputi penyedia faktor-faktor produksi, peternak sapi potong, pedagang dan jagal sapi. Penentuan 
responden dilakukan dengan metode snowball sampling guna menemukan responden yang sesuai 
sasaran. Sehingga ditentukan jumlah sampel peternak sapi potong sebanyak 30 orang. Tahapan 
selanjutnya setelah memperoleh informasi dari peternak dilanjutkan dengan wawancara aktor penyedia 
faktor-faktor produksi, pedagang dan jagal sapi yang terlibat dalam transaksi peternak. Kemudian, 
metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif guna menjabarkan profil peternak meliputi 
usia, pendidikan, pengalaman dan jumlah kepemilikan ternak. Metode ini juga menjabarkan terkait 
peran dan fungsi masing-masing aktor tersebut. Berikut ini adalah sebaran responden di lokasi 
penelitian ditunjukkan oleh Tabel 1.  

Tabel 6.Sebaran Responden Usaha Sapi Potong Madura  

AKTOR FREKUENSI 

Penyedia Pakan 2 
Toko Peternakan 2 
Peternak 30 
Pedagang Desa 3 
Jagal Desa 2 

Total  39 

Sumber: Data Primer Diolah, 2021 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Profil Peternak Sapi Madura  

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh rata-rata usia peternak sapi Madura di Desa Waru Barat berkisar 35 - 
50 tahun. Usia tersebut tergolong usia produktif, yaitu usia yang masih mampu untuk menjalankan 
usaha ternak. Menurut Badan Pusat Statistik, usia produktif berkisar antara 15 – 64 tahun dan usia 
tidak produktif berada di bawah angka 15 tahun dan di atas 65 tahun. Peternak usia produktif 
mempunyai tekad dan kemampuan fisik dalam memanajemen usaha ternaknya. 

Sebagian besar peternak mengenyam pendidikan formal di tingkat pendidikan sekolah dasar saja. Hal 
ini dikarenakan keterbiasaan biaya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan 
kurangnya pemahaman terkait pentingnya pendidikan. Pengetahuan dan keterampilan berpikir 
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dicapai seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang 
dicapai maka kemampuan menerima dan mengaplikasikan teknologi tergolong tinggi. Sebaliknya, jika 
tingkat pendidikan yang dicapai rendah maka menjadi penghambat kemajuan dalam usahataninya. 

Pengalaman beternak menunjukkan lamanya seseorang menjalankan usaha ternak dimulai dari awal 
hingga waktu observasi. Rata-rata pengalaman peternak di Desa Waru Barat berkisar antara 10 hingga 
25 tahun. Pengalaman erat hubungannya dengan pola pikir peternak terutama dalam pengambilan 
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keputusan. Peternak yang mememiliki pengalaman cukup lama lebih kompeten dan cepat dalam 
pengambilan keputusan, sementara peternak yang kurang berpengalaman masih ragu-ragu dalam 
keputusannya. Menurut Wijaya et al., (2013) pengalaman beternak sangat berpengaruh dalam 
perkembangan ternaknya, sehingga peternakan akan terlihat perkembangannya di masa akan datang. 

Jumlah kepemilikan ternak sapi madura di Desa Waru Barat rata-rata berkisar satu hingga tiga ekor. 
Hal ini dikarenakan beternak hanya sebagai pekerjaan sampingan dan hanya sebagai saving. Peternak 
akan menjual sapinya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga saat kebutuhan mendesak. Jumlah 
kepemilikan ternak erat kaitannya dengan pendapatan dan biaya pengeluaran. Apabila jumlah 
kepemilikan sapi banyak maka biaya pengeluaran juga akan tinggi berbeda dengan peternak yang 
memelihara satu ekor sapi yang biaya pengeluarannya rendah. 

Tabel 7. Sebaran Peternak Sapi Potong Madura di Desa Waru Barat 

Faktor Rata-Rata 

Usia 35-50 tahun 

Pendidikan SD/MI 

Pengalaman 10-25 tahun 

Jumlah kepemilikan ternak 1-3 ekor 

Sumber: Data Primer Diolah, 2021 

Kondisi Usaha Peternakan Sapi Madura 

Pemeliharaan sapi di Desa Waru Barat Kabupaten Pamekasan umunya sudah dipelihara dalam 
kandang dan semua sudah diatur oleh peternak masing-masing. Berbeda dengan pemeliharaan sapi 
Madura di wilayah Bangkalan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh peternak sapi potong di lokasi 
penelitian yaitu:  

