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1. PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
 
Sektor usaha peternakan sapi potong (pembibitan dan penggemukan) pernah berjaya di 
Indonesia. Sebagai bukti, tiga puluh tahun lalu, Indonesia pernah menjadi negara 
pengekspor sapi potong. Akan tetapi, setelah itu, sektor tersebut terus mengalami 
kemunduran. Berkaca dari hal itu, usaha peternakan sapi potong coba dibangkitkan 
kembali, dan dalam hal ini, Jawa Barat menjadi salah satu daerah andalan. 
 
Sesungguhnya usaha peternakan sapi potong secara lokal memang dituntut terus 
berkembang, terutama bagi pemenuhan kebutuhan daging sapi secara mandiri. 
Kementrian Pertanian telah merespons hal itu melalui program ”Swasembada Daging Sapi” 
yang diharapkan akan memiliki peran ganda yaitu sebagai salah satu sumber ketahanan 
pangan sekaligus upaya pembangunan usaha masyarakat dipedesaaan. 
 
Khusus Jawa Barat – dengan jumlah penduduk yang kini telah mencapai 45 juta jiwa -  
kebutuhan daging sapi pun semakin meningkat. Tentu saja, tambahan pasokan pun harus 
semakin terpenuhi meskipun saat ini mayoritas masih dilakukan melalui sapi hidup impor 
yang dibesarkan. 
 
Melihat perkembangan, peluang pun muncul bagi usaha peternakan sapi (Pembibitan dan 
penggemukan). Apabila, seharusnya sektor ini mampu menjadi penyedia dalam jumlah 
lebih besar. Jika usaha peternakan sapi Pembibitan dan penggemukan semakin 
berkembang, diharapkan mampu pula menjadi salah satu usaha yang dapat diandalkan 
oleh masyarakat petani pedesaan. 
 
Pada sisi lain, ada trend bahwa tingkat konsumsi daging sapi semakin banyak terjangkau 
oleh banyak golongan. Paling tidak, untuk golongan masyarakat umum, konsumsi daging 
sapi sudah terjangkau, minimal berbentuk makanan sate atau baso. 
 
Namun, yang tengah digenjot oleh pemerintah adalah tingkat kemampuan konsumsi daging 
sapi agar lebih signifikan. Bersarkan data Dinas Peternakan, konsumsi daging sapi di Jawa 
Barat rata-rata masih 7 kg/kapita/tahun. Jumlah tersebut masih ketinggalan dibandingkan 
dengan, misalnya Malaysia yang sudah mencapai 30 kg/kapita/tahun. 
 
Kenyataan itulah yang kemudian menjadi tantangan. Gizi masyarakat berbasis 
pengembangan usaha peternakan diupayakan untuk ditingkatkan. Dalam hal ini, yang 
ditekankan adalah jumlah pasokan daging sapi dan ternak sapi hidup terus meningkat, 
diimbangi situasi dimana usaha ini harus menguntungkan. Kendati demikian, harganya 
harus relatif stabil dan terjangkau oleh semua golongan. 
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Menurut Kepala Dinas Peternakan Jawa Barat, ada empat hal yang menjadi tolok ukur 
keberhasilan pembangunan peternakan di Jawa Barat, termasuk sapi, yaitu  : 

1. Semakin banyak populasi ternak. 
2. Semakin banyak peternak. 
3. Semakin banyak daging dijual. 
4. Semakin banyak warga Jawa Barat yang mengkonsumsi daging. 

 
Sampai saat ini, pemenuhan pasokan daging sapi secara lokal nasional masih mencapai 
30%. Untuk Jawa Barat, pemenuhan kebutuhannya malah tidak lebih dari 5%. Melihat 
kondisi seperti itu, tidak heran jika kemudian pemenuhan kebutuhan daging sapi lokal 
masih mengandalkan produk impor. Setiap tahun Jawa Barat mengimpor sapi sebanyak 
1.634,5 ton atau sebanyak 161.807 ekor sapi. Lainnya juga didatangkan dari luar daerah 
Jawa Barat. 
 
Selama pemenuhan produk daging sapi masih didominasi impor, kondisinya masih dapat 
diartikan daging sapi hanya terjangkau sebagian golongan masyarakat. Lain halnya jika 
pemenuhan kebutuhan daging sapi mayoritas sudah dipenuhi secara lokal oleh Jawa Barat 
sendiri. Itu bisa menjadi pertanda bahwa komoditas tersebut sudah merakyat. 
 
Usaha peningkatan produksi ternak sapi pembibitan dan penggemukan secara lokal di 
Jawa Barat mendapat dukungan penuh dari Menteri Pertanian yang secara bertahap akan 
mengurangi impor sapi. Jumlah impor sapi akan disesuaikan dengan perkembangan 
pasokan sapi lokal dengan jumlah kebutuhan konsumsi. Semakin bertambah pasokan 
ternak sapi lokal akan semakin dikurangi jumlah ternak sapi impor. 
 
Peluang inilah yang juga melatar belakangi kami – PT ALAM SARI NUSWANTARA, 
melirik dan berencana masuk ke dalam bisnis ini. Bisnis pembibitan/penggemukan sapi ini 
dinilai terintegrasi dengan bisnis lain dimana bahan baku pakan berupa hijauan rumput 
dapat diperoleh dengan mudah. Sementara itu, limbah kotoran sapi bisa dimanfaatkan 
sebagai pupuk di perkebunan rakyat. 
 
Berdirinya bisnis peternakan sapi juga berimbas pada peningkatan kesejahteraan melalui 
penciptaan lapangan pekerjaan, dan kontribusi riil berupa pajak kepada Pemerintah 
Daerah. 
 
Rencana pembibitan/penggemukan sapi akan menggunakan lahan di Desa Parang 
Gombong, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, dengan luas 300 Ha milik 
masyarakat yang dapat dibebaskan dengan harga Rp. 20.000,- per M2. Dari hasil 
peninjauan lokasi beberapa waktu yang lalu, lokasi tersebut sangat memadai karena 
memenuhi sejumlah syarat sebagai tempat pembibitan/penggemukan sapi berupa 
kedekatan lokasi ke sumber air, sistem sanitasi dan keberadaan fasilitas dan infra struktur 
yang dapat digunakan untuk operasional peternakan sapi nantinya. 
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Pembibitan sapi potong saat ini masih berbasis pada peternakan rakyat yang mempunyai 
ciri sebagai berikut  : 

• Skala Usaha Kecil 
• Manajemen sederhana 
• Pemanfaatan teknologi seadanya. 
• Lokasi tidak terkonsentrasi dan 
• Belum menerapkan sistem dan usaha agribisnis. 

 
Saat ini, kebijakan pengembangan usaha peternakan sapi  diarahkan pada satu kawasan, 
baik kawasan khusus maupun terintegrasi dengan komoditi lainnya di suatu wilayah 
dengan maksud untuk mempermudah pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam 
pengembangan usaha peternakan sapi  yang baik. 
 
