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I. PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 

Usaha ternak sapi potong dewasa ini mempunyai kecenderungan 

semakin berkembang, perkembangan usaha sapi potong ditandai dengan 

semakin banyaknya masyarakat, wiraswasta dan Pemerintah Daerah yang 

mengusahakan peternakan sapi potong. Perkembangan usaha yang pesat ini 

disebabkan prospek usaha ternak sapi potong cukup menguntungkan terbukti 

dari kebutuhan akan konsumsi daging sapi setiap tahun selalu meningkat. 

Sementara itu pemenuhan akan kebutuhan daging selalu kurang, dengan kata 

lain permintaan daging sebagai konsumsi terus bertambah. 

Perlu diperhatikan tiga hal pokok di dalam pelaksanaan usaha ternak 

agar dapat menjadi peternak sukses sehingga kelangsungan usaha ternak 

tersebut dapat berjalan dengan baik. Ketiga hal tersebut yaitu breeding 

(bibit/bakalan), feeding (pakan), dan management (manajemen). Hal-hal di 

atas tersebut perlu diperhatikan karena ketiganya saling terkait satu sama lain 

dan saling melengkapi.  

CV. Plesungan Raya merupakan salah satu unit usaha milik perorangan 

yang bergerak dalam bidang penggemukan sapi potong. CV. Plesungan Raya 

berlokasi di Dusun Plesungan Raya RT 04 RW II, kecamatan Gondangrejo, 

Kelurahan Plesungan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. CV. Plesungan 

Raya sampai pada tanggal 9 Maret 2009 memiliki ternak sapi sebanyak 25 

ekor untuk digemukkan. Kegiatan Magang yang  berjudul Manajemen 

Penggemukan Sapi Potong di CV. Plesungan Raya ini dilakukan untuk 

mendalami manajemen penggemukan sapi potong yang kemudian akan 

dikonsumsi oleh masyarakat.  

 Kegiatan magang ini, diharapkan menjadi sarana belajar mahasiswa 

tentang semua hal yang belum dipelajari di bangku kuliah. Fungsi kegiatan 

magang yang dilakukan adalah dapat menerapkan ilmu yang dipelajari secara 

nyata dimana banyak variabel factor yang berpengaruh, sehingga mahasiswa 

dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman kerja di lingkungan yang 
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baru dan bagaimana berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat 

perusahaan sehingga dapat menambah keterampilan sebagai lulusan dari 

perguruan tinggi yang akan berkompetisi di dunia kerja. 

 

B. Tujuan Magang Perusahaan 

1. Tujuan Umum 

Magang Perusahaan ini dilaksanakan oleh mahasiswa dengan tujuan: 

a. Memperoleh pengalaman yang berharga dengan mengenali kegiatan-

kegiatan di lapangan kerja yang ada di bidang peternakan secara umum 

dan khususnya pada usaha Penggemukan Sapi Potong.     

b. Meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa mengenai hubungan 

antara teori dan penerapannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

sehingga dapat merupakan bekal bagi mahasiswa dalam terjun ke 

masyarakat setelah lulus. 

c. Memperoleh ketrampilan kerja dan pengalaman kerja yang praktis 

yakni secara langsung dapat menjumpai, merumuskan serta 

memecahkan permasalahan yang ada dalam kegiatan di bidang 

peternakan. 

d. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah, instansi 

terkait dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan mutu 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus kegiatan Magang perusahaan adalah : 

a. Mengetahui kegiatan-kegiatan di perusahaan peternakan sapi potong di 

CV. Plesungan Raya 

b. Mengetahui manajemen penggemukan sapi potong (Fattening) di CV. 

Plesungan Raya 
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C. Perumusan Masalah 

Seiring dengan perkembangan penduduk yang pesat dan pertumbuhan 

penduduk yang cukup tinggi maka kebutuhan daging sebagai salah satu 

sumber protein hewani turut meningkat. Masyarakat yang semakin maju, kini 

telah meyadari arti dari peningkatan nilai gizi dalam makanan. Sebagai alasan  

pemenuhan kebutuhan daging terutama daging sapi, maka peluang usaha ini 

banyak diminati pengusaha untuk membuka usaha peternakan khususnya 

peternakan sapi potong. 

Semua bakalan yang akan diusahakan adalah bakalan yang akan 

digemukan dalam jangka waktu 3 bulan. Hal ini membutuhkan jenis bakalan 

yang mempunyai genetik yang baik, sehingga efisiensi pertambahan bobot 

badan pada bakalan dapat maksimal, maka dibutuhkan bakalan dari hasil 

persilangan dengan sapi-sapi unggul baik lewat insenminasi buatan ( IB ) 

maupun secara alami. 

Perumusan masalah mengenai manajemen penggemukan ternak sapi 

potong di CV. Plesungan Raya yang dapat diuraikan, antara lain : 

1. Bagaimana manajemen penggemukan ternak yang dijalankan. 

2. Bagaimana pemilihan bakalan. 

3. Bagaimana sistem pemberian pakan pada ternak. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Sapi Bakalan 

Di dunia dikenal  bangsa sapi yang berkembangbiak sebagai hewan 

ternak, yaitu  sapi bali, sapi zebu, dan sapi eropa. 

Sapi Bali merupakan banteng ( sapi yang hidup liar di hutan yang sudah 

didomestikasi ). Keberadaan banteng ( Bos sondaicus atau Bos Banteng ) 

sampai sekarang masih dapat ditemukan di Pulau Jawa, seperti Pangandaran 

dan Ujung Kulon. 

Sapi Zebu atau sapi berpunuk ( Bos Indicus ) berkembang di India 

dan beberapa Negara asia. Ciri khas sapi zebu adalah memiliki punuk di 

tengkuk dan gelambir ( lipatan-lipatan kulit di bawah leher dan perut ). 

Sapi Eropa adalah sapi ternakan yang berkembang di Eropa dan Negara-

negara subtropis ( Bos Taurus ). Ciri khas sapi ini adalah berukuran sangat 

besar, tinggi gelambir dapat mencapai 2 m, punggung datar, dan tidak 

berpunuk. (Sarwono dan Arianto, 2007 ).  

(AAK, 1991) menyatakan bahwa sapi yang layak diusahakan 

mempunyai tanda-tanda sebagai berikut : 

1) Badan panjang, badan bagian muka, tengah, dan belakang sama kuatnya, 

2) dada bagian muka lebar 3) kepala pendek dan pada bagian dahi lebar 4) 

pertumbuhan cepat atau cepat dewasa 5) kaki pendek, leher, dan bahu tebal 6) 

jaringan lemak dibawah kulit tebal 7) konversi terhadap pakan bagus.  

Penggemukan sapi pada dasarnya adalah proses pengalihan dari protein 

makanan yang dikonsumsi hewan ternak menjadi protein tubuh berupa daging 

(Murtidjo, 1990), sedangkan menurut  (Sarwono dan Arianto, 2007), 

penggemukan sapi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari 

pertumbuhan bobot sapi yang dipelihara. 

Laju pertumbuhan ternak pada usaha penggemukan terletak pada 

pemilihan bakalan. Bakalan dipilih dari sapi yang cepat besar. Untuk sapi 

ongole, misalnya dipilih bakalan yang berbobot 300 kg sehingga bobot yang 
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diperoleh setelah digemukkan 90 hari dapat mencapai ± 350 kg             

(Abidin, 2002). 

Masalah utama dalam penggemukan sapi adalah tidak tersedianya 

bakalan yang memenuhi kriteria dan tersedian secara kontinu, sumber bakalan 

yang diperoleh kebanyakan masih berasal dari peternakan rakyat. Sapi-sapi 

tersebut kebanyakan masih dipelihara secara tradisional dan ketika dipotong 

bobotnya belum maksimal ( Abidin, 2002). 

Pemeliharaan bangsa sapi yang akan dipelihara perlu diperhatikan 

dengan mempertimbangkan lokasi, tujuan peternakan, serta sifat-sifat setiap 

bangsa sapi, dan juga harus mempertimbangkan harga, serta performance dari 

bakalan tersebut (Santoso, 2002). 

Jenis sapi yang banyak dipelihara oleh peternak di Indonesia adalah 

sapi Ongole, sapi Bali, sapi Madura, sapi Aberdeen Angus, sapi Brahman, sapi 

Brangus (Brahman dan Aberdeen Angus), sapi peranakan Ongole (PO) dan 

sapi Simmental (Djarijah, 1996). 

