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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Manusia sejak dahulu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan cara yang berbeda-beda berdasarkan tempat atau lokasi hidup 

mereka. Wilayah-wilayah tertentu dengan keadaan alam yang berbeda serta 

pengolahan sumber daya alam yang berbeda pada setiap wilayah tentu akan 

berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Pemanfaatan 

atas lingkungan alam tersebut tergantung dari dua hal yaitu taraf organisasi sosial 

masyarakat dan perkembangan budayanya (Daljoeni, 1977) 

Tingkat pertambahan penduduk yang tinggi akan menyebabkan semakin 

sempitnya lahan pertanian terutama pertanian tanaman pangan. Dengan kondisi 

yang demikian maka petani harus mencari alternatif lain sebagai upaya 

meningkatkan pendapatan mereka, karena tingkat pendapatan yang didapatkan 

dari sektor pertanian tanaman pangan tidaklah mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga petani.   

Salah satu usaha manusia dalam memanfaatkan lingungan fisik adalah 

usaha peternakan. Dalam usaha ini terjadi aktivitas-aktivitas yang berhubungan 

antara manusia dengan ternak dan tumbuh-tumbuhan serta manusia dengan 

manusia lain (peternak dengan pedagang maupun dengan konsumen). Dalam 

usaha peternakan tersebut terlihat bahwa terdapat usaha yang produktif, dimana 

manusia berusaha memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan ternak. Kebutuhan 

manusia yang diperoleh dari peternakan tersebut dapat berupa daging dan susu 

sebagai bahan konsumsi sedangkan kotoran ternak digunakan sebagai pupuk 

untuk berbagai tanaman. Disamping itu ternak juga merupakan satu komponen 

lingungan fisik dimana ternak yang dipelihara memanfaatkan tumbuhan sebagai 

makanan ternak dalam usaha peternakan. Dengan demikian jelas bahwa 

peternakan merupakan salah satu usaha manusia dalam memanfaatkan 

lingkungannya. 
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 Sebagian besar masyarakat pedesaan memanfaatkan ternak sebagai usaha 

sampingan, karena kehidupan masyarakat pedesaan pada umumnya masih 

bertumpu pada usaha pertanian. Dari kenyataan itu tidaklah mengherankan 

apabila tingkat pendapatan masyarakat pedesaan tergolong rendah dan tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhanya hidupnya. Rendahnya tingkat pendapatan 

petani tidak terlepas dari kesempatan kerja yang tersedia di pedesan dan fenomena 

seperti itu merupakan kendala bagi proses pembangunan yang merata  

 Adanya kondisi seperti itu adalah akibat dari pengaruh pertumbuhan 

penduduk semakin tinggi semantara luas lahan garapan makin sempit dan di 

tambah lagi masih ada diterapkannya sistem warisan yang terus berkembang di 

daerah pedesan yang mengakibatkan luas lahan  garapan semakin berkurang, 

maka pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian kususnya tanaman pangan 

berkurang dan kurang memadai. Petani menyadari hal itu, maka petani harus 

berusaha mencari sumber penghasilan tambahan sebagai tambahan kebutuhan 

hidup sehari-hari dan sumber mata pencaharian sampingan yang dikerjakan itu 

dapat berasal dari sektor pertanian (buruh tani dan peternakan) maupun dari usaha 

non pertanian. Dalam meningkatkan pendapatan maka sub sektor peternakan 

merupakan salah satu sumber lain dari pendapatan petani disamping tanaman 

pangan . 

 Salah satu jenis usaha peternakan adalah usaha peternakan sapi perah, 

yaitu usaha memanfaatkan sapi untuk diambil susunya. Usaha peternakan sapi 

perah yang ada di Indonesia terdiri dari dua bentuk yaitu peternakan sapi perah 

yang komersial dan peternakan sapi perah semi komersial. Peternakan sapi perah  

komersial yaitu usaha peternakan sapi perah yang penghasilanya utamanya susu, 

dimana dalam usaha ini telah mengunakan teknologi baru. Sedangkan peternakan 

sapi perah semi komersial yaitu peternakan sapi perah rakyat yang memerah susu 

bukan sebagai penghasil utamanya, tetapi penghasil utamanya adalah dari usaha 

pertanian dan cara berternak yang di lakukan masih tradisional serta sapi yang di 

pelihara masih relative sedikit (Wahyu Mulyana, 1982). 