Salah satu kendala yang dihadapi dalam usaha mengembangkan peternakan sapi 
(pembibitan/penggemukan) adalah terbatasnya modal yang dimiliki peternak. Keterbatasan 
modal kerja para peternak maupun para pedagang sapi sangat berpengaruh terhadap 
kualitas dan kuantitas sapi yang dipasarkan. 
 
Dalam kesempatan yang baik ini, kami PT ALAM SARI NUSWANTARA, sebagai peternak 
sapi (pembibitan dan penggemukan sapi) dan pedagang sapi potong bermaksud 
mengajukan konsep kerja sama dengan investor yang berminat untuk menambah modal 
usaha kami dalam mengembangkan usaha pembibitan dan penggemukan sapi serta 
perdagangan sapi potong. Dengan adanya kerjasam tersebut, diharapkan daya serap 
pasaran sapi potong akan semakin meningkat. 
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2. VISI dan MISI  
 
Visi 
 
Membangun peternakan sapi yang memenuhi standar dengan mengutamakan kuantitas 
dan kualitas bibit penggemukan sapi. 
 
 
Misi 
 

 Membantu pemerintah dalam usaha menghemat devisa dengan cara mengurangi 
sapi impor secara bertahap yaitu melalui penyediaan sapi potong produksi dalam 
negeri (lokal). 

 Menjadi eksportir sapi dimasa yang akan datang khususnya ke negara Arab Saudi 
untuk menambah devisa negara. 

 Turut serta memberdayakan peternak sapi. 
 Turut serta memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah Purwakarta. 
 Membuka lapangan kerja dan lapangan usaha. 
 Membantu kemitraan usaha penggemukan sapi dengan mengkoordinir kelompok-

kelompok peternak mitra binaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Proposal PEMBIBITAN dan PENGGEMUKAN SAPI 

PT ALAM SARI NUSWANTARA  Hal : 7 
 JE 

 
3. MAKSUD DAN TUJUAN 
 
Maksud dan tujuan disusunnya studi kelayakan ini adalah  : 
• Menyediakan informasi tentang peluang investasi di bidang usaha 

pembibitan/penggemukan sapi yang sangat potensial untuk dikembangkan mengingat 
kebutuhan akan daging  yang terus meningkat. 

• Menyediakan informasi dan pengetahuan untuk mengembangkan usaha 
pembibitan/penggemukan sapi di Kabupaten Purwakarta. 

 
 
SWOT  
 
Dalam bisnis apapun, permasalahan akan selalu ada, tergantung bagaimana cara 
mengatasinya dengan mencari jalan keluar terbaik yang paling menguntungkan. Khusus 
dalam usaha peternakan sapi, kami terkendala oleh minimnya modal kerja usaha dan 
modal investasi yang dimiliki, karena untuk pengembangan usaha peternakan sapi 
dibutuhkan modal usaha yang jumlahnya sangat besar. 
 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami bermaksud untuk menjalin kerjasama 
dengan investor yang berminat untuk mengembangkan usaha pembibitan dan 
penggemukan sapi sehingga jumlah populasi sapi akan bertambah guna memenuhi 
kebutuhan konsumsi daging sapi yang semakin meningkat. 
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4. OPERASIONAL USAHA 

 
a. Lokasi 

 
Bertitik tolak dari potensi pembibitan/penggemukan sapi yang masih cukup besar, 
perusahaan merencanakan untuk mendirikan peternakan sapi terpadu di Desa Parang 
Gombong Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Lokasi tersebut cukup strategis 
karena  : 
• Tersedia lahan seluas 300Ha 
• Tersedia lahan pakan (jagung, rumput,ketela pohon dll) 
• Luas lahan yang ada cukup memadai, baik untuk kandang tertutup maupun terbuka 

(koloni dan individu) 
• Iklim dan cuaca sangat mendukung untuk pertumbuhan pembibitan sapi maupun 

penggemukan sapi. Ketinggian +/- 800 M di atas permukaan laut (DPL), suhu rata-
rata 26 derajat celcius dengan RH = 70%. 

• Sumber air bersih tersedia cukup banyak 
• Tenaga kerja berpengalaman mudah didapat. 
• Akses jalan menuju lokasi sudah tersedia. 
• Tidak terjadi polusi baru karena berada di alam terbuka dan jauh dari pemukiman 

penduduk serta tersedia fasilitas drainase yang memadai. 
• Daya tampung sapi (kapasitas) = 40.000 ekor sapi. 
• Pendirian peternakan sapi mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar dan 

pemerintah daerah. 
• Akses ke lokasi peternakan sapi dapat ditempuh dari arah Selatan  yaitu dari 

Bandung, dari arah Timur yaitu dari Sumedang, Majalengka, Cirebon, dari arah 
Utara yaitu dari Indramayu, dan dari arah Barat yaitu dari Jakarta sehingga pasokan 
sapi bakalan yang akan masuk ke peternakan dan distribusi sapi (yang telah 
digemukan) sangat didukung oleh sarana jalan yang memadai. 

 
Selanjutnya dalam rangka pengembangan usaha di bidang peternakan sapi, 
perusahaan bermaksud mendirikan usaha pembibitan dan penggemukan sapi dan 
untuk merealisasikan rencana tersebut, perusahaan telah melakukan survey 
pendahuluan dengan hasil sebagai berikut  : 
1. Lokasi peternakan sapi di Desa Parang Gombong, Kecamatan Sukasari, Kabupaten 

Purwakarta. Lokasi ini dipilih karena  : 
 Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana 

Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) Kecamatan Sukasari Kabupaten 
Purwakarta. 

 Mempunyai Potensi sebagai sumber bibit sapi potong serta dapat ditetapkan 
sebagai wilayah sumber bibit ternak. 

 Jarak ke kampung terdekat lebih dari 1 Km sehingga tidak mengganggu 
ketertiban dan kepentingan umum setempat. Terletak di atas bukit dan terdapat 
banyak sungai sehingga memudahkan untuk dibuat IPAL (Instalasi 
Pembuangan Air dan Limbah) 
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 Sangat memperhatikan lingkungan dan topografi sehingga sapi dan limbah yang 
dihasilkan tidak akan mencemari lingkungan. 

 Jarak antara lokasi pembibitan/penggemukan sapi dengan lokasi usaha 
pembibitan unggas lebih dari 1 Km. 

 Jarak dari Kantor Kelurahan +/- 2 Km, dan dari Kota Purwakarta +/- 10Km. Jalan 
ke lokasi feedlot dapat dilalui kendaraan roda empat dengan lancar. 

 Ketinggian tempat +/- 800 M di atas permukaan laut, suhu rata-rata 26 derajat 
celcius dengan RH = 70% dimana cuaca ini sangat cocok untuk usaha 
peternakan sapi. 

2. Luas areal lahan yang akan dibebaskan 300 Ha, dan harus memenuhi syarat 
sebagai berikut  : 

 Bebas dari jasad renik patogen yang membahayakan ternak dan manusia. 
 Sesuai dengan peruntukannya menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
3. Luas tanah untuk kandang. 

