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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Deskripsi Judul 

1.1.1 Judul 

Agrowisata Peternakan Sapi dan Pengolahan Susu di Kecamatan Musuk 

Boyolali 

 

1.1.2 Pengertian Judul 

Agrowisata : Perpaduan pariwisata dan pertanian dimana 

pengunjung dapat mengunjungi kebun, peternakan 

atau kilang anggur untuk membeli produk, 

menikmati pertunjukan, mengambil bagian 

aktivitas, makan suatu makanan atau melewatkan 

malam bersama di suatu areal perkebunan atau 

taman. (Utama, 2015) 

Peternakan : (Usaha) pemeliharaan dan pembiakan ternak. 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016)  

Sapi : Binatang pemamah biak, bertanduk, berkuku genap, 

berkaki empat, bertubuh besar, dipiara untuk 

diambil daging dan susunya; lembu. (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2016) 

Pengolahan : Proses, cara, perbuatan dalam mengolah. (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2016) 

Susu : Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresi 

oleh kelenjar mammae (ambing) pada binatang 

mamalia betina seperti sapi, kambing, atau bahkan 

kerbau yang diperoleh dengan cara pemerahan 

sebagai bahan makanan dan sumber gizi. (Sanam, et 

al., 2014) 
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Agrowisata Peternakan Sapi dan Pengolahan Susu di Kecamatan 

Musuk Boyolali dapat diartikan sebagai sebuah kawasan wisata yang 

berfungsi sebagai wahana wisata dan edukasi bagi masyarakat untuk 

menambah pengetahuan mengenai pemeliharaan dan proses mengolah 

perolehan hewan ternak sapi yang berlokasi di Kecamatan Musuk, 

Kabupaten Boyolali. Perancangan ini dilakukan sebagai upaya 

pengembangan peternakan dan pengolahan hasil ternak, sekaligus sebagai 

wahana berbasis agrowisata. 

 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Gambaran Umum Kabupaten Boyolali 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu Kabupaten yang ada di 

Provinsi Jawa Tengah. Letak Geografis Kabupaten Boyolali terletak 

antara 110° 22' - 110° 50' Bujur Timur dan 7° 7' - 7° 36' Lintang Selatan, 

dengan ketinggian antara 75 - 1500 meter di atas permukaan laut.  

 
Gambar 1. 1 Peta Kabupaten Boyolali 

(Sumber : google.com, 2020) 

Wilayah Kabupaten Boyolali dibatasi oleh : 

 Sebelah Utara     : Kabupaten    Grobogan    dan    Kabupaten 

Semarang. 
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 Sebelah Timur     : Kab.   Karanganyar,    Kab.    Sragen    dan 

Kabupaten  Sukoharjo. 

 Sebelah Selatan     : Kabupaten        Klaten        dan       Daerah 

Istimewa Jogjakarta. 

 Sebelah Barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten 

Semarang. 

Kabupaten Boyolali memiliki bentang 48 Km dari Barat ke Timur 

dan 54 Km dari Utara ke Selatan. Suhu udara rata-rata di Boyolali adalah 

28°C dan rata-rata kelembaban udara sebesar 76% (Badan Pusat 

Statistik, 2020).  

Kabupaten Boyolali berada di jalur strategis transportasi karena 

dilewati oleh Jalan Raya Solo-Semarang. Hal ini yang menjadi 

Kabupaten Boyolali menjadi area singgah (rest area) pegendara jarak 

jauh. Kabupaten Boyolali (khususnya Selo) dapit oleh dua gunung, yaitu 

Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, karena itulah suhu di Boyolali 

relatif rendah dan masih asri. Banyaknya lahan hijau di Kabupaten 

Boyolali menjadikannya tempat berwisata. 

Lahan di kawasan Kabupaten Boyolali cocok digunakan untuk 

pertanian, sehingga banyak kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali 

terdapat banyak lahan pertanian yang luas. Begitu pula dengan 

peternakan, karena akses transportasi yang mudah dan banyaknya lahan 

terbuka yang luas, peternakan menjadi salah satu mata pencaharian yang 

banyak ditemui di Boyolali. 

 

1.2.2 Destinasi Wisata di Kabupaten Boyolali 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu Kabupaten yang ada di 

Provinsi Jawa Tengah yang memiliki berbagai potensi wisata, baik 

wisata yang bersentuhan langsung dengan alam hingga wisata yang 

sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat. 

Penambahan lokasi wisata atau tempat rekreasi masyarakat memiliki 
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tujuan untuk meningkatkan nilai wisata sekaligus menarik minat 

wisatawan baik dalam kota maupun luar kota. 

Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah sebesar 1.015,101 km2. 

Boyolali juga termasuk dalam Sub Daerah Tujuan Wisata (Sub DTW) – 

A di Jawa Tengah karena Boyolali terletak di kaki sebelah timur Gunung 

Merapi dan Merbabu, sehingga memiliki kualitas udara yang sangat 

bagus dan asri. Hingga saat ini, di Kabupaten Boyolali ada beberapa 

wisata alam yang terkenal dikalangan wisatawan, antara lain New Selo 

(wisata alam yang berada di lereng Gunung Merapi), Taman Air Tlatar, 

Umbul Pengging, Taman Indrokilo dan lain sebagainya. Walaupun 

kebanyakan wisata alam yang lebih dikenal wisatawan, namun tidak 

jarang juga banyak wisatawan yang singgah di berbagai macam wisata 

buatan yang terdapat di beberapa tempat di Kabupaten Boyolali. 

Contohnya Simpang Lima Boyolali, Kompleks Kabupaten Baru 

Boyolali, maupun Jembatan Lembu Saketi. 