 

B. Manajemen Pemberian Pakan 

Pakan ternak sapi potong yang cukup nutrien merupakan salah satu 

unsur yang sangat penting untuk menunjang kesehatan, pertumbuhan dan 

reproduksi ternak. Pemberian pakan yang baik dan memenuhi beberapa 

kebutuhan sebagai  berikut : 

1. Kebutuhan hidup pokok, yaitu kebutuhan pakan yang mutlak dibutuhkan 

dalam jumlah minimal. Meskipun ternak dalam keadaan hidup tidak 

mengalami pertumbuhan dan kegiatan. Pada hakekatnya kebutuhan hidup 

pokok adalah kebutuhan sejumlah minimal zat pakan untuk menjaga 

keseimbangan dan mempertahankan kondisi tubuh ternak. Kebutuhan 

tersebut digunakan untuk bernapas, dan pencernaan pakan. 

2. Kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan pakan yang diperlukan ternak 

sapi untuk proses pembentukan jaringan tubuh dan menambah berat 

badan. 
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3. Kebutuhan untuk reproduksi, yaitu kebutuhan pakan yang diperlukan 

ternak sapi untuk proses reproduksi, misalnya kebuntingan. 

Untuk kebutuhan nutrien sapi potong dalam praktek penyusunan 

diperlukan pedoman standart berdasarkan berat tubuh dan pertambahan berat 

tubuh (Murtidjo, 2001). 

Pemberian pakan dimaksudkan agar sapi dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya sekaligus untuk pertumbuhan dan reproduksi. Pada umumnya sapi 

membutuhkan pakan hijuan dan pakan tambahan seperti konsentrat untuk 

tetap bisa memacu pertumbuhan sapi. Kebanyakan para peternak dalam 

mendapatkan hijauan segar mau tak mau harus mengeluarkan biaya atau 

tenaga untuk pengadaan pakan, terutama untuk pembelian hijauan dan 

transportasi (Sarwono dan Arianto, 2007).  

Untuk sapi yang sehat pada umumnya memerlukan jumlah pakan yang 

cukup dan berkualitas, baik dari segi kondisi pakan maupun nutrisi yang 

dikandungnya. Nutrisi di dalam pakan ternak merupakan unsur penting untuk 

menjamin kesehatan sapi, pertumbuhan badan yang optimal, dan kesuburan 

dalam reproduksi. (Siregar, 2003). 

A. Manajemen Perkandangan 

Perencanaan pembangunan kandang juga perlu memperhatikan faktor 

letak dan iklim setempat, bahan bangunan dan konstruksi kandang. Luasan 

bangunan dan penataan fasilitas penunjang dalam areal kandang, seperti 

kantor, ruang isolasi, dan gudang harus diperhitungkan dengan baik       

(Sarwono dan Arianto, 2007). 

Kandang merupakan tempat tinggal ternak sepanjang waktu, sehingga 

pembangunan kandang sebagai salah satu faktor lingkungan hidup ternak, 

harus bisa menjamin hidup yang sehat dan nyaman (Sugeng, 2003). 

Dinyatakan oleh Siregar (2003) bahwa dengan kandang, pengamanan terhadap 

pencuri sapi akan lebih terjaga. Kandang yang dibangun hendaknya dapat 

menunjang peternak, baik dari segi ekonomis maupun segi kemudahan dalam 

penanganan sapi. Sehingga diharapkan dengan adanya bangunan kandang ini 
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sapi tidak berkeliaran disembarang tempat dan kotorannya pun dapat 

dimanfaatkan semaksimal mungkin (Sugeng, 2003). 

Pengaturan ventilasi sangat penting untuk dicermati.  Dinding kandang 

dapat dibuka dan ditutup maka sebaiknya pada siang hari dibuka dan pada 

malam hari ditutup. Kandang di dataran rendah dibangun lebih tinggi 

dibandingkan dengan kandang di dataran tinggi atau pegunungan. Bangunan 

kandang yang dibuat tinggi akan berefek pada lancarnya sirkulasi udara di 

dalamnya. Di daerah dataran tinggi, bangunan kandang dibuat lebih tertutup, 

tujuannya agar suhu di dalam kandang lebih stabil dan hangat               

(Sarwono dan Arianto, 2007 ). 

Membuat kandang perlu diperhatikan beberapa syarat teknis antara 

lain: kandang dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas, luas kandang 

disesuaikan dengan jumlah sapi yang dipelihara, kemiringan lantai antara 3° - 

5° (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 1996) mengarah ke saluran air. 

Intensitas sinar matahari cukup, terutama pada pagi hari, ventilasi udara 

lancar, arah angin tidak berlawanan dengan arah muka sapi, atap kandang 

dibuat dari bahan-bahan yang ringan tapi tahan lama dan mampu menjaga 

kehangatan di dalam kandang. 

Kandang secara umum memiliki dua tipe, yaitu kandang individu dan 

kandang koloni (Abidin, 2002). Menurut Sarwono dan Arianto (2007) 

kandang individu adalah kandang yang terdiri dari satu ruangan atau bangunan 

dan hanya digunakan untuk memelihara satu ekor ternak setiap ruangnya. 

Kandang koloni adalah kandang yang terdiri dari satu ruangan atau bangunan 

tetapi digunakan untuk ternak dalam jumlah banyak. 

Perlengkapan kandang yang lain adalah tempat pakan dan tempat 

minum (Sugeng, 2003), yang dapat dibuat dari tembok beton yang bagian 

dasarnya dibuat cekung dengan lubang pembuangan.  

Lokasi kandang sebaiknya cukup jauh dari pemukiman agar bau dan 

limbah peternakan tidak mengganggu penghuni pemukiman. Jarak kandang 

dengan pemukiman minimum 50 meter. Apabila jaraknya terlalu dekat 

sebaiknya  dibangun barrier (tembok pembatas)  atau pagar tanaman yang 
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pertumbuhannya rapat sebagai peredam angin. Tembok setinggi 3 meter 

sebagai peredam angin pengaruhnya setara dengan jarak 50 meter        

(Sugeng, 2003). 

B. Pengendalian Penyakit 

Penyakit merupakan ancaman yang perlu diwaspadai peternak, 

walaupun serangan penyakit tidak langsung mematikan ternak, tetapi dapat 

menimbulkan masalah kesehatan yang berkepanjangan, menghambat 

pertumbuhan dan mengurangi pendapatan (Sarwono dan Arianto, 2007). 

Menurut Sugeng (2003) berbagai jenis penyakit sapi sering berjangkit di 

Indonesia, baik yang menular ataupun tidak menular. Penyakit menular yang 

berjangkit pada umumnya menimbulkan kerugian besar bagi peternak. 

  Tindakan pencegahan untuk menjaga kesehatan sapi antara lain: 

menjaga kebersihan kandang dan peralatannya, termasuk memandikan sapi. 

Sapi yang sakit dipisahkan dengan sapi yang sehat dan segera dilakukan 

pengobatan. Diusahakan lantai kandang selalu kering, agar kotoran tidak 

banyak yang menumpuk di kandang. Untuk menjaga kesehatan sapi maka 

secara teratur dilaksanakan vaksinasi (Djarijah, 1996). 

Pemberian kekebalan tubuh dengan vaksin adalah bentuk perlindungan 

yang sebaik-baiknya untuk ternak. Munculnya gejala penyakit hendaknya 

segera dilaporkan kepada petugas Dinas Peternakan untuk mengetahui jenis 

penyakitnya, bersifat menular atau tidak. Tindakan yang cepat sangat penting 

artinya agar dapat segera diidentifikasi jenis penyakitnya dan membasmi 

penyakit tersebut. 

C. Penanganan Limbah 

Limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha 

peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, 

pengolahan produk ternak dll.  Limbah tersebut meliputi limbah padat dan 

limbah cair seperti feses, urine, dan sisa pakan,(Sihombing, 2000).   

Limbah ternak yang berupa kotoran ternak, baik padat (feses) maupun 

cair (air kencing, air bekas mandi sapi, air bekas mencuci kandang dan 
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prasarana kandang) serta sisa pakan yang tercecer merupakan sumber 

pencemaran lingkungan paling dominan di area peternakan. Limbah ternak 

dalam jumlah yang besar dapat menimbulkan bau yang menyengat, sehingga 

perlu penanganan khusus agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan 

(Sarwono dan Arianto, 2007). 

Menurut Abidin (2002) penanganan limbah perlu direncanakan dengan 

sebaik-baiknya, bahkan bisa diupayakan untuk menghasilkan penghasilan 

tambahan seperti mengolah kotoran menjadi kompos. 

Total limbah yang dihasilkan peternakan tergantung dari jenis ternak, 

besar usaha, tipe usaha dan lantai kandang. Manure yang terdiri dari feses dan 

urine merupakan limbah ternak yang terbanyak dihasilkan dan sebagian besar  

manure dihasilkan oleh ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing dan 

domba. Umumnya setiap kilogram susu yang dihasilkan ternak perah 

menghasilkan 2 kilogram limbah padat atau feses, dan pada sapi potong setiap 

pertambahan bobot badan 1 kilogram menghasilkan 25 kilogram feses 

(Sihombing, 2000). 