Luas tanah yang diperuntukkan kandang, baik kandang terbuka maupun tertutup 
adalah 30.000 M2 (30 Ha). 

4. Luas tanah untuk pakan hijau. 
Luas tanah yang diperuntukan lahan hijauan dan lahan penggembalaan adalah 
seluas 2.700.000 M2 (270 Ha) 

5. Jumlah sapi yang akan di bibitkan sebanyak 10.000 ekor, dari jenis sapi Brahman, 
sapi Limousine, Sapi Simmental atau Sapi PO (Peranakan Ongole) 

6. Pembelian sapi bakalan dapat dipenuhi dari perusahaan importir sapi seperti PT. 
Great Giant Stock Company di Jakarta atau dari perusahaan importir lainnya. 
Dalam hal ini kami akan melakukan impor sendiri dari Australia. 
 

b. Potensi Pakan. 
 
• Usaha peternakan sapi yang akan dijalankan, diproyeksikan harus mampu 

menyediakan pakan yang cukup bagi ternaknya, baik yang berasal dari pakan 
hijauan maupun pakan konsentrat. 

• Pakan hijauan berasal dari rumput, leguminosa, sisa hasil pertanian dan dedaunan 
yang mempunyai kadar serat yang relatif tinggi dan kadar energi rendah. Kualitas 
pakan hijauan tergantung umur pemotongan (bahan), palatabilitas dan ada tidaknya 
zat toksik (beracun) dan anti nutrisi (purporium purpoides, penestrasi purporium, 
Brachiaria decumbien, African Stergrands dll. 

• Pakan konsentrat yaitu pakan dengan kadar serat rendah dan kadar energi tinggi, 
tidak terkontaminasi mikroba, penyakit, stimulant pertumbuhan, hormone, bahan 
kimia, obat-obatan, mycotoxin melebihi tingkat yang dapat diterima oleh negara 
pengimpor. Untuk itu kami akan membuat dan mencampur sendiri dari bahan yang 
terpilih seperti pavor, bungkil, kedelai, jagung dll. 

• Air minum disediakan tidak terbatas (ad – libitum) 
• Areal yang disediakan untuk lahan penanaman rumput gajah dan rumput lainnya, 

tanaman jagung, ketela pohon dll adalah seluas +/- 780.000 M2. yang 
diperhitungkan berproduksi sebanyak 70 – 100 ton per hektar,lahan tersebut dibagi 
39 sehingga depoliasi dapat dilaksanakan secara rotasi seluas 1 Ha/hari. 
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• Selain itu perusahaan akan memberdayakan masyarakat sekitar dalam 
menyediakan rumput hijauan dengan cara membelinya dan sekaligus membentuk 
kemitraan. 
 

c. Pengadaan Obat-Obatan 
1. Obat hewan yang digunakan meliputi sediaan biologic, farmasetik dan obat kimia. 
2. Obat hewan yang dipergunakan seperti bahan kimia dan bahan biologic harus 

memiliki nomor pendaftaran. 
3. Penggunaan obat keras harus di bawah pengawasan dokter hewan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat hewan. 
 

d. Tenaga Kerja 
Tenaga kerja yang dipekerjakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. Sehat Jasmani dan rohani 
2. Tidak memiliki luka terbuka 
3. Jumlah  tenaga kerja sesuai kebutuhan 
4. Telah mendapat pelatihan teknis pembibitan sapi potong. 

 
e. Kesehatan Hewan 

Untuk memperoleh hasil yang baik, peternakan sapi  harus memperhatikan persyaratan 
kesehatan hewan yang meliputi  : 
 
Situasi Penyakit 
Peternakan Sapi potong harus terletak di daerah yang tidak terdapat gejala klinis atau 
bukti lain tentang penyakit mulut dan kuku (foot and mouth disease) ingus jahat 
(malignant catarhal fever), bovine ephemeral fever, lidah biru (blue tongue) radang 
limpa (anthrax) dan Kluron menular (brucellosis) 
 
Pencegahan / Vaksinasi 
o Peternakan sapi harus melakukan vaksinasi dan pengujian/tes laboratorium 

terhadap penyakit tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 
o Mencatat setiap pelaksanaan vaksinasi dan jenis vaksin yang dipakai dalam kartu 

kesehatan ternak. 
o Melaporkan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan 

hewan setempat ( Instansi yang berwenang ) setiap timbulnya kasus penyakit, 
terutama yang diduga/dianggap penyakit menular. 

o Penggunaan obat harus sesuai dengan ketentuan dan diperhitungkan secara 
ekonomis. 

o Pemotongan kuku dilakukan minimal 3 bulan sekali. 
o Dilakukan tindakan biosecurity terhadap keluar masuknya ternak. 
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f. Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) 

 
Dalam rangka pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, setiap peternakan sapi  
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut  : 
1. Lokasi usaha tidak mudah dimasuki binatang liar serta bebas dari hewan piaraan 

lainnya yang dapat menularkan penyakit. 
2. Melakukan desinfeksi kandang dan peralatan dengan menyemprotkan insektisida 

pembasmi serangga, lalat dan hama lainnya. 
3. Untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari satu kelompok ternak ke 

kelompok ternak lainnya, pekerja yang melayani ternak yang sakit tidak 
diperkenankan melayani ternak yang sehat. 

4. Menjaga agar tidak setiap orang dapat bebas keluar masuk kandang ternak yang 
memungkinkan terjadinya penularan penyakit. 

5. Membakar atau mengubur bangkai sapi yang mati karena penyakit menular. 
6. Menyediakan fasilitas desinfeksi untuk staf/karyawan dan kendaraan tamu di pintu 

masuk perusahaan. 
7. Segera mengeluarkan ternak yang mati dari kandang atau dikubur atau 

dimusnahkan oleh petugas yang berwenang. 
8. Mengeluarkan ternak yang sakit dari kandang untuk segera diobati atau dipotong 

oleh petugas yang berwenang. 
 

g. Penggemukan Sapi 
 
Bobot badan bibit sapi unggul atau bibit sapi bakalan yang akan dijadikan induk, harus 
seragam untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan gizi, dilakukan melalui  : 
• Pasture Fattening (dilakukan di padang penggembalaan) 
• Dry Lot Fattening (Pemberian pakan konsentrat/butiran) 
• Kombinasi pasture dan dry lot fattening 
• Kereman (mirip dengan sistem dry lot fattening) 
 
Ransum yang diberikan berupa pakan hijauan yang  meliputi rumput dan legum 
sebanyak 10% berat badan, konsentrat 1% berat badan, garam 15 – 30 gram berat 
badan, kalsium fosfat 13 – 30 gram berat badan dan air secukupnya. 