 Hampir seluruh masyarakat pedesaan terutama petani memiliki ternak 

karena ternak yang dimiliki oleh penduduk desa mempunyai berbagai fungsi 
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antara lain sebagai tenaga dan tabungan di samping itu dengan ternak diharapkan 

dapat sebagai sumber pupuk kandang yang bermanfaat untuk menyuburkan 

berbagai tanaman dan produksi pangan akan terpenuhi/naik. 

 Menurut Daldjoeni bahwa jasa ternak bagi manusia ada tiga,yaitu: 

a) Pangan (susu, daging, darah). 

b) Bahan mentah (kulit, bulu dan tulang). 

c) Tenaga tarik dan sumber pupuk. 

Tabel 1.1 Jumlah Peternak Sapi Perah di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali 

Tahun 2008 

No  Desa  Jumlah 

peternak 

Jumlah peternak 
 

Jantan Betina 

1 Jelok 946 989   1196 

2 Sumbung 769 816 970 

3 Kembangkuning 675 733   852 

4 Gedangan 581 816 735 

Jumlah  2.971 3.354 3.753 
     Sumber : Kecamatan Cepogo dalam angka 2008. 

   

Banyaknya usaha ternak sapi perah di Kecamatan Cepogo Kabupaten 

Boyolali terutama di keempat desa tersebut disebabkan beberapa hal yaitu antara 

lain : kondisi jalan yang kurang baik serta kondisi tanah kurang produktif jika 

ditanami padi sawah dan kebutuhan air untuk pertanian sangat tergantung pada 

curah hujan. Dengan kondisi seperti ini sebagian besar para petani di keempat 

desa tersebut menanami lahannya dengan palawija terutama jagung dan ketela 

dimana hasil yang didapatkan tidak mencukupi kebutuhan. Sehingga penduduk di 

keempat desa di Kecamatan Cepogo mencari alternatif lain untuk meningkatkan 

tingkat pendapatan mereka dengan cara usaha ternak sapi perah. Dengan kondisi 

yang demikian itu berarti pendapatan dari usaha ternak sapi perah tersebut 

merupakan unsur utama bagi pendapatan para petani di keempat desa tersebut. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengadakan 

penelitian dengan mengambil judul ”Analisis Usaha Ternak Sapi Perah di 

Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali” 

  

1.2 Perumusan masalah 

 Dengan adanya kondisi tersebut di atas maka diperoleh permasalahan pada 

daerah tersebut yaitu: 

1. Apakah perbedaan kondisi fisik daerah penelitian berpengaruh 

terhadap produksi susu ? 

2. Apakah cara pemeliharaan sapi perah berpengaruh terhadap produksi 

susu ? 

3. Apakah ada perbedaan sumbangan pendapatan dari usaha ternak sapi 

perah terhadap pendapatan total keluarga. 

 

1.3 Tujuan penelitian  

 Setelah mengatahui perumusan masalah yang ada di daerah penelitian 

maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui adanya perbedaan kondisi fisik yang berbeda di 

daerah penelitian yang berpengaruh terhadap tingkat produksi susu 

sapi. 

2. Untuk mengetahui cara pemeliharaan sapi perah yang berpengaruh 

terhadap produksi susu. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari usaha ternak sapi 

perah terhadap pendapatan total keluarga peternak. 

 

1.4 Kegunaan penelitian  

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat di pergunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi penentuan kebijaksanaan dalam pengolahan dan   

pembinaan peternak sapi perah di daerah penelitian khususnya dan 

daerah lain pada umumnya. 
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2. Sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang merupakan syarat untuk 

dalam menempuh ujian Sarjana pada Fakultas Geografi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

1.5 Telaah pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

 Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal dari gejala-

gejala di muka bumi,baik yang menyangkut fisik maupun makluk hidup beserta 

permasalahanya melalui pendekatan keruangan ekologi dan regional untuk 

kepentingan program proses dan keberhasilan pembangunan (Bintarto, 1984). 

 Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap gejala geografis 

yang ada di muka bumi mempunyai kaitan yang erat antara  satu dengan yang 

lainya misalnya saja antara luas lahan garapan dengan mata pencaharian 

penduduk suatu daerah di pengaruhi oleh luas lahan garapan dapat juga usaha 

ternak sapi perah yang di miliki oleh seorang petani. 

 Geografi ekonomi mempelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi 

manusia yang berhubungan dengan lingungan fisik titik berat studi geografi 

ekonomi adalah aspek struktur ekonomi manusia termasuk di dalamnya bidang 

pertanian, pertambangan, transportasi dan komunikasi cara menganalisa struktur 

ekonomi suatu wilayah lingungan geografi di jadikan dasar yang mempengaruhi 

perkembangan aktivitas-aktivitas ekonomi penduduk di wilayah yang 

bersangkutan (Nursid, 1988) 

 Kelompok-kelompok usaha tani keluarga khususnya di Jawa nampaknya 

tidak mencukupi kebutuhan keluarga lagi dan sudah tidak lagi mampu 

memberikan ruang kerja kepada keluarga sendiri akibat makin menyampitnya 

lahan garapan yang dikelola (Thohir, 1983), hal ini tentu akan menyebabkan 

rendahnya tingkat pendapatan petani.  

 Di Indonesia pada umumnya dan di pulau Jawa khususnya usaha ternak 

sapi perah rakyat berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendapatan para petani 

akibat sempitnya lahan garapan. Adakalanya para petani yang mempunyai lahan 

sempit sebagai sumber pendapatan tambahannya lebih besar daripada sumber 
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pendapatan utamanya, sehingga para penduduk pedesaan khususnya petani 

mempunyai dua jenis mata pencaharian (Thohir, 1983). 

 Mata pencaharian yang dilakukan patani sebagai usaha sampingan, bukan 

merupakan usaha yang besar-besaran karena tidak kesanggupan petani dalam 

menangung resiko dan masalah keterbatasan modal (Claus dan Hotman, 1983). 

Maka keluarga petani akan mencari sumber penghasilan yang mempunyai kaitan 

dengan kondisi lahan yang sempit yaitu berupa usaha kecil-kecilan karena 

masalah keterbatasan modal pertanian membuat intensitas pengunaan lahan 

pertanian menjadi penting artinya. 

 Setiap tindakan manusia dalam melakukan kegiatan didorong oleh 

motivasi untuk melakukan kegiatan tersebut, terutama kegiatan dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup untuk memenuhi kebutuhan yang selalu meningkat 

sesuai dengan keadaan aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya 

berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainya. 

 Usaha ternak sapi perah yang dilakukan penduduk selain di dorong oleh 

adanya motivasi dari penduduk tersebut juga dipengaruhi oleh faktor fisik maupun 

faktor non fisik (sosial ekonomi) (Wahyu Mulyana, 1982). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi usaha ternak sapi perah antara lain: 

A. Faktor fisik. 

1) Tanah. 

Tingkat kesuburan tanah sangat berpengaruh sekali untuk pertumbuhan 

suatu tanaman dan rumput juga dapat tumbuh pada tanah kurang subur 

peternak sapi di usahakan di daerah yang tidak atau kurang subur. 

2) Air. 

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi sapi perah karena 

air di gunakan untuk komboran (minuman), makanan dan kebutuhan mandi 

bagi sapi perah,sehingga di daerah peternak sapi perah tersedia cukup air. 

3) Temperatur. 

Suatu daerah yang mempunyai suhu panas atau tinggi biasanya 

mengurangi nafsu makan sapi, sebab sapi akan mengalami kesulitan dalam 

membuang panas yang berlebihan di badanya. Jenis sapi perah FH PFH dari 
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daerah eropa mempunyai suhu dingin antara 22 ºC Menurut Schmid dan 

Ferguson, selain itu pada daerah yang mempunyai suhu tinggi susu mudah 

rusak maka untuk menyesuaikan suhu terhadap sapi idealnya sapi perah di 

usahakan di daerah dingin. 

4). Lokasi. 

Lokasi peternak sapi perah yang dekat atau tidak terlalu jauh tujuan 

adalah untuk mempermudah transportasi dan komunukasi dan mempermudah 

kemajuan peternak sapi perah serta menghindari kerusakan dari susu. 