Selain menghasilkan feses dan urine, dari proses pencernaan ternak 

ruminansia menghasilkan gas metan (CH4) yang cukup tinggi. Gas metan ini 

adalah salah satu gas yang bertanggung jawab terhadap pemanasan global dan 

perusakan ozon, dengan laju 1% per tahun dan terus meningkat. Kontribusi 

emisi metan dari peternakan mencapai 20-35 % dari total emisi yang 

dilepaskan ke atmosfer. Di Indonesia, emisi metan per unit pakan atau laju 

konversi metan lebih besar karena kualitas hijauan pakan yang diberikan 

rendah. Semakin tinggi jumlah pemberian pakan kualitas rendah, semakin 

tinggi produksi metan. 

D. Pemasaran 

Pemasaran adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsep, 

memberi harga, melakukan promosi  dan mendistribusikan ide, barang dan 

jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan 

organisasi. Dalam manajemen suatu pemasaran dibutuhkan suatu riset 
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pemasaran. Riset pemasaran adalah fungsi yang menghubungkan konsumen, 

pelanggan dan publik dengan pemasaran melalui informasi-informasi dengan 

luar, untuk mengidentifikasi peluang dan masalah pemasaran sehingga 

menghasilkan, melaksanakan dan mengevaluasi upaya pemasaran, memantau 

kinerja pemasaran sebagai suatu proses produksi. Riset pemasaran 

mengkhususkan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi isu-isu, 

mendesain metode pengumpulan informasi, mengelola dan 

mengimplementasikan proses pengumpulan data, menganalisis hasilnya dan 

mengkomunikasikan hasil temuan dan implikasinya (Pembangunan Pertanian 

Berkelanjutan, 2005). 

Pada saat peternak menjual sapi disarankan berdasar bobot badan atau 

bobot karkas (sapi dihargai setelah dipotong) dan mengetahui harga pasar. 

Sebaiknya dihindari penjualan sistem taksir atau perkiraan harga, terkecuali 

bila peternak sudah sangat berpengalaman sehingga tidak merugi. Selain 

penjualan hasil penggemukan, kotoran ternak dan sisa pakan merupakan hasil 

ikutan yang sangat bermanfaat sebagai pupuk tanaman dan dapat menjadi 

tambahan pendapatan para peternak (Sugeng, 2003). 

Beberapa hari sebelum penggemukan selesai, peternak sebaiknya telah 

mengetahui sasaran pemasaran serta harga sapi yang akan dijualnya. 

Penaksiran harga itu didasarkan pada bobot badan dan harga sapi yang sedang 

berlaku dipasaran. Akan lebih baik apabila penjualan sapi dapat diatur pada 

saat harga sapi sedang baik. Setiap peternak yang melakukan penggemukan 

sapi hendaknya selalu memonitor harga sapi di pasaran agar jangan sampai 

tertipu oleh harga penawaran pedagang-pedagang ternak (Siregar, 2003). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



65 
 

III.  TATA LAKSANA PELAKSANAAN 

A. Waktu dan Tempat Magang Perusahaan 

Kegiatan magang perusahaan ini dilaksanakan selama 1 bulan yakni 

dari tanggal 09 Februari sampai dengan 09 Maret 2009 bertempat di 

perusahaan peternakan sapi potong CV. Plesungan Raya yang berlokasi di 

dukuh Plesungan Raya RT 04 RW II, Kecamatan Gondangrejo, Kelurahan 

Plesungan, Kabupaten Karanganyar 

Kegiatan magang perusahaan ini dipilih di Peternakan CV. Plesungan 

Raya. Lokasi di atas dipilih dengan pertimbangan bahwa CV. Plesungan Raya 

merupakan salah satu perusahaan peternakan yang cukup besar sekaligus 

sebagai penyalur daging di daerah karesidenan Surakarta,  sumber daya yang 

baik, yakni dari segi permodalan, sumber daya manusia dan pengelolaan 

usahanya.  

B. Materi dan Metode 

1. Materi  

Materi dalam pelaksanaan kegiatan magang ini adalah perusahaan 

dengan sumber daya yang meliputi antara lain : 

a. Jenis sapi potong yang dipelihara adalah jenis sapi Peranakan 

Simmental, Peranakan Ongole (PO), Brangus dan Limousin.  

b. Pakan yang meliputi pakan konsentrat dan hijauan. Pakan penguat 

menggunakan konsentrat Mowfeed dan wheat brand. Pakan hijauan 

yang digunakan adalah jerami padi. 

c. Kandang yang digunakan termasuk kandang ganda, dengan sistem 

head to head atau saling berhadapan. Kandang tersebut sudah bersifat 

permanen sehingga layak dipakai dalam waktu jangka panjang dengan 

dinding terbuat dari tembok dengan penyangga besi dan lantai terbuat 

dari semen dengan kemiringan ± 3º. 
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2. Metode  

Kegiatan magang yang dilaksanakan di peternakan CV. Plesungan 

Raya mengenai manajemen penggemukan sapi potong dengan mengikuti 

setiap kegiatan yang dilakukan di peternakan meliputi : 1) manajemen 

pengadaan bakalan, 2) manajemen pemberian pakan, 3) manajemen 

perkandangan, 4) penanganan kesehatan dan 5) penanganan limbah. 

C. Cara Pengambilan Data 

Cara pengambilan data yang digunakan untuk memperoleh data yang 

diperlukan adalah : 

1. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap kegiatan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan operasional perusahaan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan magang perusahaan guna 

memperoleh informasi secara langsung. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara 

langsung dengan responden. Responden yang dimaksud dalam kegiatan 

magang perusahaan ini adalah pimpinan, staf perusahaan dan karyawan 

kandang. 

3. Magang 

Kegiatan magang ini merupakan keikutsertaan mahasiswa dalam 

pelaksanaan aktivitas perusahaan sehingga mahasiswa memperoleh 

pengalaman kerja secara langsung dari kegiatan tersebut. 

4. Studi pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mencari informasi pendukung 

yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dengan cara memanfaatkan 

data pustaka yang tersedia misalnya buku, jurnal dan majalah ilmiah. 
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D. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh berdasarkan sifat data yang dikumpulkan 

ada dua jenis data yaitu: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden 

seperti manajer perusahaan, staf, karyawan, dan masyarakat sekitar 

perusahaan dengan menggunakan alat bantu berupa kuisioner. Dalam 

pelaksanaan kegiatan magang perusahaan ini data primer didapat dari 

wawancara, observasi, pelaksanaan kegiatan magang dan data yang 

diambil dari Peternakan CV. Plesungan Raya yang meliputi : 

a. Bangsa sapi, jumlah sapi, dan bobot badan sapi per ekor 

b. Manajemen pemberian pakan, yang meliputi : 

Ø Konsentrat yang diberikan meliputi konsentrat campuran yaitu  

konsentrat Mowfeed dan wheat brand. 

Ø Hijauan yang diberikan adalah jerami padi  

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumber. Data sekunder dalam kegiatan magang perusahaan ini adalah data 

yang diambil dari catatan yang ada pada perusahaan dan jurnal yang 

berhubungan dengan kegiatan magang perusahaan. 
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IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Umum Lokasi 

1. Sejarah Perusahaan 

CV. Plesungan Raya adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

peternakan sapi potong ( Fattening ) yang berdiri pada tanggal 15 Juli 

2002 yang beralamatkan di Dusun Plesungan Raya RT 04 RW II, 

kecamatan Gondangrejo, Kelurahan Plesungan, Kabupaten Karanganyar, 

Jawa Tengah, pemilik dari peternakan ini Bapak Guntur Wiyono. Pada 

awalnya peternakan ini memelihara 26 ekor sapi dengan berbagai macam 

jenis bangsa sapi. Bangsa bangsa Sapi yang dipelihara antara lain bangsa 

Simmental, Peranakan Ongole (PO), Limousin, Brangus. Bakalan sapi 

diperoleh dari pasar, pedagangnya (blantik) dan warga di daerah sekitar. 

Cara mendapatkan bakalan-bakalan tersebut adalah pemilik sekaligus 

pengelola peternakan yaitu Bapak Guntur Wiyono langsung terjun ke 

lapangan. Pengadaan bakalan masih terus saja didatangkan dengan 

pembelian bakalan menggunakan sistem tafsiran (jogrokan). 

Hal - hal yang menjadi latar belakang berdirinya peternakan sapi 

ini adalah : 

 a.  Desa Plesungan khususnya merupakan daerah yang mempunyai 

topografi dan klimatologi yang cukup baik untuk pengembangan usaha 

ternak khususnya peternakan sapi potong. Karena daerah ini 

mempunyai suhu  sekitar 28° C dengan curah hujan dan sinar matahari 

yang cukup, sehingga sangat cocok untuk lokasi peternakan. 