 
Kandang dibuat terpisah dari rumah tinggal dan lebih tinggi dari permukaan tanah di 
sekitarnya. Kandang dilengkapi dengan alat penampung kotoran dan tempat pakan dan 
minum serta harus diperhatikan sanitasinya. 
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h. Pelestarian Lingkungan 

Untuk kesinambungan Alam sekitarnya, peternakan sapi potong akan memperhatikan 
aspek pelestarian lingkungan antara lain dengan melakukan langkah-langkah sebagai 
berikut  : 
• Menyusun IPAL 
• Melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan sebagai berikut : 

o Mencegah terjadinya erosi  dan membantu pelaksanaan penghijauan di areal 
peternakan. 

o Mencegah terjadinya polusi dan gangguan lain. 
o Membuat dan mengoperasionalkan unit pengolah limbah peternakan. 

 
5. ASPEK KEUANGAN 
 
Pembahasan mengenai aspek keuangan ini diprioritaskan kepada aspek budidaya 
pembibitan/penggemukan. Dalam menentukan layak tidaknya suatu usaha, perlu diuji 
dengan beberapa analisis yang sering digunakan. Oleh karena itu perlu dikaji, apakah 
usaha pembibitan/penggemukan sapi tersebut layak untuk dikembangkan dengan catatan 
bahwa usaha tersebut menggunakan sapi bakalan yang mempunyai berat badan rata-rata 
250 kg. 
Parameter teknis yang digunakan dalam menentukan hasil pembibitan/penggemukan 
sesuai dengan asumsi dasar yang disajikan dalam tabel dibawah ini. 
 

NO KETERANGAN SATUAN JUMLAH 
1 Periode Penggemukan a Hari Kerja Hari 180 

b Bulan Bulan 6 
c Frekuensi dlm 2 tahun Kali 2 

2 Pengadaan Sapi a Sapi yang dibutuhkan 6 bulan 7.000 
b Sapi yang dibutuhkan 1 tahun 14.000 
c Rata-rata bobot sapi Kg 250 
d Harga Sapi Rp/Kg 30.000 

3 Tenaga Kerja a Manajemen Orang 10 
b Bagian Administrasi Orang 70 
c Bagian Lapangan Orang 720 
d Gaji Manajemen Bulan/Orang 10.000.000 
e Gaji bagian administrasi Bulan/Orang 2.500.000 
f Gaji bagian Lapangan Bulan/Orang 1.500.000 

4 Lahan a Lahan yang dibutuhkan Ha 100 
b Harga lahan Rp 25.000.000.000 

5 Penggemukan Sapi a Pertambahan bobot Kg/hari ± 1.0 kg 
b Pertambahan Bobot Kg/6 bulan ± 180 
c Harga Jual Rp/Kg 40.000 

6 Pakan a Konsumsi Rumput Kg/hari/ekor 8 
b Biaya Rumput Rp/hari/ekor 100 
c Konsumsi Konsentrat Kg/hari/ekor 2 
d Harga Konsentrat Rp/hari/ekor 1.500 

7 Obat-obatan   Rp/ekor 6.000 
8 Pakan Tambahan   Rp/hari/ekor 100 
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Untuk mengetahui perkembangan usaha peternakan sapi, dapat dilihat dari laporan arus 
kas setiap tahunnya, dan dari laporan arus kas tersebut investor dapat mengambil 
keputusan untuk menanamkan modalnya pada usaha ini atau tidak. Dari laporan arus kas 
juga dapat dilihat besarnya saldo kas per tahun yang bisa dihasilkan dari usaha ini, apakah 
besarnya saldo kas tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh investor atau tidak 
(dengan diketahuinya saldo kas, maka investor dapat mengetahui berapa lama modalnya 
dapat kembali). Bagaimana trend saldo kas dari tahun ke tahun, apakah meningkat, stabil, 
berfluktuasi atau cenderung menurun dan sebagainya. Adapun proyeksi laporan arus kas 
usaha penggemukan sapi dapat dilihat pada tabel (terlampir). 
Berdasarkan analisis Payback Period, dapat disimpulkan bahwa modal dapat dikembalikan 
seluruhnya dalam waktu 10 tahun. 
 
 
6. ASPEK PRODUKSI 
 
Lokasi peternakan sapi di rencanakan terletak di atas lahan seluas 300 Ha (3.000.000 M2) 
yang terletak di Desa Parang Gombong, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta 
dengan pemanfaatan lahan sebagai berikut : 
• 300.000 M2 (30 Ha)          : untuk bangunan kandang tertutup dan terbuka 
• 700.000 M2 (70 Ha)    : untuk lahan tanaman pakan gembalaan  
• 20.000 M2 (2 Ha)         : untuk bangunan kantor, gudang pakan dan sarana lainya. 
Jenis pakan yang diberikan adalah hijauan rumput dan konsentrat dengan persentase 
dominan adalah pakan hijauan dengan perbandingan 10 berbanding satu (10:1), mengingat 
jenis sapi yang di pelihara adalah sapi bibit yang tujuan akhirnya adalah menghasilkan 
keturunan sapi yang baik. 
 
Untuk kandang, beberapa hal yang harus di perhatikan diantaranya adalah desain lay out, 
kapasitas dan materi bangunan kandang terutama lantai dan atap kandang. Kesemuanya 
itu harus di perhatikan dalam rangka mempermudah alur kegiatan pemeliharaan, mulai dari 
kedatangan sapi bakalan, kemudahan proses pemberian pakan ternak dan minum 
sekaligus menyangkut kemudahan membersihkan kandang, baik dari sisa kotoran, 
makanan dan genangan air serta persiapan pengangkutan sapi yang siap di jual. Kandang 
yang baik juga harus memberikan kenyamanan sapi bisa berkembang secara optimal. 
 
Adapun sapi bakalan adalah sapi yang terjamin kesehatannya, berumur 1,5- 2 tahun degan 
berat badan antara 200-385 kg. Untuk tahap awal, rencananya akan di usahakan sebanyak 
6.000 ekor sapi. Jumlah ini akan di sesuaikan seiring dengan kebutuhan permintaan pasar 
di masa yang akan datang. 
 
Jangka waktu pembibitan sapi ini adalah sekitar 360 hari atau 1 (satu) tahun dengan hasil 
produksi 2.000 ekor anak sapi. Untuk tindakan pencegahan penyakit dilakukan secara 
serius, terutama dalam bentuk pemberian vaksinasi  pencegahan anthrax, antibiotic, 
vitamin dan lain-lain. Selain itu, sanitasi kandang tentu juga perlu diperhatikan. Semua itu 
perlu diperhatikan mengingat kesehatan adalah salah satu faktor resiko yang sangat 
penting dalam usaha pemeliharaan hewan ternak. 
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Keberhasilan bisnis pembibitan/penggemukan sapi ini juga tidak terlepas dari dasar 
pengetahuan sumber daya manusia mengena sapi. Dalam hal ini, dibutuhkan pengawas 
ataupun penanggungjawab yang membawahi pekerja lapangan (anak kandang) yang 
bertugas memelihara dan memenuhi segala keperluan sapi. Demi kelancaran semua 
kegiatan tersebut, perlu pembekalan pengetahuan mengenai pemeliharaan sapi. 
 