Usaha Pembibitan 

Pembibitan di lokasi penelitian menggunakan dua sistem pembibitan yaitu sistem kawin alam dan 
sistem IB (Inseminasi Buatan). Kedua sistem tersebut selalu digunakan oleh masyarakat Desa Waru 
Barat untuk menghasilkan bibit sapi unggul, akan tetapi di daerah penelitian ini kebanyakan 
menggunakan sistem IB dikarenakan menghemat biaya dan bisa mengatur jarak kelahiran. Petugas 
inseminator datang ke rumah-rumah peternak untuk memberikan pelayanan berupa pemeriksaan dan 
inseminasi buatan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan 
Peternakan memberikan pelayanan gratis untuk peternak yang ingin mengawinkan ternaknya melalui 
Inseminasi Buatan (IB). Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat tercapainya program Inseminasi 
Buatan Satu Tahun Satu Kelahiran (INTAN SATU SAKA). 

Pemberian Pakan dan Minum  

Pemberian pakan sapi di Desa Waru Barat diberikan sesuai kuantitas dan kualiatas untuk menhasilkan 
sapi dengan kualitas yang baik. Pemberian pakan dan minum sapi satu hari tiga kali. Ada 2 jenis pakan 
yang diberikan peternak terhadap sapi yaitu pakan berupa jamu yang terdiri dari (gula merah, kunyit, 
telur ayam, kelapa muda dan multivitamin), dan ada pakan pokok yang terdiri dari hijauan yaitu (rumput 
hijau, jerami, tebon jagung, dan dedak, daun kacang tanah). Pemberian minum juga dilakukan tiga kali 
sehari untuk menentukan pertumbuhan badan dan kondisi kesehatan pada ternak. Air minum yang 
diberikan oleh peternak biasanya dicampur dengan air garam atau dengan gula aren.  

Pembersiahan Kandang  

Kebersihan kandang dilakukan oleh peternak setiap hari agar ternak terhidar dari penyakit kulit. 
Pembersihan ini dilakukan dengan menggunakan sekop lalu disiram dengan air. Kotoran sapi setelah 
pembersihan kandang dibuang di sekitar kandang tanpa pengolahan. Namun, terdapat juga peternak 
yang mengumpulkan kotoran ternaknya untuk dijadikan pupuk di lahan pertaniannya. Tujuan 
pembersihan kandang yaitu menjaga Kesehatan ternak dari penyakit dan menjaga bulu sapi agar tetap 
bersih. 

Pengendalian Penyakit  
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Penyakit yang sering menyerang pada sapi di desa Waru Barat yaitu diare, masuk angin, dan cacingan. 
Untuk mengatasi penyakit tersebut biasanya peternak mengobatinya dengan menggunakan ramuan 
tradisional yang telah diracik oleh peternak, jika tidak ada kemajuan dalam penyakit tersebut peternak 
meminta bantuan kepada petugas atau mentri hewan yang ada di desa tersebut agar mantri 
memberikan vitamin atau obat untuk penyakit yang diidap oleh ternak. 

Pemasaran Ternak Sapi  

Penjual hasil produksi peternak langsung menjualnya sendiri ke pasar dan juga ada yang 
menggunakan jasa pedagang. Di daerah penelitian hasil produksi berupa daging sapi yang dihasilkan 
oleh jagal langsung di jual di pasar tradisional. Proses penjualan maupun pembelian sapi dilakukan 
secara tampilan dengan melihat penampakan dari badan sapi potong. Pembayaran pada penjualan 
sapi dilakukan secara kontan atau langsung pada saat pembeli dan peternak sudah sepakat akan 
transaksi tersebut.  

Peran Dan Jaringan Aktor Pada Usaha Sapi Madura  

Pada usaha sapi Madura terdapat beberapa aktor mulai penyedia faktor-faktor produksi hingga jagal 
sapi. Penjabaran hubungan antara aktor yang satu dengan yang lainnya dijelaskan yaitu sebagai 
berikut: 

Penyedia pakan 

Penyedia pakan merupakan aktor yang menyediakan pakan ternak sapi potong. Pakan yang dijual 
berupa rumput hijauan seperti jerami, tebon jagung dan rumput gajah. Selain itu, juga menyediakan 
penggilingan seperti jagung, dimana bubuk jagung digunakan sebagai campuran pakan oleh peternak. 
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penjual, rata-rata peternak biasanya membeli pakan saat 
musim kemarau. Pakan hijauan yang dijual dalam bentuk ikat, sementara bubuk jagung maupun bubuk 
padi dijual per kilogram. 