Daerahnya yang datar sehingga mempermudah akses kegiatan 

peternakan. 

b.   Ketersediaan bahan pakan yang cukup, yaitu membeli dari pasar-pasar 

hewan, yakni Praci, Bekonang, Wuryantoro, Ngadirojo,Pacitan dan 

Sragen. Pakan hijauan berasal dari sisa produksi pertanian yang berupa 

jerami padi  yang didapat dari dekat peternakan. 
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c. Tersedianya tenaga kerja lokal yang cukup banyak dan potensial, 

sehingga dengan diberikannya peningkatan pengetahuan dan 

ketrampilan cara pemeliharaan ternak sapi, maka dapat menyerap 

tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja lapangan. 

 Usaha peternakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi 

masyarakat sekitar sehingga dapat membantu perekonomian dengan 

menjadikanya tenaga kerja. Memanfaatkan limbah peternakan untuk 

dijadikan pupuk kompos. Limbah padat dibuat kompos yang kandungan 

haranya lengkap yang dapat dipergunakan untuk menyuburkan  tanah. 

Limbah cair belum diolah dan masih dibuang atau dialirkan ke 

persawahan. Kompos dipasarkan dan dipakai untuk memupuk lahan 

pisang, jati, dan rumput kolonjono. Pemasaran pupuknya sudah ada yang 

membeli yakni petani di Boyolali untuk memupuk lahan kopi. 

Perusahaan ini didirikan dengan melihat peluang pasar yang cukup 

luas yaitu dengan melihat kebutuhan atau konsumsi masyarakat Indonesia 

yang semakin meningkat dari tiap tahunnya. Mengenai konsumsi produk -

produk peternakan khususnya daging, dengan melihat hal tersebut 

peternakan ini mempunyai kios khusus menjual daging dan hasil 

pengolahan daging seperti, dendeng, abon, kripik paru, dan bakso. 

Perusahaan ini mempunyai visi yaitu untuk memenuhi kebutuhan daging 

di daerah ini agar tidak tergantung dari luar. 

 

2. Kondisi Umum Perusahaan 

a. Lokasi Peternakan 

Peternakan sapi potong Plesungan Raya adalah usaha peternakan 

yang bergerak dibidang usaha penggemukan sapi potong yang berlokasi di 

desa Plesungan, Kec. Gondang Rejo, Kab. Karanganyar. Daerah ini 

terletak di dataran rendah dengan keadaan topografi tanah yang datar 

dengan suhu 28ºC. Hal ini sesuai dengan pendapat Abidin (2002) yang 

menyatakan bahwa pada umumnya sapi potong dapat tumbuh optimal di 

daerah dengan kisaran suhu 10ºC – 27ºC. 
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Lokasi kandang berdekatan dengan pemukiman penduduk dengan 

jarak ± 30 m. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat yang menyatakan 

bahwa sebaiknya lokasi peternakan cukup jauh dari pemukiman agar bau 

dari limbah peternakan tidak mengganggu pemukiman penduduk sekitar 

kandang, jarak kandang dari tempat pemukiman minimum 50 meter 

(Sarwono dan Arianto, 2007). Lokasi peternakan cukup ideal dilihat dari 

ketersediaan bahan pakan dan sumber air. Hal ini berkaitan  dengan 

pernyataan Santoso (2000) bahwa lokasi usaha jauh dari pemukiman 

penduduk serta dekat dengan sarana transportasi, dekat dengan sumber air 

dan dekat dengan sumber bahan pakan. Pemilihan lokasi penggemukan 

sapi tergantung diantaranya pada geografi dan topografi, ketersediaan 

tenaga kerja, ketersediaan bahan pakan, sumber air, transportasi dan 

ketersediaan sapi bakalan. 

Batas wilayah peternakan yaitu sebelah Barat berbatasan dengan 

lahan pertanian, Batas sebelah timur berbatasan dengan lahan pertanian 

dan Perumnas, Batas sebelah Utara berbatasan dengan lahan pertanian Jati 

sedangkan batas Selatan berbatasan dengan Desa Plesungan. 
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b. Luas areal  Peternakan 

Luas area dari CV. Plesungan Raya sekitar 5600 m2 yang 

digunakan untuk peternakan sapi potong Jenis-jenis bangunan yang 

ada di lokasi tersebut antara lain pada tabel 1: 

Tabel 1.  Bangunan-bangunan di lokasi perkandangan CV. Plesungan 
Raya. 

Jenis Penggunaan 
Luas bangunan 

M2 Keterangan 

1. Bangunan Penunjang 
a. Gudang pakan 
 
b. Kamar kecil / WC  
c. Penampungan 

limbah padat 
 
d. Mess  

 
e. Kantor 

 
f. Gudang jerami 

 
g. Penampungan air 

 
 

2.Bangunan Kandang 
Ternak 
a. Ukuran kandang A 
b. Ukuran kandang B 
c. Ukuran kandang C 
d. Ukuran kandang D 
e. Ukuran kandang E 
f.  Ukuran kandang F 
g. Ukuran kandang G 
h. Ukuran kandang H 

 
30,40 

 
4 
35 
 

 
50,45 

 
30,40 

 
121 

 
5 
 
 

        
   

65,31 
65,31 
65,31 
65,31 
65.31 
65,31 
65,31 
65,31 

 
• Menyimpan pakan 

konsentrat 
• Tempat untuk mandi 
• Tempat untuk 

mengolah pupuk 
 

Tempat istirahat untuk 
mahasiswa magang 
Tempat administrasi 
peternakan 
Tempat penyimpanan 
jerami 
Tempat tandon air 

 

Luas bangunan  (total) 798,73  

Sumber : Data Sekunder CV. Plesungan Raya (2009) 

Luas areal tanah yang dimiliki kurang lebih 7200 m2 , 

sedangkan luasan untuk peternakan seluas 798,73 m2 meliputi 

bangunan gudang pakan, tempat limbah padat, kamar kecil, Mess, 
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kantor, dan kandang. Sedangkan sisa kurang lebih 6401,27 m2 ada 

yang digunakan untuk tanaman pisang, jati, dan tower. 

3. Struktur organisasi 

Dalam suatu perusahaan harus merencanakan strategi-strategi dan 

kebijakan apa yang akan diambil, untuk itulah suatu struktur organisasi 

dibentuk, agar dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab 

dapat terorganisasi serta berjalan lancar. Akan tetapi penetapan seseorang 

dalam organisasi haruslah berpontensi dan berkemampuan.  

Dibawah ini adalah bagan struktur organisasi di peternakan CV. 

Plesungan Raya seperti terlihat pada bagan berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi CV. Plesungan Raya 

Pemimpin perusahaan tertinggi dari CV. Plesungan Raya dipegang oleh 

pemilik sekaligus sebagai pimpinan yaitu Bapak Drs. Guntur Wiyono.  

a. Bagian pimpinan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut: 

Direktur 

Sekretaris Bendahara 

Divisi  
Pemeliharaan 

Divisi  
Pakan 

Divisi  
Pupuk 

Divisi  
Pemotongan 

Divisi  
Transportasi 

Divisi  
Pemasaran 
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1) Mengelola usaha penggemukan sapi secara intensif agar mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

2) Melakukan pengecekan transaksi keuangan yang dilakukan oleh 

bendahara dan semua transaksi di setiap divisi. 

b. Bagian bendahara yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut: 

1) Mengawasi dan melakukan pencatatan administrasi keuangan yang 

masuk maupun yang keluar peternakan.  

2) Melakukan transaksi dengan pembeli. 

c. Bagian Divisi  yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1) Melaksanakan semua  aktifitas yang berhubungan dengan divisinya 

Pelaksanaan serta pembagian tugas di CV. Plesungan Raya sudah 

terlaksana cukup baik walaupun perusahaan belum berdiri lama. Untuk setiap 

tugas serta mengontrol jalannya peternakan sudah jelas yang bertanggung 

jawab sehingga diharapkan kelancaran kerja dapat berjalan baik sesuai yang 

diharapkan. 

B. Uraian Kegiatan Magang 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perusahaan CV. Plesungan Raya 

adalah usaha penggemukan sapi potong (fattening). Kegiatan-kegiatan rutin 

yang dilakukan pada saat magang selama 1 bulan yaitu pemeliharaan, 

pemberian pakan, penanganan kesehatan, pembersihan tempat pakan dan 

tempat minum, kandang dan pencampuran konsentrat. 

