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JUDUL: 

Analisis Daya Saing Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Usaha 

Penggemukan Sapi Potong Di Jawa Timur (studi kasus Kabupaten Lamongan) 

ISI: 

Komoditas daging sapi adalah salah satu komoditas yang memiliki peranan penting 

sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan asal hewani. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui daya saing dan dampak kebijakan pemerintah terkait usaha 

penggemukan sapi potong di Kabupaten Lamongan. Data dalam penelitian ini 

merupakan data Primer yang diperoleh melalui survey ke 30 peternak responden di 

6 kecamatan yaitu Kedungpring, Tikung, Ngimbang, Solokuro, Pucuk, Sugio dan 

data sekunder diperoleh  melalui data Analisis Ekonomi serta harga internasional 

sapi dari instansi terkait dan publikasi ilmiah. Metode analisis yang digunakan 

Policy Analysis Matrix (PAM). Hasil analisis PAM menunjukkan bahwa usaha 

penggemukan sapi potong ini mempunyai manfaat privat dan sosial serta 

mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif. Kebijakan input dan output 

oleh pemerintah tidak berpengaruh karena usaha penggemukan sapi tetap berdaya 

saing. Analisis sensitivitas menunjukkan keuntungan dan daya saing sensitif 

terhadap penurunan tarif impor hingga 0% dan perubahan harga komoditas baik 

secara domestik maupun internasional. Studi ini menyarankan bahwa pemerintah 

perlu memberi program agar bertambahnya usaha peternakan ini mengingat usaha 

penggemukan sapi sangat menguntungkan, perlu adanya kebijakan kuota yang ketat 

sebagai respon atas penurunan tarif impor hingga 0 persen yang menyebabkan 

harga daging impor lebih murah dari daging lokal yang dalam jangka panjang dapat 

merugikan peternak.  
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