Toko peternakan 

Toko peternakan di Desa Waru Barat tergolong sedikit, dimana menyediakan berupa pakan, obat-
obatan dan vitamin. Toko tersebut hanya toko skala kecil dan masih belum mengaplikasikan sistem 
manajemen usaha mdern. Berdasarkan informasi yang diterima dari penjual, pembelian obat dan 
vitamin sapi tergolong renda. Hal ini ditimbulkan karena keterbatasan dana peternak untuk membeli 
obat dan vitamin tersebut. Selain itu, peternak lebih memilih menggunakan obat tradisional hasil 
racikannya sendiri dibandingkan obat ternak yang ada di pasaran. 

Peternak 

Peternak sapi potong merupakan aktor utama dalam usaha sapi potong madura. Peternak di lokasi 
penelitian tergolong peternak skala kecil, hal ini ditunjukkan oleh jumlah sapi yang dipelihara hanya 
satu hingga tiga ekor. Aktivitas yang dilakukan peternak meliputi mencari pakan, membeli sapi bakalan, 
membeli pakan, membeli obat-obatan, penggemukan, pemasaran hingga transportasi. Peternak 
mencari pakan hijauan di lahan pertanian milik sendiri. Biasanya hasil pertanian yang diberikan ke 
ternak seperti Jerami, tebon jagung, rumput gajah dan rumput liar. Pada saat musim kemarau, peternak 
biasanya menyediakan cadangan pakan berupa jerami hijau dan tebon jagung. Kedua pakan tersebut 
dijemur di bawah terik matahari agar kering dan jika sudah kering, selanjutnya diletakkan di bawah atap 
kandang atau diletakkan di tempat khusus di dalam kandang. Peternak membeli pakan saat tidak ada 
cadangan pakan di lahan pertanian. Sementara, pembelian sapi bakalan berasal dari pasar hewan 
terdekat. Dalam membeli sapi bakalan, peternak menyesuaikan dengan keadaan keuangan yang 
dimiliki, jika peternak memiliki dana yang lumayan tinggi, maka peternak lebih memilih membeli sapi 
indukan dan bila dana peternak tergolong rendah, maka peternak membeli sapi bakalan. Pembelian 
obat-obatan tergolong rendah, peternak memilih membuat obat tradisional sendiri dan membeli 
bahannya seperti bawang merah, bawang putih, temulawak, temukunci dan bahan tradisional lainnya. 
Peternak membeli obat-obatan di toko peternakan seperti penurun panas dan vitamin. Penggemukan 
merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh peternak dalam usaha sapi Madura. Kisaran waktu 
penggemukan yaitu 3 hingga 12 bulan. Aktifitas transportasi dilakukan peternak saat melakukan 
pembelian sapi dan penjualan sapinya. Keadaan peternak menjadi perhatian khusus pemerintah, 
karena peternak merupakan aktor utama yang berpengaruh terhadap industri sapi potong, terlebih 
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dalam swasembada daging sapi. Biasanya, biaya transportasi dari rumah peternak menuju pasar 
hewan rata-rata sebesar 100 ribu rupiah dalam sekali pengangkutan.  

Pedagang  

Pedagang sapi yang ada di lokasi penelitian hanya pedagang sapi tingkat desa saja. Peran pedagang 
sapi yaitu membeli sapi dari peternak dan menjual sapi ke jagal. Kemampuan pedagang sapi dalam 
membeli masih sedikit karena keterbatasan modal untuk membeli dalam jumlah banyak. Biasanya 
pedagang mengelilingi rumah-rumah peternak untuk mencari ternak sapi yang ingin dijual. Transaksi 
antara pedagang dengan peternak dilakukan di rumahan, baik rumah pedagang maupun rumah 
peternak. 

Jagal 

Jagal yang terdapat di Desa Waru Barat merupakan jagal tingkat desa, dimana kemampuan finansial 
dan jaringan hanya lingkup desa. Jagal memperoleh ternak sapi potong dari pedagang tingkat desa. 
Biasanya transaksi antara jagal dengan pedagang terjadi di pasar hewan dan bisa juga pedagang 
membawa ternak sapi langsung ke rumah jagal. Jagal memiliki aktifitas meliputi: membeli sapi potong, 
periklanan, pengolahan daging, aktifitas transportasi dan pemasaran.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Rata-rata peternak sapi potong madura di Desa Waru Barat tergolong usia produktif, tingkat pendidikan 
sekolah dasar, pengalaman 10-25 tahun dan skala kepemilikan satu hingga tiga ekor sapi. Rata-rata 
sistem pembibitan sapi dilakukan secara inseminasi buatan, pemberian pakan dan minum tiga kali 
sehari, pembersihan kandang setiap hari dan pemanggilan mantri saat hewan ternak sakit. Peternak 
sapi potong merupakan aktor yang memiliki beberapa peran dalam rantai komoditas sapi potong 
sehingga memiliki pengaruh cukup besar terhadap usaha ternak sapi potong.  
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