Peternakan CV. Plesungan Raya juga ikut serta dalam pemberdayaan 

masyarakat sekitar lokasi peternakan dalam memperbaiki perekonomiaan 

dengan  menjadikannya sebagai tenaga kerja. Peternakan ini memiliki 4 tenaga 

kerja  tetap, keempat karyawan ini bekerja selama 1 minggu penuh. Kegiatan 

dimulai pukul 04.30-16.00 WIB, pada pukul 07.00-08.30 istirahat makan pagi, 

sedangkan pukul 12.00-13.00 WIB digunakan untuk istirahat. Untuk setiap 

harinya karyawan mendapat jatah makan untuk tiga kali makan. Sistem upah  

yang dilakukan perusahaan ini menggunakan sistem mingguan, atau gaji 

diberikan akhir minggu. Karyawan yang bekerja baik dikandang maupun di 
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kios sebesar Rp. 14.000/hari untuk satu bulan penuh karyawan mendapat upah 

Rp.392.000/bulannya.    

1. Pengadaan Sapi Bakalan 

Di peternakan sapi potong CV. Plesungan Raya pada awalnya 

berjumlah 26 ekor dengan jenis sapi seperti Peranakan Simmental, 

Brangus, Peranakan Ongole dan Limousin. Kapasitas kandang penuh 

sekitar 126 ekor, tetapi pada saat pelaksanaan magang jumlah sapi 25 ekor 

hal ini mengingat kondisi bahwa kandang disini untuk transit sapi yang 

akan dipotong besok, tetapi apabila bakalan bagus kebanyakan akan 

dipelihara sebagai stock. 

Sapi-sapi bakalan ini diperoleh dari pasar sapi, seperti pasar Praci, 

pasar Sragen, pasar Bekonang, pasar Ngadirojo, pasar Purwantoro, Pacitan 

dan Blora. Selain itu juga diperoleh dari penduduk sekitar karena 

dirasakan lebih menguntungkan dan harganya lebih murah bila 

dibandingkan dengan harga sapi yang telah berada di pasar sapi. Karena 

sapi-sapi yang telah berada di pasar sapi sudah berada di tangan pedagang 

(blantik). Untuk pemilihan bakalan CV. Plesungan Raya ditangani sendiri 

oleh pemilik yakni Bapak Guntur Wiyono untuk memilih ternak sapi 

bakalan yang bagus dan sehat yang dirasa menguntungkan untuk 

digemukkan. Pertimbangan dalam pemilihan sapi bakalan yakni memiliki 

badan yang tinggi, agak kurus, badan panjang, tulang-tulang besar dan 

sehat tanpa ada cacat sedikit pun. Dalam pemilihan bakalan Bapak Guntur 

Wiyono tidak sendiri tetapi dengan mengajak temannya yang berprofesi 

sebagai pedagang sapi (blantik), hal ini untuk memudahkan dalam 

pemilihan bakalan yang bagus dan  dalam melakukan transaksi.  

Penimbangan sapi yang baru saja datang tidak dilakukan, hal ini 

karena belum tersedianya timbangan sapi. Selain itu juga karena sapi 

diperoleh dengan sistem tafsiran (jogrokan). Sapi yang baru saja datang 

tidak dilakukan karantina terlebih dahulu tetapi langsung ditempatkan  

bersamaan dengan sapi yang lain. Padahal sebaiknya sapi  yang baru saja 

datang ditempatkan di kandang karantina terlebih dahulu hal ini untuk 

mengantisipasi  terjadinya penularan bibit penyakit (bila ada) yang dibawa 

sapi ini. 
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Ternak sapi yang dipelihara di peternakan CV. Plesungan Raya 

berumur rata-rata ≤ 1-1,5 tahun. Untuk sapi yang berbobot badan 300 kg - 

400 kg dari berbagai macam bangsa sapi sedangkan untuk sapi dengan 

umur rata-rata 2-2,2 tahun dengan bobot badan sekitar 425 kg – 725 kg. 

Jumlah ternak yang di pelihara di CV. Plesungan Raya pada saat kegiatan 

magang seperti terlihat pada tabel 2 berikut :  

 Tabel 2. Populasi Ternak   

Bangsa sapi Jumlah (ekor) Keterangan 
Brangus 
Simmental  
Limousin 
Peranakan Ongole 
(PO) 

4  
10 
8   
3   
 

 
   

Jantan 
Jantan 
Jantan 
Jantan 

Jumlah 25  

 Sumber : Data Sekunder  CV. Plesungan Raya (2009) 

Penafsiran bobot badan sapi di Peternakan CV. Plesungan Raya 

dilakukan dengan sistem tafsiran dan standart bobot badan yang 

diinginkan oleh pemilik yaitu apabila dalam penafsiran bobot badan sudah 

mencapai 435 kg- 660 kg maka akan dipilih untuk disembelih. Akan tetapi 

dalam penerapannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu biaya 

pembelian, biaya penyusutan, dan dapat/ tidaknya sapi yang akan 

disembelih dari pasar. Apabila dihitung, pemilik mendapatkan keuntungan 

maka sapi tersebut akan diambil untuk disembelih. 

Penafsiran bobot badan ternak dan pertambahan bobot badan sapi 

pada saat kegiatan magang, seperti terlihat pada tabel 3 berikut : 
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Tabel 3. Penafsiran Bobot Badan dan Pertambahan Bobot Badan Sapi 
Bangsa sapi Berat awal Berat akhir PBB Per bulan 

Simmental 655 688 33 
 643 673 30 
 648 682 34 
 665 700 35 
 590 625 35 
 600 635 35 
 600 636 36 
 624 659 35 
 612 645 33 
 620 651 31 
Brangus 412 443 31 
 415 445 30 
 410 441 31 
 410 442 32 
Limousin 610 646 36 
 575 607 32 
 690 730 40 
 680 717 37 
 500 538 38 
 502 538 36 
 525 563 38 

 512 536 38 
PO 352 365 13 
 410 431 21 
 410 436 26 

Sumber: Data Primer CV. Plesungan Raya (2009) 

 

2. Manajemen pemberian pakan 

a. Jenis Pakan  

CV. Plesungan Raya yang bergerak di bidang peternakan sapi 

potong untuk memenuhi kebutuhan pakan yang akan diberikan pada 

ternak dengan memanfaatkan limbah pertanian atau industri yang tidak 

dikonsumsi oleh manusia. Pakan yang digunakan oleh peternakan ini 

adalah hijauan dan konsentrat. Untuk hijauan yang diberikan berupa 

jerami padi. Di daerah lokasi peternakan ini hijauan kering tersedia 

cukup melimpah dan mudah diperoleh. 

Pakan diberikan dalam bentuk kering yang dibuat ransum, 

bahan-bahan yang digunakan sebagai campuran ransum antara lain,  

Konsentrat jadi (buatan pabrik) yaitu Mowfeed dan wheat brand. 

Semua bahan tersebut dicampur jadi satu hingga homogen.  

Formula komposisi konsentrat campuran di CV. Plesungan 

Raya antara lain : Setiap sapi potong mendapatkan 1 kg wheatbrand 
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untuk 2 kali makan, berapapun kebutuhan jumlah pakannya. 

Berdasarkan analisis sampel konsentrat campuran yang dilakukan di 

laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas Sebelas 

Maret diperoleh bahan kering 85,57 %.  

Sedangkan untuk kandungan – kandungan nutrien bahan pakan 

penyusun ransum diketahui pada tabel 4 berikut :                                 

Tabel 4. Kandungan Nutrien Bahan Pakan Penyusun Ransum (% BK). 

Bahan Pakan 
BK 
(%) 

PK 
(%) 

SK 
(%) 

LK  
(%) 

Ca  
(%) 

P    
(%) 

TDN 
(%) 

Konsentrat 
Mowfeed1 

85,57 12,8 18,4   2,6  0,9  0,5   70 

Wheat brand2 86 12,9 8,8 5,1 0,08 1,23 60 
 
Jerami Padi2 

 
86 

 
3,2 

 
30,9 

 
1,5 

 
0,41 

 
0,29 

 
33,2 

        

Sumber  : 1. Analisis Lab.Nutrisi Peternakan UNS 
 2. Hartadi 2005 

Sapi yang baru saja datang langsung dikandangkan agak jauh 

dari kandang yang sudah ditempati sapi lain agar menghindari penyakit 

yang dibawa oleh bakalan kemudian dibiasakan dengan kondisi 

kandang atau lingkungan setempat dan pakan yang diberikan. Sapi 

bakalan yang telah sampai di peternakan kemudian diberi obat cacing 

serta dilakukan vaksinasi untuk menambah nafsu makan dan 

pencegahan penyakit dengan Vitamin B komplek.  

b. Sumber Pakan 

Pakan hijauan berupa jerami padi diperoleh dari lokasi 

persawahan yang berada di sekitar peternakan dan daerah Bekonang, 

Sragen, dan Gondang akan tetapi dalam memperoleh jerami tidak 

membayar kepada pemilik sawah. Dalam mencari jerami 

dipertimbangkan masa panennya.  

