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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Gambaran usaha ternak sapi potong di Kecamatan Bangko Pusako adalah:

a. Pengadaan bibit masih relatif sederhana yang mana peternak hanya

membeli dari peternak lain dan bantuan dari dinas peternakan, responden

juga memililih bibit hanya melihat dari bentuk fisik. b. Pemberian hijauan

makanan ternak, responden tidak memperhatikan kandungan nutrisinya

dan kebutuhan dari ternak tersebut. c. Pencegahan dan penanganan

kesehatan ternak kurang diperhatikan oleh dinas terkait. d. Pemasaran

ternak dilakukan dengan pedagang pengumpul atau tangkulak (lemah

untuk menentukan harga jual sapi).

2. Alternatif strategi utama yang sangat dibutuhkan dalam mengembangkan

usaha ternak sapi potong di Kecamatan Bangko Pusako antara lain:

mengoptimalkan dan mengembangkan kemampuan (skill) peternak serta

memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk meningkatkan skala

usaha ternak sapi potong menjadi lebih maju; pengenalan mengenai

teknologi pengolahan pakan dan bibit ternak sapi unggul yang disesuaikan

dengan kondisi wilayah setempat; menjalin usaha kemitraan bersama

pemerintah  dengan memanfaatkan interaksi masyarakat pedesaan yang

bersifat kekeluargaan dan kegotong royongan.

3. Berdasarkan potensi sumber daya manusia di tiga desa Kecamatan Bangko

Pusako  cukup potensial untuk pengembangan usaha ternak sapi potong

karena pada umumnya peternak bermata pencaharian sebagai petani
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sebesar 69,23 - 71,42 %, wiraswasta sebesar 10,00 - 23,08 %, dan lainya

sebesar 7,70 - 20,00 %. Selain itu 70,00 - 77,00% umur responden masih

produktif (15 – 45 tahun) dan tenaga kerja yang tersedia cukup

mendukung berdasarkan kapasitas peningkatan populasi ternak sapi

potong berdasarkan ketersedian tenaga kerja (KPPTR KK) sebesar 8.814

ST, walaupun dari segi kualitas termasuk masih rendah karena rata-rata

pendidikan formal peternak  adalah lulus SD dan pengalaman beternak

yang masih rendah sekitar 3-5 tahun.

4. Berdasarkan potensi sumber daya alam di tiga (Desa Bangko Jaya, Desa

Bangko Permata, Desa Sungai Manasib) Kecamatan Bangko Pusako

cukup potensial untuk pengembangan usaha ternak sapi potong karena

produksi hijauan makanan ternak yang tersedia di tiga desa yang ada di

Kecamatan Bangko Pusako sebesar 1.407,3 ton/thn dengan  daya tampung

wilayah atau KTTR sebesar 154,27 ST. Berdasarkan kepasitas

peningkatan populasi ternak sapi potong berdasarkan kesedian hijauan

(KPPTR L) yang memiliki kesediaan hijauan yang cukup di tiga desa yang

ada di Kecamatan Bangko adalah Desa Sungai Manasib sebesar 38,42 ST,

sedangkan untuk Desa Bangko Jaya sebesar – 56,75 ST dan Desa Bangko

Permata sebesar – 41,9 ST tidak cukup tersedia hijauan. sedangkan untuk

Desa Bangko Jaya, Desa Bangko Permata dan Desa Sungai Manasib

memiliki LQ > 1, hal ini berarti ketiga desa tersebut basis untuk

pengembangan ternak sapi potong.
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5.2. Saran

1. Untuk Dinas Peternakan

a. Diharapkan memberi bantuan bibit sapi yang unggul terutama sapi

jantan.

b. Memberikan teknik penyuluhan dan pelatihan yang menarik kepada

peternak.

2. Untuk Peternak

a. lebih memperhatikan kandungan nutrisinya pada pakan ternak

b. memperluas wawasan dengan mengikuti pelatihan dan penyuluhan

tentang cara beternak sapi yang baik.