 

B. Faktor non fisik. 

1). Tenaga dan modal. 

Untuk memperlancar dalam usaha ternak sapi perah maka di persiapkan 

tenaga kerja yang mampu mencukupi, dan tenaga peternak sapi perah dapat di 

bedakan yaitu berasal dari keluarga dan tenaga kerja bayaran. Dan untuk 

kemajuan usaha ternak sapi perah maka di butuhkan modal yang cukup 

banyak, dan modal itulah yang menjadi hambatan bagi masyarakat padesan 

dalam usaha sapi perah. Oleh sebab itu jika sesorang tidak mempunyai modal 

untuk membeli sapi maka seseorang peternak tersebut, dapat 

mengaduh/mengkridit kepada pemerintah/perseorangan. Jadi seseorang tidak 

mempunyai modal sendiri sesunguhnya tidak menjadikan hambatan untuk 

berusaha selama masih ada orang pihak yang memberi kredit. 

2). Bibit atau induk sapi. 

Bibit induk sapi dapat di peroleh di pasar/ di KUD jadi bibit atau induk 

atau sapi dapat dapat mudah di usahakan. 

3). Luas lahan. 

Luas lahan sangat mempengaruhi sekali untuk usaha ternak sapi perah 

dan semakin luas lahan yang terdapat rumput atau tanaman hijau sebagai 

makanan pokok sapi perah, sehingga tidak perlu mencari rumput di luar lahan 

garapan. 
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4). Keterampilan dan pendidikan. 

Keterampilan tentang berternak sapi perah di tuntut lebih tinggi dari 

pada berternak sapi potong. Pengetahuan tentang pola makananya dan 

penangananya ternak serta susu hasil produksi di perlukan pengetahuan yang 

lebih tinggi semakin tinggi pendidikanya maka semakin baik cara berternak. 

Dengan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan berpengalaman 

dengan mengelola usaha ternak sapi perah dan akan memungkinkan di 

perolehnya produksi susu yang lebih tinggi /bagus. 

5). Pemasaran. 

Pemasaran dalam berternak sapi perah sangat berpengaruh sekali dalam 

perkembangan dan kemajuan usaha ternak sapi perah tersebut pemasaran susu 

merupakan pengaliran susu dari tangan produsen (Peternak) sampai ke tangan 

konsumen dan merupakan pasca panen dri usaha ternak sapi perah. Pemerintah 

berusaha untuk membantu pemasaran susu sapi melalui KUD/ koperasi 

sehingga pemasaran merupakan tanggung jawab dari koperasi hal tersebut 

untuk menghindari rantai yang panjang dalam pemasaran susu, hal tersebut 

menghindari supaya susu tidak rusak. Karena susu mudah rusak sehingga 

berpengaruh pada kuwalitas susu yang rendah akan berpengaruh pada turunya 

harga susu tersebut, dan akibatnya akan merugikan peternak kemudahan dalam 

pemasaran susu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap usaha 

ternak. 

6). Karakteristik peternak. 

Karakteristik dari para peternak yang mungkin berpengaruh terhadap 

usaha ternak sapi perah adalah umur,tingkat pendidikan, mata pencaharian, 

jumlah anggota keluarga. 

 Dari hasil penelitian (Zainudin, 1989) tentang peternakan sapi perah di 

kecamatan ungaran. Di kemukakan bahwa secara keseluruhan peternak di daerah 

penelitian pendapatan rata-rata dari usaha ternak sapi perah (Rp 562.872) lebih 

besar dari pendapatan rata-rata peternak yang berasal dari usaha non peternakan 

sapi perah (Rp 475.294) juga lebih besar dari  pada pendapatan rata-rata peternak 

sapi perah yang berasal dari usaha non pertanian (Rp538.294). Hal ini 
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menunjukan bahwa usaha ternak sapi perah sebagai usaha sampingan mampu 

menambah pendapatan rata-rata yang disambungkan dalam pemenuhan kebutuhan 

pokok yang cukup besar. 

 Dengan lahan yang tidak begitu luas usaha ternak sapi perah dapat 

terwujud tersedianya lahan dalam usaha ternak sapi perah merupakan hal yang 

penting walaupun terbatas terutama untuk menanam rumput sebagai pakan ternak. 