Pakan konsentrat beli jadi (buatan pabrik) hal ini disebabkan 

belum mempunyai alat sendiri untuk membuat pakan konsentrat. 

Pakan konsentrat jadi (buatan pabrik) Mowfeed diperoleh dari Godean, 
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Sleman Yogyakarta seharga Rp 1.100 /kg. Sirkulasi pengadaan bahan 

pakan dilakukan dengan memperhatikan: 

1) Aspek penyimpanan bahan pakan 

Penyimpanan bahan pakan yang baik didasarkan pada sifat – 

sifatnya, apakah bahan pakan tersebut tahan lama atau tidak, kering 

udara, mudah rusak dan basah. Penyimpanan bahan pakan biasanya 

dalam jangka waktu yang lama sehingga bahan pakan tersebut 

tidak cepat rusak dan tidak menimbulkan bau tengik. Bahan pakan 

yang tidak tahan lama maka pembeliannya lebih sedikit untuk 

mengurangi resiko kerugian. Jenis bahan pakan yang tidak tahan 

lama misalnya bekatul, singkong dan konsentrat. 

Syarat-syarat untuk menyimpan bahan pakan yang baik 

antara lain tempat penyimpanan (gudang penyimpanan) sebaiknya 

alas dibuat model panggung yang tingginya ± 15 cm. Bahan pakan 

yang baru dibeli sebaiknya diletakkan paling bawah karena bahan 

pakan yang lama biar lebih dulu habis dan untuk menghindari 

konsentrat tersebut rancid atau mudah rusak karena terlalu lama 

dalam penyimpanan. Tempat penyimpanan bahan pakan 

disesuaikan dengan kapasitas bahan pakan yang disimpan.   

2) Harga bahan pakan 

Bahan-bahan untuk formula konsentrat sendiri antara lain 

wheat brand, diperoleh dari  toko-toko peternakan daerah 

Kartasuro dengan harga 1540 /kg. Bahan pakan yang berharga 

mahal penggunaannya sedikit, sedangkan bahan yang harganya 

lebih murah maka penggunaannya akan lebih banyak. Hal ini 

bertujuan menghemat biaya pakan dan bahan yang harganya murah 

belum tentu kualitasnya rendah sehingga kebutuhan zat-zat 

makanan yang dibutuhkan ternak dapat tercukupi.  
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c. Jumlah Pemberian Pakan 

Pemberian pakan yang berupa konsentrat dan hijauan tidak 

berdasarkan bobot badan sapi. Untuk sapi ukuran kecil (bobot badan 

rendah), pemberian konsentrat diberikan sebanyak ± 3-4 kg/ekor setiap 

harinya, sedangkan untuk sapi ukuran besar (bobot badan tinggi) 

diberikan konsentrat sebanyak ±  10-12 kg/ekor setiap harinya.  

Pemberian pakan hijauan berupa jerami diberikan 4-7 kg untuk 

satu malam. Untuk pemberian jerami padi, sapi ukuran kecil (bobot 

badan rendah) diberikan jerami sebanyak 4 kg/ekor/hari sedangkan 

untuk sapi ukuran besar (bobot badan tinggi) diberikan jerami 

sebanyak 7 kg/ekor/hari. Pemberian jerami padi akan menimbulkan 

rasa kenyang dan merangsang mikroba selulolitik untuk mencerna 

serat kasar.  

Total pemberian pakan yang sebenarnya pada sapi di CV. 

Plesungan Raya dapat dilihat pada tabel 5. berikut : 

Tabel 5. Pemberian Pakan Di Peternakan CV. Plesungan Raya 

Jenis Sapi Bobot Badan Sapi Pakan 

Jumlah 
diberikan 
(kg, As 
Fed) 

%BK 
PBB/
hari 

 

PO 410 Konsentrat 16,4 85,57 0,86  
 

Brangus
 

 
412 

Jerami 
Konsentrat 
Jerami 

16,4 
16.48 
16,48 

86 
85,57 
86 

 
1,03 

 

 

 415 Konsentrat 16,6 85,57 1,0  
  Jerami 16,6 86   

Simmental 
 
 
 
 
 
Limousin 

665 
 

655 
 

648 
 

680 
 

690 

Konsentrat 
Jerami 
Konsentrat 
Jerami 
Konsentrat 
Jerami 
Konsentrat 
Jerami 
Konsentrat 
Jerami 

39,9 
13,3 
39,3 
13,1 
38,8 

12,96 
40,8 
13,6 
41,4 
13,8 

85,57 
86 
85,57 
86 
85,57 
86 
85,57 
86 
85,57 
86 

1,16 
 

1,1 
 

1,13 
 

1,23 
 

1,33 

 

 Keterangan : *) Jumlah konsumsi yang diberikan (kgBK) sama 
dengan jumlah yang diberikan (kg, As Fed) 
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Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui jumlah pemberian pakan 

berdasarkan bobot badan (BB). Dari perhitungan pertambahan BB 

diatas, untuk sapi Limousin ukuran besar  dengan BB ± 690 kg/ekor 

diberikan pakan lebih banyak dari sapi jenis lain, Simmental, Brangus, 

dan PO hal ini dikarenakan untuk pertambahan berat badan limousin 

lebih baik dibanding dengan yang lain. 

d. Frekuensi pemberian Pakan 

Pemberian pakan konsentrat diberikan pada pagi hari pukul 

06.00, dan pada siang hari yaitu pukul 11.30, akan tetapi pemberian 

konsentrat pada pagi hari lebih banyak daripada siang hari dikarenakan 

selang waktu antara pemberian konsentrat yang ke-2 kebih lama. 

kemudian diberikan jerami pada pukul 15.00 dan pukul 18.00. Jerami 

diberikan lebih banyak pada malam hari, dikarenakan untuk mengisi 

rumen sapi agar kenyang.  

Pakan konsentrat yang diberikan (bahan segar) untuk sapi ukuran 

kecil seperti sapi Peranakan Ongole (PO) dan sapi Brangus  adalah 6-8 

kg/hari sedangkan untuk hijauan yang diberikan adalah 4,5 kg/hari. 

Untuk sapi ukuran besar seperti sapi Simmental, dan sapi Limousin 

pakan konsentrat yang diberikan adalah 10-12 kg/hari dan pakan 

hijauan yang diberikan 7,5 kg/hari.  

e. Cara Pemberian Pakan 

Pemberian pakan dilakukan setelah tempat pakan dibersihkan 

dari sisa pakan yang tersisa. Pakan konsentrat diberikan terlebih 

dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya cerna mikroba 

rumen agar mampu berkembang lebih lama dan mencerna jerami lebih 

banyak serta nutrien yang diserap pun akan lebih optimal. 

 Tempat pakan berbentuk palung yaitu dasarnya datar dan 

ditengahnya ada lubang, dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

pembersihan. Dalam pemberian jerami padi dengan menggunakan 

gerobak  yang digunakan  sebagai alat pengangkut dari gudang tempat 

penyimpanan jerami ke  tempat pakan sapi.  
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Konsentrat yang telah dibuat dimasukkan kedalam ember 

kemudian dibawa ketempat pakan sapi atau kandang. Setelah ember 

ada pada  kandang  pemberian konsentrat diberikan langsung ketempat 

pakan. 

f. Pemberian Air Minum 

Kebutuhan sapi akan air sering kurang mendapat perhatian yang 

cukup dari peternak, padahal tubuh sapi mengandung 70% air. Air 

merupakan kebutuhan mutlak bagi sapi, terutama pada masa 

pertumbuhan dan pada saat suhu udara panas. Air yang ada dalam 

tubuh sapi berfungsi untuk mengatur suhu badan, membantu proses 

pencernaan, mengangkut sari pakan ke seluruh bagian tubuh dan 

mengeluarkan sisa makanan. 

Pada peternakan CV. Plesungan Raya pemberian air minum 

dilakukan secara ad libitum, dimana ketersediaannya tidak pernah 

kurang bagi ternak atau secara terus-menerus. Tempat air minum 

setiap pagi dibersihkan, kemudian diisi sampai penuh. Air dalam bak 

dikontrol setiap saat sehingga air akan selalu terisi penuh. 

Pengontrolan dan pembersihan tempat air minum dilakukan setelah 

pemberian konsentrat. Kebutuhan air minum untuk ternak sapi 

didasarkan pada kebutuhan sapi itu sendiri. Air minum sebaiknya 

disediakan sesaat sebelum makan untuk menghindari terjadinya perut 

kembung.  

Kebutuhan air untuk kebutuhan ternak baik untuk air minum 

maupun kebersihan kandang bersumber dari sumur sendiri yaitu sumur 

dari proses pengeboran dengan jumlah tiga sumur beserta bak  

penampungannya. 

