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Abstrak
Usaha yang merupakan budidaya sapi potong, sapi yang akan dibudidayakan adalah berjenis
sapi bali, tapi tidak harus sapi bali karna dalam usaha ini tidak hanya sapi potong tapi sapi apa yang bias
kita tmpung yang nantinya akan menghasilkan nilai. Untuk sapinya yaitu terdiri sapi betina dan sapi
jantan ( sapi bakalan) dan sapi pembibitan. Budidaya sapi yang akan dilakukan adalah penggemukan sapi
potong dan pembibitan serta pengolahan kotoran sapi menjadi pupuk kandang dan untuk jangka
panjang akan di kembangkan pembuatan biogas dari kotoran sapi tersebut.
Disamping itu untuk pemberian pakan ternak kita selalu menggunakan bahan bahan yang ada,
karna dalam proses pemberian pakan ini yang sangat mebedakan dari usaha ternak yang ada pada saat
ini, karna dari pakan ternak fermentasi ini kita menggunakan apa yang ada di sekitar kita untuk di
jadikan sebuak pakan ternak yang nantinya sangat bermanfaat dan membantu, dan yang pasti banyak
memiliki keunggulan dari pakan pakan yang lain.

Latar belakang
Peluang usaha peternakan sapi potong cukup cerah, hal ini dapat dilihat dari kebutuhan daging
sapi yang setiap tahunya meningkat untuk angka permintaan. Kebutuhan daging setiap tahun meningkat
pesat sementara produksi daging sapi jauh lebih kecil. Sehingga pemenuhan kebutuhan selalu negative,
kekurangan produksi daging tersebut selalu didatangkan dari luar daerah.
Potensi bisnis sapi
Daging khususnya daging sapi merupakan sumber protein hewani yang banyak dibutuhkan oleh
konsumsi.indonesia sampai aat ini belum mampu memenuhi kebutuhan daging tersebut, sehingga
untuk memenuhi kebutuhan tersebut masih mendatangkan daging sapid an bibitnya dari luar.kondisi
tersebut mengisaratkan peluan untuk pengembangan usaha tersebut
Tujuan dan manfaat
Tujuan usaha : membantu pemerintah dalam usaha memenuhi kebutuhan daging dan bibit
ternak sapi.

Masalah yang mungkin dihadapi dan pemecahan
Adapun masalah yang mungkin dihadapi adalah hasil buangan sapi yang berupa kotoran akan
menjadi hal yang mengganggu masyarakat sekitarnya masalah ini dapat diatasi dengan perlakuan
khusus dan menjadikan kotoran tersebut sebagai pupuk organic. Disamping itu dari kita juga sudah
menerapkan bahwa untuk makanannya sudah menggunakan pakan ternak fermentasi yang
menghasilkan kotoran sapi tidak bau, atau mengeluarkan bau pesing.

Pakan ternak
Pakan ternak yang akan diberikan hijauan ternak berupa rumput gajah atau rumput yang biasa
di berikan pada sapi yang adadidaerah tmpat kita, selain itu juga di beri konsentrat, limbah sayur (kol)
daun dan batang tebu, kuit ubi kayu, jerami dan tak lupa kami juga sudah ada pakan ternak yang
memang kami targetkan secara garis besar akan menggunakan pakan ternak yang difermentasikan.
Inilah salah satu keunggulan dari usaha yang kami jalankan untuk menjadi yang kebih beda dari yang
lain, dari pakan ternak ini bias menghasilkan produksi yang cukup besar, dari segi waktu lebih hemat
juga dalam segi perkembangannya lebih pesat, segi kesehatan lebih bagus, untuk sapi yang telah di beri
pakan ternak sesuai ketentuan bagi sapi yang bagus peningkatannya yaitu 1,5 sampai 2 kg perhari.
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