Kapasitas sapi induk untuk tahap pertama sebanyak 6.000 ekor. Untuk mengelola 6.000 
ekor sapi induk diperlukan tenaga kerja dengan spesifikasi sebagai berikut  : 
 100 orang peternak untuk mengelola sapi (Induk dan kandang) 
 100 orang pekerja yang akan menyediakan pakan 
 10 orang staf administrasi 
 3 orang supervisor 
 2 orang staf marketing 
 2 orang dokter hewan 
 2 orang staf tenaga ahli peternakan 
 2 orang manager. 

 
Disediakan lahan seluas 102 Ha (1.020.000 M2) untuk areal lahan penanaman pakan yang 
diperlukan untuk peternakan sapi. Sekitar 78 Ha diperuntukkan lahan tanaman jagung, 
ketela pohon dan lain-lain sedangkan sisanya diperuntukkan lahan tanaman rumput gajah 
dan lahan penggembalaan sapi. Lahan yang digunakan untuk tanaman rumput gajah akan 
lebih luas dibandingkan untuk tanaman lainnya karena rumput gajah dapat dijadikan 
stocking rate. Konsumsi hijauan ini sangat dibutuhkan dalam jumlah yang banyak 
mengingat kebutuhan pakan sapi per ekor per hari menghabiskan 20 Kg 
 
Mengingat pentingnya masalah pengadaan bibit sapi untuk kontinuitas usaha maka 
perusahaan harus bermitra dengan pengusaha pembibitan sapi sehingga perlu dipikirkan 
bagaimana penerapan manajemen yang mampu menciptakan kolaborasi dan energi yang 
saling menguntungkan. 
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7. KEBUTUHAN DANA 
 
Dana yang dibutuhkan sebesar Rp 1,320,500,000,000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh 
Miliar lima ratus juta rupiah). 
 

 
 
 

I. INFRASTRUKTUR
NO SATUAN HARGA

A 60,378,934,000Rp          

B 34,474,000,000Rp          

C 159,472,700,000Rp        

D 37,708,200,000Rp          

E 12,070,125,000Rp          

F 1.0% 3,041,039,590Rp          3,041,039,590Rp            

Sub Jumlah A 307,144,998,590Rp        

II. RENCANA BIAYA PRODUKSI 
NO SATUAN HARGA

A            1 Ls 796,987,500,000Rp      796,987,500,000Rp        

B            1 Ls 18,497,791,013Rp        18,497,791,013Rp          

C Selama 1 Tahun            1 Ls 54,900,562,500Rp        54,900,562,500Rp          

D            1 Ls 24,705,937,500Rp        24,705,937,500Rp          

Sub Jumlah A 895,091,791,013Rp        

III. HASIL PRODUKSI
NO SATUAN HARGA

A 300       Kg   91,250 Ekor 45,000Rp                      1,139,621,074,800Rp     

B 290       Kg     2,000 Ekor 45,000Rp                      26,100,000,000Rp          

Sub Jumlah A 1,165,721,074,800Rp     

1. PERKIRAAN MODAL 1,202,236,789,603Rp     

II. Biaya Produksi Selama 1 tahun 895,091,791,013Rp        
III. Hasil Produksi Selama 1 tahun 1,165,721,074,800Rp     

Laba Sebelum Pajak 270,629,283,787Rp        
Pajak Penjualan 10% 270,629,283,787Rp      27,062,928,379Rp          
Laba Setelah Pajak 100% 243,566,355,409Rp        
Pengembangan Usaha dan Pembibitan 17.5% 42,624,112,196Rp          
Maintenance Infrastruktur 7.5% 18,267,476,656Rp          
Laba Bersih (Profit) 75.0% 182,674,766,556Rp        

IV. PROFIT SHARE 20.0% 36,534,953,311Rp          
Investor 60.0% 21,920,971,987Rp        
Project Team 40.0% 14,613,981,325Rp        

I . RETURN of INVESTMENT 55.0% 146,139,813,245Rp        
Return Of Investment 8.23 RoI 99 Bulan
RoI diperkirakan tahun ke 9 (Kesembilan)

VOLUME

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENGGEMUKAN dan PEMBIBITAN SAPI 

URAIAN KEBUTUHAN VOLUME

PEKERJAAN PERSIAPAN

PEKERJAAN PENDAHULUAN

PEKERJAAN STRUKTUR / FISIK

PERISAPAN PERLENGKAPAN

PENGHIJAUAN MAKANAN TERNAK (HMT)

OVERHEAD 

URAIAN KEBUTUHAN

Biaya Pengadaan Sapi Potong dan Induk Sapi

Biaya Pakan Sapi dan Obat-obatan

Biaya Produksi

URAIAN KEBUTUHAN

Penjualan Sapi 

Penjualan Anak Sapi

25.0% 243,566,355,409Rp      

Biaya Organisasi

VOLUME
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Lokasi : Desa Parang Gombong Kecamatan Sukasari 
Kabupaten Purwakarta - Jawa Barat

I. INFRASTRUKTUR

A. PEKERJAAN PERSIAPAN
NO SATUAN / M2 HARGA

1              1 Ls 1,500,000,000Rp        

2   1,500  x   1,000          100 Ha 50,000Rp                  50,000,000,000Rp      

3              1 Ls 3,500,000,000Rp        

a. Ijin Lokasi

b. Ijin Prinsip

c. Ijin Amdal

d. Ijin (IMB)

4 2%              1 Ls 3,878,934,000Rp        

5              1 Ls 1,500,000,000Rp        

Sub Jumlah A 60,378,934,000Rp      

B. PEKERJAAN PENDAHULUAN
NO SATUAN / M2 HARGA

1 Land Clearing (Cut and Field) 50          Ha 20,000Rp                  10,000,000,000Rp      

2 Jalan Akses dan Lingkungan (6 m x 2,000 m = 12,000 m2) 100C 6         x 1,000 6,000     m2 220,000Rp                1,320,000,000Rp        

3 Jembatan (6 x 48 m) Ketebalan 100 cm 6         x 45      2            Bh 3,150,000Rp             1,701,000,000Rp        

4 Jembatan Timbang 2            bh 2,700,000,000Rp      5,400,000,000Rp        

5 Jalan Areal Kebun (6 m x 2,000 m = 12,000 m2) 6         x 1,000 12,000   Ls 220,000Rp                2,640,000,000Rp        

6 Tempat Loading 15       x 40      2            bh 1,750,000,000Rp      3,500,000,000Rp        

7 Pagar Keliling Brikcase 3,000  + 2,000 5,000     m 950,000Rp                4,750,000,000Rp        

8 Drainase Keliling ( 1,0 m x 6,500 m = 10,500 m2) 0.6      x 8,000 4,800     m2 950,000Rp                4,560,000,000Rp        