Studi tentang petani perusahan susu oleh Berry (dalam Zainudin, 1989) dikatakan 

bahwa adanya usaha peternakan lebih aman dari pada usaha pertanian dalam arti 

sempit, karena peternakan memerlukan lahan lebih sempit dengan usaha pertanian 

dalam arti sempit tersebut. 

 Kebutuhan air sangat penting sekali untuk usaha ternak sapi perah sebab 

70% dari tubuh sapi terdiri dari air. Air merupakan salah satu bahan yang di 

perlukan dalam jumlah besar, kebutuhan air dapat di penuhi dalam bentuk air 

minum dan air yang terdapat dalam makanan, tetapi air harus cukup untuk 

kebutuhan sehari-hari sapi perah memerlukan 2-2,5Kg air minum untuk 

memproduksi air susu sebesar 0,5 Kg oleh kerena itu harus di sediakan air yang 

cukup (2 kali sehari) agar dapat memproduksi susu yang lebih tinggi.dengan 

demikian air sangat mutlak untuk kelangsungan dan pengembangan usaha ternak 

sapi perah (Aksi Agraris, 2007). 

 Susu sapi perah sifatnya mudah rusak tidak tahan lama sehingga perlu 

mendapatkan perawatan secara khusus mengingat begitu mudahnya mengalami 

kerusakan maka perpindahan produksi susu dari tangan produsen ke tangan 

konsumen merupakan hal yang penting bagi para peternak demi kelangsungan 

usahanya tersedianya fasilitas transportasi yang memadai memegang peranan 

penting dalam pengembangan usaha ternak sapi perah. 

 Menurut Balai Informasi Pertanian (dalam Zainudin, 1989) untuk 

menghasilkan hasil yang memadai dalam berternak sapi perah terutama produksi 

susu perlu diperhatikan beberapa hal yaitu:  

a) Pemeliharan sapi perah, cara pemeliharan sapi perah di bagi dalam tiga 

cara yaitu cara memelihara anak sapi, sapi dara, sapi betina dara. 



10 
 

 

b) Pemberian makanan perlu diperhatikan makanan yang tepat untuk sapi 

perah karena untuk mencegah timbulnya kerugian dan meningkatkan 

hasil produksi susu. 

c) Pencegahan penyakit, peternak harus mengetahui tanda-tanda penyakit 

sapi perah secara dini untuk mencegah penyakit yang lebih parah 

penyakit-penyakit yang penting diketahui dan berbahaya antara lain 

TBC, Bruccellosis (gugur menular), penyakit mulut dan antrak (radang 

lympha) Salmonelasis, Apethea epizoutical (penyakit mulut dan kuku), 

Mastitis (radang kelenjar susu). 

Dari cara berternak menurut Balai Informasi Pertanian tersebut mengacu 

pada cara berternak sapi perah yang baik masalah yang timbul adalah kondisi atau 

kemampuan masyarakat beternak yang bervariasi mendasarkan pada kemampuan 

dan tingkat keterampilan peternak yang berbeda-beda sehingga hasil ternak sapi 

perah yang diusahakan berbeda-beda pula, pendidikan merupakan salah satu 

karakteristik peternak termasuk di dalamnya pengetahuan yang berkaita dengan 

usaha ternak sapi perah sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pengembangan 

usahanya, senada dengan pendapat (Bahraun, 1991) menyatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya produksi susu salah satunya adalah 

faktor tingkat keterampilan peternak, faktor makanan, pengetahuan dan genetika 

dari sapi itu sendiri tingkat keterampilan peternak banyak dipengaruhi  oleh 

pengalaman peternak dalam beternak sapi perah. 
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Tabel 1.2 Perbandingan dengan penelitian sebelumnya 

Peneliti/ 
Tahun 

Zainudin. B 
(1989) 

Himawan 
Satoto 
(2000) 

Jati Waluya 
(2003) 

Budi 
(2010) 