3. Manajemen Perkandangan 

Lokasi kandang cukup strategis karena dekat dengan jalan raya 

sehingga mempermudah transportasi. Kandang membujur dari arah selatan 

ke utara dengan bentuk atap kandang tertutup yang menggunakan bahan 

atap seng. Karena harga relatif murah, mudah didapat, tahan lama dan 
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panas matahari dapat ditahan dengan baik, sehingga tidak langsung 

mempengaruhi panas ruangan kandang. Sebagian kandang yang terbuka 

yaitu pada bagian ventilasi. Sehingga sinar matahari tetap dapat masuk ke 

kandang dan ventilasi udara tidak terhambat. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Abidin (2002) bahwa sinar matahari, terutama pada pagi hari, 

harus dapat masuk secara langsung ke dalam kandang. Sinar matahari 

yang dapat mengubah pro vitamin D menjadi vitamin D dan sangat baik 

untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang hidup di dalam kandang. 

Di peternakan CV. Plesungan Raya jumlah kandang ada 4 blok 

yang dibagi menjadi 6 kandang, yaitu kandang A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

Kandang - kandang tersebut tidak semuanya dipakai, untuk kandang blok 

E sampai blok H belum terisi.  

Dinding kandang terbuat dari tembok. Konstruksi dinding kandang 

dibuat setengah terbuka sehingga pertukaran udara lancar. Kandang 

tersebut sudah bersifat permanen sehingga sangat layak dipakai dalam 

waktu jangka panjang. Lantai  dari semen dengan kemiringan lantai ± 3°, 

dimaksudkan agar feses atau urine dapat mengalir mudah ke tempat 

pembuangan limbah. Setiap petak kandang dilengkapi dengan tempat 

pakan dan tempat minum. Kandang yang ada termasuk kandang ganda, 

dengan sistem head to head atau saling berhadapan. 

Tempat pakan dipakai untuk dua macam pakan yaitu pakan 

konsentrat dan pakan hijauan. Tempat pakan berada di sisi depan kandang 

dan berdampingan dengan tempat minum. Keduanya terbuat dari semen 

sehinggga mudah dibersihkan dan tahan lama atau permanen. Tempat 

minum berada ditengah dan tempat pakan berada disamping kiri dan kanan 

sehingga memudahkan sapi untuk minum. Tempat pakan konsentrat 

berukuran panjang 70 cm, lebar 40 cm dan tinggi 30 cm, tempat minum 

mempunyai panjang 90 cm, lebar 40 cm dan tinggi 30 cm, sedangkan pada 

tempat pakan jerami berukuran panjang 240 cm, lebar 48 cm, dan tinggi 

30 cm. 
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Pembersihan kandang dilakukan setiap hari secara bergiliran. 

Biasanya pembersihan kandang dilakukan sebelum pemberian pakan 

konsentrat pada pagi hari. Limbah padat dibersihkan menggunakan garu 

dan dikumpulkan untuk ditampung di tempat penampungan limbah padat 

untuk dijadikan pupuk kandang dengan menggunakan gerobak dorong 

(angkong) sebagai alat pengangkut. Pembersihan selanjutnya disiram air 

agar sisa feses langsung mengalir ke tempat penampungan urine setelah 

mengalami penyaringan urine tersebut disalurkan melalui pembuangan 

limbah yang nantinya bermuara di area persawahan sekitar peternakan.  

Konstruksi kandang di CV. Plesungan Raya  terbuat dari beton 

dengan atap genteng serta penyangga atap terbuat dari besi dan untuk tiang 

kandang dari beton sedang untuk lantai terbuat dari semen.  

Peralatan yang ada di kandang terdiri dari sekop sebanyak 4 buah, 

ember pembersih kandang 3 buah, selang 4 buah, sapu lidi 3 buah, garu 3 

buah, gerobak 2 buah, sepeda motor 4 buah dan kendaraan colt diesel 2 

buah. Peralatan tersebut berguna untuk memudahkan dalam tata laksana 

pemeliharaan ternak seperti membersihkan tempat pakan dan minum,  

lantai kandang,  pengangkutan kotoran ternak dan memberikan pakan ke 

ternak, sedangkan sepeda motor digunakan untuk mengirim daging ke 

konsumen, yakni se-karisidenan Surakarta. 

4. Penanganan  Kesehatan 

Kesehatan merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada kondisi 

ternak, dan mutlak diperlukan karena dapat mencegah kerugian bila 

terjangkit penyakit. Dengan demikian diperlukan pencegahan, penanganan 

dan penanggulangan penyakit. Tetapi penggemukan sapi potong (feedlot) 

kemungkinan terjangkitnya penyakit tidak terlalu besar karena lama 

pemeliharaan tidak terlalu lama. 

Penyakit yang sering menyerang sapi di peternakan CV. Plesungan 

Raya, luka pada sapi yang diakibatkan gesekan dengan benda sekitar 

kandang, penanganannya yaitu dengan diberikan obat Gusanex dengan 

cara disemprotkan  ±  jarak semprot 10 cm.   
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Untuk meningkatkan nafsu makan dengan diberikan vitamin B-

komplek, dengan dosis pemberian untuk sapi ukuran besar dan sapi ukuran 

kecil 10- 20 cc yang dilakukan dengan cara injeksi intramuskuler pada 

bagian punuk sapi. 

Usaha pencegahan sapi yang cacingan adalah dengan pemberian 

kalbazen – C untuk setiap sapi yang akan dipelihara dengan dosis 3-4 butir 

untuk sapi ukuran kecil maupun sapi ukuran besar dengan menyisipkan di 

makanan ( singkong ), jika sapi tidak mau makan dengan singkong maka 

obat digelonggongkan atau dimasukkan melalui mulut sapi (Per Oral). 

Untuk sapi yang terkena kudis diberikan obat dengan merk Ivervet 

dengan dosis 6 cc untuk sapi ukuran kecil maupun sapi ukuran besar, yang 

dilakukan dengan cara injeksi intramuskuler  pada bagian punggung sapi. 

Penanganan yang dilakukan selain dengan menggunakan obat-obat 

medis sebaiknya juga dengan disertai penanganan lingkungan kandang 

yang sehat, agar bibit penyakit tidak mudah berkembang seperti 

kebersihan kandang, penyemprotan kandang dengan desinfektan dalam 

jangka waktu tertentu, pemberian pakan dan minum yang terpisah dengan 

tempat lain, pemeliharaan ternak yang sakit dalam kandang karantina. 

Gangguan penyakit yang langsung mempengaruhi usaha peternakan sapi 

potong, dapat dicegah dengan cara sebagai berikut : 

a. Menjaga kebersihan kandang. 

b. Menghindari penempatan sapi yang sehat dengan sapi yang sakit. 

c. Memberi rumput yang bersih. 

d. Tidak boleh membiarkan sapi tersebut kotor. 

e. Vaksinasi dan pemberian obat – obatan. 

Sanitasi dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kebersihan 

lingkungan, agar ternak terbebas dari serangan penyakit. Menurut Sugeng 

(2005) sanitasi lingkungan dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan 

nyaman, bagi peternak maupun ternak yang dipelihara, serta bebas dari 

gangguan infeksi penyakit yang dapat merugikan ternak 
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 Sanitasi lingkungan dilakukan dengan cara membersihkan 

lingkungan sekitar kandang antara lain jalan, gang antar kandang, tempat 

penampungan air, saluran drainase dan halaman dari kotoran atau sisa-sisa 

pakan dan rumput liar atau semak-semak. Kegiatan sanitasi lingkungan 

dilakukan secara rutin, yaitu  lingkungan sekitar kandang selalu 

dibersihkan dari kotor oleh sisa-sisa jerami yang berserakan atau sampah 

yang lain. 

5. Penanganan Limbah 

Limbah ternak merupakan sisa hasil pencernaan dan metabolisme 

pakan yang berupa limbah padat berupa feses dan sisa pakan yang tumpah 

(tidak dikonsumsi oleh sapi). Limbah cair berupa urine yang dikeluarkan 

oleh sapi dan sisa air minum. Limbah dari sisa-sisa kotoran dan pakan 

yang ada di peternakan ini merupakan campuran antara limbah yang baru 

dengan limbah periode sebelumnya. Feses yang terbuang langsung 

dialirkan ke tempat penampungan urine yang setelah mengalami 

penyaringan baru dialirkan ke areal persawahan sekitar peternakan. 

Limbah padat hanya ditampung di tempat penampungan feses saja yang 

digunakan sendiri untuk memupuk perkebunan pisang,  jati, dan lain-lain. 

Limbah di CV. Plesungan Raya belum diolah secara komersial  

dengan proes pembalikan setelah kotoran ternak terkumpul  banyak. 