9 Water Treatment (ketinggian 3 m) 6         x 10      1            Ls 3,350,000Rp             603,000,000Rp           

Sub Jumlah B 34,474,000,000Rp      

C. PEKERJAAN STRUKTUR / FISIK
NO SATUAN /M2 HARGA

1 Pekerjaan Kandang Penggemukan 20       x 60      20 Unit 2,300,000Rp             55,200,000,000Rp      

2 Pekerjaan Kandang Karantina 20       x 60      1 Unit 2,300,000Rp             2,760,000,000Rp        

3 Pekerjaan Gudang Pakan 25       x 40      2 Unit 2,300,000Rp             4,600,000,000Rp        

4 Pekerjaan Gudang Perlengkapan dan Garasi 1 Lantai 20       x 40      2 Unit 2,400,000Rp             3,840,000,000Rp        

5 Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi dan Aula 2 Lantai 20       x 40      2 Unit 2,400,000Rp             7,680,000,000Rp        

6 Pekerjaan Fasus dan Fasum 3 Lantai 20       x 60      1 Unit 2,600,000Rp             9,360,000,000Rp        

7 Pekerjaan Rumah Potong 50       x 50      4 Unit 7,500,000Rp             75,000,000,000Rp      

8 Pekerjaan Rumah Type 56 7         x 8        4 Unit 2,300,000Rp             515,200,000Rp           

9 Pekerjaan Rumah Type 45 5         x 9        5 Unit 2,300,000Rp             517,500,000Rp           

Sub Jumlah C 159,472,700,000Rp    

URAIAN KEBUTUHAN VOLUME

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENGGEMUKAN dan PEMBIBITAN SAPI 

URAIAN KEBUTUHAN VOLUME

Pendataan Office Facilities Sosialisasi dan Sarana Persiapan

Pembebasan Tanah dan Proses Pengalihan Hak dan Sertifikat

Biaya Perijinan

Biaya Planning Design dan Management Consultant

Operasional Umum dan Beban-beban langsung

URAIAN KEBUTUHAN VOLUME
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Lokasi : Desa Parang Gombong Kecamatan Sukasari 
Kabupaten Purwakarta - Jawa Barat

D. PERISAPAN PERLENGKAPAN
NO SATUAN HARGA

1 Bak Penampung Air 4            Unit 300,000,000Rp         1,200,000,000Rp        

2 Plambing Ls 1,080,000,000Rp        

3 Sumur Artesis (Menggunakan Kincir Angin ) 2            Titik 250,000,000Rp         500,000,000Rp           

4 Genset 2            Unit 350,000,000Rp         700,000,000Rp           

5 Instalasi Listrik 3,650     Titik 350,000Rp                1,277,500,000Rp        

a. Penerangan Jalan Menggunakan PLTS (Lampu Tiang) 500        Titik 2,750,000Rp             1,375,000,000Rp        

b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 8000 Watt 11          Unit 75,000,000Rp           825,000,000Rp           

c. Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAngin) 4500 Watt 2            Unit 125,000,000Rp         250,000,000Rp           

6 Kendaraan Operasional

a. Minibus Toyota Avanza G 1500 CC 3            Unit 184,900,000Rp         554,700,000Rp           

b. Minibus Toyota Inova 2            Unit 305,750,000Rp         611,500,000Rp           

c. Hino - Truk 3/4 (6 Ban) 5            Unit 273,900,000Rp         1,369,500,000Rp        

7 Cattle Slaughter Infrastructur, Capacity 250 Head per-day (Package Budget) 1            Ls 20,415,000,000Rp    20,415,000,000Rp      

8 Alat Bantu 1            Ls 3,300,000,000Rp        

9 Fasilitas Kantor 1            Ls 1,750,000,000Rp        

10 Fasilitas Information Technology (Management System Control) 1            Ls 2,500,000,000Rp        

Sub Jumlah D 37,708,200,000Rp      

E.  PENGHIJAUAN MAKANAN TERNAK (HMT)
NO SATUAN HARGA

1 Pengadaan Pakan  (Selama 1 Tahun) 5500 x 3 16,500   kg 850Rp                       5,119,125,000Rp        

2 Pengadaan Pupuk Organik (untuk 100 Ha) 10 m x 1 Liter 70          Ha 15,500Rp                  1,085,000,000Rp        

3 Pengadaan Rumput (Selama 1 Tahun) 5500 x 8 44,000   kg 350Rp                       5,621,000,000Rp        

4 Pekerjaan Penanaman 70          Ha 350Rp                       245,000,000Rp           

12,070,125,000Rp      Sub Jumlah E

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 PENGGEMUKAN dan PEMBIBITAN SAPI 

URAIAN KEBUTUHAN VOLUME

URAIAN KEBUTUHAN VOLUME
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Lokasi : Desa Parang Gombong Kecamatan Sukasari 
Kabupaten Purwakarta - Jawa Barat

II. RENCANA BIAYA PRODUKSI 

A. PENGADAAN SAPI POTONG 3500 Ekor/ 14        Hari

NO SATUAN HARGA
1 Pengadaan Sapi Potong 285 Kg AUD 3/kg 91,250        Ekor 30,000Rp                   780,187,500,000Rp          

2 Pengadaan Induk Sapi 280 Kg AUD 3/kg 2,000          Ekor 30,000Rp                   16,800,000,000Rp            

Sub Jumlah A 796,987,500,000Rp         

B. UPAH PEKERJA
NO SATUAN HARGA

1 Komisaris Utama 1                 Org 12,874,424Rp            167,367,517Rp                 

2 Komisaris 4                 Org 10,560,949Rp            549,169,337Rp                 

3 Direktur Utama Peternakan President Director 1                 Org 10,530,500Rp            136,896,500Rp                 

4 Direktur Pelaksana Director 3                 Org 8,015,000Rp              312,585,000Rp                 

5 Kepala Dinas Managing Director 2                 Org 6,302,000Rp              163,852,000Rp                 

6 Kepala Bidang General Manager 13               Org 4,403,500Rp              744,191,500Rp                 

7 Kepala Seksi Manager 50               Org 3,331,171Rp              2,165,261,237Rp              

8 Kepala Unit Supervisor 26               Org 2,252,336Rp              761,289,422Rp                 

9 Tenaga Peternakan dan RPH Administrasi 78               Org 1,627,500Rp              1,650,285,000Rp              

10 Tenaga Areal Kandang 397             Org 1,408,500Rp              7,269,268,500Rp              

11 Tenaga Areal Kebun 250             Org 1,408,500Rp              4,577,625,000Rp              

Sub Jumlah B 825 18,497,791,013Rp           

C. PAKAN SAPI DAN OBAT-OBATAN
NO URAIAN SATUAN HARGA

1 Rumput Hijau 91,250 Ekor 3 Kg 150Rp                        14,987,812,500Rp            

2 Konsentrat 91,250 Ekor 270 cc 1,500Rp                     36,956,250,000Rp            

3 Obat-obatan 91,250 Ekor 5.4 cc 6,000Rp                     2,956,500,000Rp              

Sub Jumlah C 54,900,562,500Rp           

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENGGEMUKAN dan PEMBIBITAN SAPI 

URAIAN VOLUME

URAIAN VOLUME

VOLUME
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Lokasi : Desa Parang Gombong Kecamatan Sukasari 
Kabupaten Purwakarta - Jawa Barat