Judul Peternak sapi 
perah di 
Kecamatan 
Ungaran 
Kabupaten 
Semarang 

Usaha ternak 
sapi perah di 
Kecamatan 
Ampel 
Kabupaten 
Boyolali 

Analisis usaha 
ternak sapi 
perah di 
Kecamatan 
Baturaden 
Kabupaten 
Banyumas 

Analisis usaha 
ternak sapi perah di 
Kecamatan Cepogo 
Kabupeten 
Boyolali 

Tujuan Mengatahui 
karakteristik 
kondisi dari 
peternak hasil 
usaha peternakan 
dan 
sumbanganya 
terhadap 
peternak 

Mengatahui 
faktor yang 
mempengaruhi 
produksi susu 
(makanan dan 
kondisi air) 
ternak 

Mengetahui 
perbedaan 
tingkat produksi 
susu cara 
pengolahan sapi 
perah dan 
sumbanganya 
untuk 
pendapatan 
peternak 

Mengetahui adanya 
perbedaan kondisi 
fisik yang berbeda 
di daerah penelitian 
yang berpengaruh 
terhadap tingkat 
produksi susu sapi. 
mengetahui cara 
pemeliharaan sapi 
perah yang 
berpengaruh 
terhadap produksi 
susu. 
Untuk mengetahui 
seberapa besar 
sumbangan dari 
usaha ternak sapi 
perah terhadap 
pendapatan total 
keluarga peternak. 

Metode 
Penelitian 

Survey, sampel 
di ambil secara 
distratifikasi 

Survey, 
purposive 
sampling 

Survey, 
purposive 

observasi 

Hasil 
penelitian 

Pendapatan yang 
di peroleh dari 
ternak sapi perah 
lebih besar di 
bandingkan 
dengan usaha 
non peternakan 
sapi perah 

Bahwa 
produksi susu 
rata-rata di 
daerah kurang 
air lebih besar 
dari pada di 
daerah banyak 
air. 

Adanya 
sumbangan 
pendapatan 
yang besar dari 
usaha ternak 
sapi perah 
terhadap 
pendapatan total 
keluarga 

- 
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1.6 Kerangka penelitian  

 Dalam usaha ternak sapi perah dan berbagai macam faktor yang 

berpengaruh terhadap produksi susu di antaranya adalah kondisi air, iklim,pakan, 

perawatan serta keahlian atau tingkat pengalaman terhadap peternak. 

 Air sangatlah penting karena 70% dari tubuh sapi terdiri dari air, selain itu 

banyak kebutuhan dari sapi yang memerlukan air misalnya untuk minuman dan 

air untuk campuran makanan serta untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. 

 Faktor iklim dan musim juga berpengaruh terhadap produksi susu sapi. 

sapi perah akan lebih bagus apabila dipelihara di daerah di dataran tinggi/ 

bertemperatur rendah (dingin) dari pada dataran rendah. Karena susu akan lebih 

mudah rusak jika berada di daerah yang mempunyai temperatur yang tinggi. 

Produksi susu lebih relatif tinggi pada musim penghujan dibandingkan pada 

musim kemarau itu berkaitan dengan kesuburan tanah dimana pada musim 

penghujan tersedia pakan lebih mudah di peroleh sehingga sapi dapat berproduksi 

secara maksimal. 

 Selain faktor-faktor diatas makanan atau pakan untuk ternak dan 

perawatan atau pemeliharaan juga mempunyai  peranan yang penting dalam 

peningkatan produksi susu jika peternak tidak memperhatikan pemeliharan maka 

kemungkinan saja usahanya akan mengalami kegagalan, akan tetapi jika 

pemeliharan benar-benar diperhatikan tak mustahil akan membuahkan hasil yang 

sesuai dengan harapan. 

 Usaha ternak sapi perah banyak dilakukan oleh petani untuk menambah 

sumber penghasilan atau pendapatannya hal itu dipengaruhi oleh semakin 

menyempitnya lahan pertanian dan kemudahan dalam melakukan usaha ternak 

sapi perah yang relatif tidak memakan tempat serta diperoleh pendapatan 

tambahan yang lebih besar sehingga banyak penduduk yang mempunyai mata 

pencaharian selain sebagai petani     

Berdasarkan teori di atas maka dapat digambarkan diagram alir penelitian 

yang berkaitan dengan ternak sapi perah di daerah penelitian sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 
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1.7 Hipotesis 

 Berdasarkan permasalahan serta tujuan penelitian tersebut maka hipotesis 

yang di ajukan sebagai berikut: 

a) Kondisi fisik berupa ketersediaan air yang berbeda di daerah penelitian 

berpengaruh terhadap hasil produksi susu sapi perah. 

b) Cara pemeliharaan ternak sapi perah berpengaruh terhadap produksi 

susu yang dihasilkan. 

c) Pendapatan dari usaha ternak sapi perah memberikan sumbangan yang 

lebih besar terhadap pendapatan total keluarga. 