Setelah cukup banyak, limbah padat sudah kering maka akan diambil oleh 

pemakai limbah padat dari CV. Plesungan Raya untuk memupuk lahan 

kopi di Boyolali. Harga jual pupuk kandang untuk satu rit seharga Rp 

75.000,-. 

6. Pemasaran Ternak  

Pemasaran adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsep, 

memberi harga, melakukan promosi  dan mendistribusikan ide, barang dan 

jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan 

organisasi. Pada peternakan CV. Plesungan Raya untuk sistem 

pemasarannya yaitu dengan menjual daging dari hasil penyebelihan untuk 

dikirim ke konsumen-konsumen, dan kadang mendatangkan pedagang sapi 
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(blantik) kemudian setelah pedagang sapi datang, sapi dijual dengan 

sistem tafsiran (jogrokan) yaitu dengan sistem penafsiran berat badan oleh 

pedagang. Tidak  menutup kemungkinan juga pemasaran di peternakan 

CV. Plesungan Raya pemasarannya dengan menjual sapi langsung ke 

pasar  sapi  wilayah  sekitar dengan  menggunakan sistem tafsiran 

(jogrokan) juga. 

Secara  sederhana analisis usaha penggemukan sapi potong  adalah 

menghitung jumlah penerimaan dan jumlah biaya produksi yang 

dikeluarkan. Selisih dari jumlah penerimaan dan jumlah biaya produksi  

yang dikeluarkan  adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan.  

Pada dasarnya penggemukan sapi potong, besarnya pendapatan 

sangat  tergantung dari pertambahan  bobot badan (PBB) yang diperoleh 

selama periode penggemukan. Semakin tinggi pertambahan bobot badan  

(PBB) berarti semakin tinggi  penerimaan yang  diperoleh.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil magang di peternakan CV. Plesungan Raya dapat 

disimpulkan. Pada dasarnya manajemen  penggemukan sapi potong di CV. 

Plesungan Raya sudah cukup baik.. Hal ini dikarenakan ada faktor-faktor  

yang mendukung, antara lain : 

1. Pengadaan sapi bakalan sudah mempunyai langganan  pedagang  sapi dari 

daerah  Praci, Wuryantoro, Pacitan, Sragen, Bekonang, Ngadirojo, dan 

Blora dengan jenis bakalan seperti sapi Simmental, Limousin, Peranakan, 

Peranakan Ongole (PO) dan Brangus.  

2. Frekuensi pemberian pakan konsentrat dilakukan dua kali  sehari yaitu 

pada pukul 06.30 WIB dan pada pukul 11.00 WIB sedangkan untuk 

hijauan diberikan dua kali sehari yaitu pada pukul 15.00 WIB dan 18.00 

WIB dengan imbangan hijauan dan konsentrat (dalam BK) dalam ransum  

untuk sapi ukuran besar (BB tinggi) adalah 25% dan 75% sedangkan 

untuk sapi ukuran kecil (BB rendah) adalah  50% dan  50%. 

3. Pertambahan bobot badan sapi untuk jenis sapi Simmental sebesar  1,16 

kg/hari,  Limousin sebesar  1,33 kg/hari , Peranakan Ongole (PO) sebesar 

0,86 kg/hari, dan  Brangus sebesar 1,03 kg/hari. 

4. Penyakit yang sering muncul di peternakan CV. Plesungan Raya adalah 

luka dan kudis yang penanganannya dengan diberikan obat Gusanex dan 

obat Ivervet, sedangkan untuk  menambah nafsu makan dan cacingan 

penanganannya yaitu dengan diberikan vitamin B-kompleks dan obat 

Kalbazen- C. 

5. Pengolahan limbah di CV. Plesungan Raya belum diolah secara komersial 

hanya dengan menimbun limbah di tempat penampungan limbah dan 

digunakan untuk memupuk lahan perkebunan pisang, jati. 

6. Pemasarannya yaitu dengan menggunakan sistem jagal, atau dijual dalam 

bentuk daging, maupun olahan dari hasil penyembelihan, serta tafsiran 
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(jogrokan) yaitu penafsiran bobot badan sapi dengan mendatangkan 

pedagang. 

B. Saran  

1. Pelaksanaan recording atau pencatatan sebaiknya lebih lengkap dan teratur 

agar mudah melakukan evaluasi. 

2. Perlu adanya pengadaan alat-alat yang mendukung usaha penggemukan 

sapi potong seperti timbangan digital, chooper 

3. Pemberian hijauan dan konsentrat sebaiknya disesuaikan dengan 

kebutuhan sapi dan berdasarkan bobot badan sapi sehingga PBBH yang 

diharapkan dapat tercapai secara maksimum. 

4. Pengolahan limbah peternakan sebaiknya diolah dan dimanfaatkan secara 

komersil menjadi pupuk organik agar menambah pendapatan dari 

penjualan pupuk. 

5. Sebaiknya lahan yang belum dipakai dimaksimalkan dengan menanam 

hijuan yang baik untuk sapi potong, seperti Rumput Raja. 

6. Pengawasan terhadap para pekerja sebaiknya dilakukan secara kontinyu. 
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LAMPIRAN  

KUISIONER KEGIATAN MAGANG 

 
A. Kondisi umum perusahaan  

1. Nama Perusahaan   :  

2. Pemilik Perusahaan   : 

3. Bentuk Badan Perusahaan  : 

4. Jenis Usaha    : 

5. Awal Pendirian Perusahaan  : 

6. Alamat Perusahaan   : 

7. Luas Areal/ Lahan   : 

8. Luas Bangunan   : 

9. Gambaran Umum Perusahaan 

a. Tujuan pendirian    : 

 

 

 

b. Rencana pengembangan  : 

 

 

 

c. Prospek usaha   : 

 

 

 

d. Hambatan dan kendala  : 
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10. Organisasi Kepegawaian 

a. Jumlah tenaga kerja  : 

b. Manajer    : 

c. Supervisor    : 

d. Teknisi    : 

e. Tenaga lainnya   : 

11. Struktur Organisasi   : 
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12. Fasilitas Perusahaan 

a. Tranportasi   

- Roda empat   : 

- Roda dua   : 

b. Komunikasi 

- Telepon   : 

c. Mekanisasi   : 

 d. Alat-alat lainnya    :  

13. Denah lay out kandang  : 
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14. Denah Lokasi Perusahaan  : 
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B. Perkandangan    

1. Konstruksi bangunan kandang : 

 

 

 

2. Ukuran kandang   : 

3. Bahan-bahan bangunan kandang : 

 

 

 

4. Jumlah kandang    : 

5. Kapasitas kandang   : 

 
C. Bakalan 

1 Jumlah Ternak    : 

2 Jenis bakalan    :  

3 Bobot rata rata bakalan  : 

4 Harga rata rata bakalan  :    

5 Kepadatan kandang   : 

 

D. Pakan 

1. Jenis/ macam pakan yang diberikan  :     

 

   

2. Harga pakan per Kg    : 

 

3. Jumlah Pakan yang diberikan  : 

 

4. Frekuensi pemberian pakan   : 
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5. Waktu pemberian pakan   : 

 

 

6. Cara pemberian pakan   : 

 

 

 

E. Pengendalian penyakit 

1. Vitamin yang digunakan`   : 

 

 

2. Antibiotik yang digunakan   : 

 

 

3. Program vaksinasi    : 

F. Penanganan limbah 

 
1. Frekuensi pembersihan kotoran sapi : 

 
 

2. Pemanfaatan kotoran sapi   : 

 
G. Hasil produksi 

 

1. Hasil produksi utama    : 

 
2. Jumlah produksi utama   : 

 

3. Lama masa produksi    : 

4. Hasil sampingan ternak   : 
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5. Jumlah hasil sampingan   : 

H. Pemasaran 

 
1. Wilayah pemasaran hasil utama  : 

2. Harga per kilogram    : 

3. Total penjualan sapi    : 

4. Pemasaran hasil sampingan   : 

5. Harga per kilogram    : 

6. Total penjualan    :    
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Lampiran 2 Foto Ternak Sapi di CV. Plesungan Raya 

 
Sapi Simmental 

 

 
                    Sapi Brangus                        Sapi Limousin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sapi Peranakan Ongole ( PO ) 
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Lampiran 4. Denah Kandang CV. Plesungan Raya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Keterangan : 
 

1. Gerbang 
2. Padang rumput 
3. Gudang konsentrat 
4. Kantor 
5. Dapur 
6. Mes 1 
7. Mes 2 
8. Mes 3 

9. Gudang jerami 
10. Halaman 
11. Kandang sapi 
12. Penampungan pupuk padat 
13. Penampungan pupuk cair 
14. Mes 4 
15. Padang rumput 
16. Jalan 

 

14 

2 

 
 
 
9 

3 

5 6 7 8 
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1 
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15 
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