II. RENCANA BIAYA PRODUKSI 

D. BIAYA PRODUKSI
NO URAIAN SATUAN HARGA

1 Packing Box 91,250 Ekor 182,500      Box 6,500Rp                     1,186,250,000Rp              

2 Packing Plastic Paper 91,250 Ekor 164,250      M2 1,250Rp                     205,312,500Rp                 

3 Dry Ice 91,250 Ekor 182,500      Kg 4,500Rp                     821,250,000Rp                 

4 Transportasi 91,250 Ekor 290      26,463        Ton 850,000Rp                 22,493,125,000Rp            

Sub Jumlah C 24,705,937,500Rp           

E. PENJUALAN SAPI
NO URAIAN SATUAN HARGA

1 Daging Sapi untuk Ekspor (25.000 kg x 365 hari) (AUD 6) 300      Kg 63% 9,125,000   Kg 52,000Rp                   474,500,000,000Rp          

2 Daging Sapi Untuk Domestik (AUD 6) 300      Kg 63% 8,121,250   Kg 52,000Rp                   422,305,000,000Rp          

3 Tulang 300      Kg 17% 4,653,750   Kg 12,000Rp                   55,845,186,150Rp            

4 Jeroan Sapi 300      Kg 14% 3,832,500   Kg 39,000Rp                   149,467,500,000Rp          

5 Kepala 300      Kg 1% 273,750      Kg 37,000Rp                   10,128,771,900Rp            

6 Kulit 300      Kg 5% 1,368,750   Kg 20,000Rp                   27,374,616,750Rp            

7 Anak Sapi (AUD 4) 290      Kg 2,000   580,000      Kg 45,000Rp                   26,100,000,000Rp            

Sub Jumlah C 100% 1,165,721,074,800Rp      

VOLUME

VOLUME

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENGGEMUKAN dan PEMBIBITAN SAPI 
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8. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
KESIMPULAN 
 
Program budidaya ternak sapi terpadu dilaksanakan pada suatu areal pengembangan 
terpadu untuk mempermudah pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam 
pengembangan usaha peternakan sapi yang baik. 
 
Untuk tahap pertama, program ini diarahkan pada jenis usaha pembibitan/penggemukan 
dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pasar, baik pasar lokal seperti pasar hewan di 
Purwakarta, Subang, Karawang, Bandung dan Kabupaten lainnya di Jawa Barat, maupun 
pasar regional seperti pasar hewan di DKI Jakarta, Banten dan lain-lain. 
 
Disamping itu, secara berkala dan bertahap selain usaha pembibitan/penggemukan, 
peternakan sapi ini akan diarahkan untuk usaha pembibitan, baik dengan cara kawin alam, 
Inseminasi Buatan atau Transfer Embrio. 
 
Saat ini, sebagian masyarakat masih menjadikan peternakan sapi sebagai usaha 
sampingan, maka dengan adanya peternakan sapi di Desa Parang Gombong, Kecamatan 
Sukasari, Kabupaten Purwakarta yang dikelola secara professional maka diharapkan 
usaha ini akan dijadikan sebagai usaha pokok oleh masyarakat. Oleh karena itu, tidak 
berlebihan bila sektor peternakan memiliki peranan penting dalam menunjang 
perekonomian daerah, kesehatan masyarakat, kelestarian alam serta pemenuhan 
kebutuhan pangan hewani. 
 
Berdasarkan pertimbangan letak geografis, kondisi topografis, ketersediaan air sepanjang 
tahun dan limbah usaha tani dan pakan hijauan lainnya maka Desa Parang Gombong 
Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta ditentukan sebagai pusat pengembangan 
proyek pembibitan dan penggemukan sapi oleh PT ALAM SARI NUSWANTARA. 
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SARAN 
 
1. Berdasarkan potensi yang meliputi prospek pasar, aspek teknis dan aspek keuangan, 

maka usaha pembibitan/penggemukan sapi layak untuk direalisasikan. 
2. Untuk menjamin kelancaran usaha pembibitan/penggemukan sapi, pihak/instansi 

terkait seyogyanya juga turut berpartisipasi dalam pembinaan usaha ini, khususnya 
pada aspek pemasaran, antara lain dalam bentuk dukungan pelayanan dan informasi 
untuk perluasan pasar domestik. 

3. Perlu jaminan dan kemudahan dalam pengurusan dan perijinan dalam mendirikan 
usaha penggemukan sapi. 

 
Demikian proposal kerjasama ini kami sampaikan, sebagai informasi awal dan sebagai 
bahan pertimbangan bagi investor untuk memproses dan menganalisis kelayakan usaha 
yang akan dijalankan. Apablila ada data-data atau informasi tambahan yang diperlukan, 
akan kami susulkan kemudian. 
 
Kami mengharap bahwa usulan kami untuk membuka usaha pembibitan/penggemukan 
sapi di atas mendapat respon positif dan dapat dikabulkan sesuai harapan kami. Atas 
perhatian serta persetujuannya, kami haturkan terimakasih. 
 
 
 
Jakarta, 10 Januari 2013  
 
 
 
 
 
 
 
MOHAMMAD ALY EFFENDY 
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STRUKTUR KANDANG 
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OPTIMALISASI PETERNAKAN 
 
A. MEMBUAT BIOGAS DARI KOTORAN TERNAK 

 
Hukum Kekekalan Energi 
 
Untuk membantu program Pemerintah dalam hal penghematan energi, dan untuk 
menurunkan dampak lingkungan terhadap masyarakat, maka perlu dilakukan 
optimalisasi dari peternakan ini. 
Sekaligus penghematan biaya operasional khususnya Energi bahan bahan Gas, untuk 
kebutuhan proses Hygienis Peralatan dan untuk memasak, makak Sumber energi 
alternatif dari kotoran Hewan Ternak dapat digunakan atau dirubah menjadi Biogas. 
 
Teknologi biogas sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru, berbagai negara telah 
mengaplikasikan teknologi ini sejak puluhan tahun yang lalu seperti petani di Inggris, 
Rusia dan Amerika serikat. Sementara itu di Benua Asia, India merupakan negara 
pelopor dan pengguna biogas sejak tahun 1900, semasa masih dijajah Inggris, negara 
tersebut mempunyai lembaga khusus yang meneliti pemanfaatan limbah kotoran ternak 
yang disebut Agricultural Research instututeÿ dan Gobar Gas Research Station, 
Lembaga tersebut pada tahun 1980 sudah mampu membangun instalasi biogas 
sebanyak 36.000 unit. Selain negara negara tersebut diatas, Taiwan, Cina, Korea juga 
telah memanfaatkan kotoran ternak sebagai bahan baku pembuatan biogas.  
 