 

1.8 Metode penelitian 

 Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, dalam 

arti bahwa informasi yang di kumpulkan langsung dari responden dengan 

mengunakan koesioner. Pembatasan tentang metode penelitian ini meliputi: 

1.8.1. Penentuan daerah penelitian  

Daerah penelitian meliputi empat desa di Kecamatan Cepogo yaitu 

: Desa Jelok, Desa Sumbung, Desa Kembangkuning dan Desa Gedangan. 

Penentuan daerah penelitian di lakukan dengan cara purposive sampling, 

yaitu pemilihan daerah penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu (Mantra dan Kasto1983) adapun yang menjadi pertimbangan 

dalam pemilihan daerah penelitian ini adalah: 

1. Banyaknya jumlah penduduk di keempat Desa yang memelihara 

ternak sapi perah dibandingkan daerah lain yang masih dalam 

satu wilayah administrasi Kecamatan Cepogo. 

2. Adanya perbedaan kondisi fisik berupa ketersediaan air yang 

akan berpengaruh terhadap ketersediaan pakan ternak pada 

keempat desa tersebut. 

 

1.8.2. Penentuan responden  

Menurut Mantra dan Kasto dalam Masri Singarimbun (1981) 

dalam pengambilan sampel sering timbul pertanyaan besar yang harus 
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diambil untuk mendapatkan data yang respresentatif. Responden dalam 

penelitian ini adalah kepala keluarga yang memelihara sapi perah. Data 

dari Kecamatan Cepogo Dalam Angka Tahun 2008 didapatkan bahwa 

jumlah peternak sapi di daerah penelitian berjumlah 2.971 peternak dan 

diambil sampel sebanyak 5% yaitu sebanyak 150 responden. Adapun 

sebaran dan jumlah pengambilan responden di masing-masing desa di 

daerah penelitian dapat dilihat dalam Tabel 1.3 sebagai berikut : 

Tabel 1.3 Jumlah Responden Peternak Sapi Perah Tahun 2008  

No  Desa  Jumlah peternak Jumlah sampel (5%) 

1 Jelok 946 49 

2 Sumbung 769 39 

3 Kembangkuning 675 33 

4 Gedangan 581 29 

Jumlah  2.971 150 responden 
Sumber : Kecamatan Cepogo dalam angka 2008. 

 

1.8.3 Pegumpulan data  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah meliputi data 

primer dan data sekunder 

1.8.3.1. Data primer 

Data primer ini di ambil dari informasi langsung di lapangan, yaitu 

dengan cara wawancara dengan perangkat atau aparat atau aparat 

pemerintah desa tersebut serta orang–orang yang terkait dengan usaha 

ternak sapi perah seperti pegawai peternakan, tukang loper susu dan 

sebagainya :  

Data yang di perlukan antara lain: 

a) Karakteristik dari peternak sapi perah meliputi umur, 

pendidikan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan pokok, 

pekerjaan sampingan dan lamanya berternak. 
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b) Keadaan sosial okonomi meliputi, luas lahan, bentuk pengunaan 

lahan, pemilihan ternak, sumber pendapatan dan pengeluaran 

satu tahun. 

c) Faktor yang mendorong peternak dalam usaha ternak sapi 

diantaranya, tujuan berternak, jumlah sapi yang dipelihara, 

jumlah tenaga kerja, pakan ternak, produksi, pemasaran hasil 

ternak, modal dan biaya pemeliharan. 

d) Pendapatan meliputi pendapatan dari usaha ternak sapi perah 

dan pendapatan dari usaha lain. 