 
Hasil Sampingan Ternak 
 
Kotoran Ternak Sapi dapat disebut sebagai Limbah apabila tidak dapat di daur ulang 
menjadi yang bermanfaat. Akan tetap apabila Kotoran sapi tersebut dapat dimanfaatkan 
maka kotoran sapi tersebut bukanlah disebut Limbah. 
Kotoran Sapi adalah limbah padat dan limbah cair seperti feses, urine, sisa makanan, 
darah, kuku dan lain lainnya. Volume dan jenis limbah tergantung pada jenis dan 
banyaknya ternak yang dipelihara.  
Feses, urine, sisa makanan yang merupakan limbah utama dari peternakan sapi 
selama ini oleh masyarakat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Pemanfaatan Limbah 
ternak selama ini belum optimal, karena sebelum kotoran ternak itu dijadikan pupuk 
organik terlebih dahulu dapat diproses untuk menghasilkan biogas. 
Sehingga dapat mengurangi dampak lingkungan yang negatif, seperti pencemaran air, 
bau tak sedap, mengganggu pemandangan dan bahkan sebagai sumber penyakit.  
 
Kita ingat belum lama ini dengan timbulnya wabah flu burung. Dengan adanya teknologi 
biogas seluruh permasalahan lingkungan akibat pencemaran dapat dikurangi. 
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Prinsip Pembuatan Biogas 
 
Prinsip pembuatan biogas adalah adanya dekomposisi bahan organik secara anaerobik 
(tertutup dari udara bebas) untuk menghasilkan gas yang sebagian besar adalah 
berupa gas metan (yang memiliki sifat mudah terbakar) dan karbon dioksida, gas inilah 
yang disebut biogas. 
 
Proses dekomposisi anaerobik dibantu oleh sejumlah mikro-organisme, terutama 
bakteri metan. Suhu yang baik untuk proses fermentasi adalah 30º C – 55º C, dimana 
pada suhu tersebut mikro-organisme mampu merumbah bahan bahan organik secara 
optimal. Hasil perubahan (proses Kimia) bahan-bahan organik yang dilakukan oleh 
bakteri metan menghasilkan Gas Metan seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini: 
 
Tabel : Komposisi biogas (%)  
 

Jenis gas 
Biogas 

Kotoran sapi Campuran kotoran + sisa pertanian 
Metan (CH4) 65,7 54 – 70 
Karbon dioksida (CO2) 27,0 45 – 57 
Nitrogen (N2) 2,3 0,5 – 3,0 
Karbon monoksida (CO) 0 0,1 
Oksigen (O2) 0,1 6,0 
Propena (C3H8) 0,7 - 
Hidrogen sulfida(H2S) - sedikit 
Nilai kalor (kkal/m2) 6.513 4800 – 6700 

 
 
Membangun Instalasi Biogas 
 
Bangunan utama dari instalasi biogas adalah Digester yang berfungsi untuk 
menampung gas metan hasil perubahan Kotoran Sapi (bahan-bahan organik) oleh 
bakteri metan. Jenis digester yang akan digunakan adalah model continuous feeding 
dimana pengisian bahan organiknya dilakukan secara kontinu setiap hari. Besar 
kecilnya Digester tergantung pada kotoran ternak yamg dihasilkan dan banyaknya 
biogas yang diinginkan. Lahan yang diperlukan sekitar 16 m2.  
 
Untuk membuat digester diperlukan bahan bangunan seperti pasir, semen, batu kali, 
batu koral, bata merah, besi konstruksi, cat dan pipa prolon. 
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Skema Produksi Biogas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar: Unit pengolahan kotoran sapi menjadi biogas 
 
Lokasi yang akan dibangun sebaiknya dekat dengan kandang sehingga kotoran ternak 
dapat langsung disalurkan kedalam digester. Disamping digester harus dibangun juga 
penampung sludge (lumpur) dimana slugde tersebut nantinya dapat dipisahkan dan 
dijadikan Pupuk Organik Padat (POP) dan Pupuk Organik Cair (POC).  
 
Setelah pengerjaan digester selesai maka mulai dilakukan proses pembuatan biogas 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Mencampur kotoran sapi dengan air sampai terbentuk lumpur dengan perbandingan 

1:1 pada bak penampung sementara, Bentuk lumpur akan mempermudah masuk 
kedalam Digester. 

2. Mengalirkan lumpur kedalam Digester melalui lubang pemasukan. Pada pengisian 
pertama kran gas yang ada diatas Digester dibuka agar pemasukan lebih mudah 
dan udara yang ada didalam digester terdesak keluar. Pada pengisian pertama ini 
dibutuhkan lumpur kotoran sapi dalam jumlah yang banyak sampai digester penuh. 

3. Melakukan penambahan starter (banyak dijual dipasaran) sebanyak 1 liter dan isi 
rumen segar dari rumah potong hewan (RPH) sebanyak 5 karung untuk kapasitas 
digester 3,5 – 5,0 m2. Setelah digester penuh, kran gas ditutup supaya terjadi 
proses fermentasi. 

4. Membuang gas yang pertama dihasilkan pada hari ke-1 sampai ke-8 karena yang 
terbentuk adalah gas CO2. Sedangkan pada hari ke-10 sampai hari ke-14 baru 
terbentuk gas metan (CH4) dan CO2 mulai menurun. Pada komposisi CH4 sebanyak 
54% dan CO2  sebanyak 27% maka biogas akan menyala. 

5. Pada hari ke-14 gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada 
kompor gas atau kebutuhan lainnya. Mulai hari ke-14 ini kita sudah bisa 
menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan. Biogas ini tidak berbau seperti 
bau kotoran sapi. Selanjutnya, Digester terus diisi lumpur kotoran sapi secara 
kontinu sehingga dihasilkan biogas yang optimal  
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B. MENGHASILKAN PUPUK ORGANIK 

 
Setelah pengolahan kotoran ternak menjadi biogas, dilaksanakan maka kotoran ternak 
yang telah dirubah menjadi Gas Metan, dapat digunakan menjadi Pupuk Organik Padat 
(POP) dan Pupuk Organik Cair (POC), dan yang lebih penting lagi adalah mengurangi 
ketergantungan terhadap pemakaian bahan bakar Gas Bumi yang tidak dapat 
diperbaharui. 
 
POP dan POC akan digunakan untuk lahan Pakan (Rumput Gajah) sehingga terjadi 
peternakan sapi ini dapat menghemat biaya operasional secara optimal. 
 
 
Skema Ekosistem 
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C. PEMBANGKIT TENAGA SURYA 
 

J/BOX

Inverter SA-1500 Panel Control

u1

x2

x1
* / *

u1

x2

x1
* / *

3 x 10 MM2

Water Meter

Pipe Distribution

Pumpa Submersible
3 Phase

Data Teknis:
Kapasitas Daya Solar Modul : 1.800 Watt, Maksimal 140 Volt DC
Pompa Submersible AC, 3 Phase, Tegangan dan Frekwensi

Inverter : Input 0 s/d 140 Volt DC. Output Variable 0 s/d 120 Volt AC, 
               Variabel Frekwensi 0 s/d 50 Hz.
Kapasitas :
     Total Head (Meter)          Kapasitas (liter/hari)

30 45.000
40 35.000
50 25.000
60 18.000

Irradiation on a title surface 6 KWH / M2 / day

1.800 Watt (3 x 8 Solar Modul BP375J)
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