1.8.3.2. Data sekunder  

Data sekunder diperoleh dari instasi yang berkaitan dengan topik 

penelitian yang dibahas antara lain yang berasal dari Kantor Desa, 

Kecamatan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan sedangkan data penduduk 

yang diambil antara lain komposisi penduduk, jumlah penduduk, jumlah 

peternak sapi perah serta peta administrasi daerah penelitian 

1.8.4 Analisis 

 1. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis 

tabel yang meliputi tabulasi frekuensi dan tabulasi silang. Analisis tabel 

frekuensi bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan variabel, 

sedangkan analisa tabel silang bertujuan unuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara variabel pengaruh dengan variabel terpengaruh (Efendi 

dan Manning, 1981). Suatu tabulasi frekuensi akan disajikan guna 

memperjelas karakteristik responden yang menjadi peternak sapi perah 

analisa data dengan mengunakan tabulasi silang dimaksudkan untuk 

mengetahui hubungan antara kondisi fisik dan cara pemeliharaan dengan 

produksi yang berasal dari sapi perah. 

2. Analisis Geografi 

 Analisa geografi adalah analisa yang menitikberatkan pada 

keruangan. Pada umumnya analisa keruangan adalah analisa lokasi. Pada 
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analisa keruangan lokasi dapat dibedakan menjadi lokasi relatif dan lokasi 

absolut. 

 Lokasi absolut adalah lokasi yang berkenaan dengan posisinya 

menurut garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut suatu wilayah dapat 

dibaca pada peta. Dengan adanya lokasi absolut suatu wilayah maka 

karakteristik tempat yang akan dianalisa sudah dapat diabstraksikan 

terlebih dahulu, sedangkan nuntuk memperhitungkan karakteristik secara 

lebih mendetail perlu diketahui tentang lokasi relatifnya. 

 Lokasi relatif suatu wilayah adalah lokasi yang bersangkutan 

antara wilayah itu dengan faktor alam atau faktor budaya yang terdapat 

disekitar wilayah tersebut. Lokasi relatif dapat ditinjau dari posisi suatu 

wilayah terhadap kondisi wilayah disekitarnya. Lokasi relatif suatu 

wilayah dapat memberikan gambaran tentang keterbelakangan, 

perkembangan, dan kemajuan wilayah itu dibandingkan dengan wilayah 

yang ada disekitarnya dan dapat menjelaskan mengapa kondisi demikian 

dapat terjadi. 

 

1.9 Batasan Operasional 

Ternak adalah hewan piaraan dimana tempat perkembangbiakan serta 

manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai 

penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang digunakan bagi kepentingan hidup 

manusia (Soedomo Reksohadiprojo, 1995). 

Peternakan Sapi Perah adalah suatu usaha atau kegiatan menusia untuk 

meningkatkan taraf hidup dengan jalan memelihara sapi perah untuk di ambil 

susunya,anak sapi dan kotoran (Robinson. H, 1972 dalam Dwi Astuti Ruhayati, 

1993). 

Hijau pakan ternak adalah semua bentuk bahan pakan ternak yang berasal dari 

tanaman atau rumput termasuk Leguminosa (Budi Tri Aksoro, 1995) 

Petani adalah Kepala keluarga yang mempunyai mata pencaharian di bidang 

pertanian/tanaman pangan. 
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Kepala keluarga adalah kepala rumah tangga yaitu orang yang bertangung jawab 

terhadap sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan 

rumah, yang tinggal bersama dalam satu dapur atau sesorang yang mendiami 

sebagian atau seluruh bangunan rumah, serta mengurus keperluan sendiri (Sensus 

Penduduk,1980 dalam Zainudin, 1989). 

Pemasaran adalah suatu kegiatan yang mengarahkan aliran barang dan jasa dari 

produsan kepada konsumen baik tidak langsung maupun tidak langsung (Basu 

Swastha, 1979). 

Pendapatan total keluarga adalah pendapatan yang didapatkan oleh kepala 

keluarga dan anggota keluarga lainnya baik dari hasil ternak sapi ataupun dari 

usaha lain dan sektor-sektor lainnya dalam satu tahun. 

Pendapatan rumah tangga dari pertanian adalah pendapatan dari kepala 

keluarga yang di peroleh dari aktivitas di bidang pertanian dalam satu tahun. 

Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam 

proses ekonomi (Ida Bagus Mantra, 1985).  

 

 

 