 
Gambar 1. 2 Peta Sebaran Wisata Kabupaten Boyolali 

(Sumber : https://www.eventsolo.com/Wisata/Boyolali/Peta-Wisata-Kabupaten-

Boyolali-Terbaru.html, 2020) 

https://www.eventsolo.com/Wisata/Boyolali/Peta-Wisata-Kabupaten-Boyolali-Terbaru.html
https://www.eventsolo.com/Wisata/Boyolali/Peta-Wisata-Kabupaten-Boyolali-Terbaru.html
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Keterangan : 

1. Waduk Wonoharjo 

2. Wanawisata Kedungombo 

3. Waduk Bade 

4. Waduk Cengklik 

5. Umbul Pengging 

6. Umbul Tiatar 

7. Arga Merapi - Merbabu, Gua Raja, Joglo I & II, Uga I & II, Pasar 

Bubrah, Pasar Tradisional Selo 

8. Bumi Perkemahan Indraprasta 

9. Gunung Madu 

10. Gua Jepang Gunung Madu 

11. Air Terjun Si Pendok 

12. Bandera Adi Soemarmo 

13. Agro Wista Pepaya 

14. Umbul Sungsang & Umbul Kendat 

15. Umbul Nepen 

16. Umbul Mungup 

17. Irung Petruk / Rest Area 

18. Agro Wisata Sayur 

19. Agro Wisata Sapi Perah 

20. Agro Wisota Padi 

21. Kerajinan Tembaga Tumang 

22. Kerajinan kayu 

23. Industri Abon dan Dendeng 

24. Pasar Sayur Tradisional Cepogo 

25. Taman Kridanggo 

26. Bio Gas - Peternakan Sapi Perah 

27. Kerajinan Boneka Fiber 

28. Kerajinan Sangkar Burung 

29. Kerajinan Wayang Kulit & Gamelan 



6 
 

 

 

30. Makam Pantaran 

31. Candi Lawang 

32. Candi Boto 

33. Sendang Pitu Cabean Kunti 

34. Pesanggrahan Pracimoharjo 

35. Makam Indrokilo 

36. Makam R. Ng. Yosodipuro I 

37. Makam Sri Makurung Handayaningrat 

Dengan banyaknya sarana di Kabupaten Boyolali, dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat Boyolali. Selain itu Kabupaten 

Boyolali dapat lebih dikenal secara luas dan menarik para investor ke 

Boyolali. Pariwisata merupakan salah satu cara untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat Boyolali maupun pemerintahannya. 

 

1.2.3 Peternakan sebagai Wisata Edukasi Kabupaten Boyolali 

Pariwisata merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang harus 

dipenuhi demi menunjang keselarasan antara jiwa dan raga. Selain untuk 

memenuhi kebutuhan rekreasi, pariwisata juga merupakan sarana 

edukasi yang sangat digemari oleh masyarakat berbagai golongan dan 

usia. Rekreasi yang dibarengi dengan fasilitas edukasi menjadikan 

kegiatan belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Pariwisata 

dapat meningkatkan tingkat produktivitas kerja sekaligus mendorong 

berkembangnya industri pariwisata yang ada di suatu tempat atau daerah. 

Pariwisata juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam 

memajukan perekonomian. 

Perkembangan zaman mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan 

pariwisata semakin meningkat. Tujuan utama masyarakat modern untuk 

berwisata adalah untuk melepas penat dari kehidupan sehari-hari, 

terutama bagi penduduk perkotaan. Wisatawan dari kota cenderung 

memilih untuk berwisata ke desa yang masih asri dan banyak lahan 

terbuka hijau. Tujuannya untuk menyegarkan pikiran dari hiruk-pikuk 
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perkotaan. Salah satu wisata dengan nuansa pedesaan yang dapat 

dikembangkan di zaman modern adalah wisata edukasi berbasis 

agrowisata peternakan. Peternakan merupakan komponen yang sangat 

melekat dikalangan warga desa. Dengan mengemas peternakan sebagai 

pariwisata berbasis agro dapat meningkatkan nilai dari peternakan itu 

sendiri dan menambah daya tarik wisata pedesaan yang ada. 

Peternakan merupakan usaha pemeliharaan dan 

pengembangbiakkan ternak (KBBI, 2016). Peternakan merupakan 

tempat yang digunakan oleh para peternak untuk menyimpan atau tempat 

merawat hewan ternak. Peternakan juga merupakan mata salah satu mata 

pencaharian penduduk Indonesia. Selain sebagai sumber penghasilan 

masyarakat, peternakan juga dapat dikembangkan menjadi sarana 

rekreasi sekaligus edukasi bagi masyarakat tentang bagaimana cara 

mengelola ternak yang baik dan menambah skill bagi peternak maupun 

masyarakat tentang bagaimana cara memaksimalkan pengolahan hasil 

ternak. Dengan adanya peternakan sebagai pariwisata, pengelola maupun 

pemerintah daerah dapat memaksimalkan fungsi peternakan itu sendiri. 

 

1.2.4 Kondisi Peternakan Sapi di Boyolali 

Boyolali mempunyai julukan yang unik, yaitu New Zealand Van 

Java atau Selandia Baru dari Jawa. Hal ini dikarenakan dari zaman dulu 

Boyolali dikenal sebagai produsen susu terbesar di Pulau Jawa. Dengan 

jumlah sapi yang sangat fantastis, Boyolali juga menjadi salah satu 

pemasok daging sapi lokal di Pulai Jawa. Hal inilah yang menjadikan 

Boyolali terkenal dengan sebutan “Kota Susu”. 
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Gambar 1. 3 Peternakan Sapi Perah di Desa Sido Makmur 

(Sumber : https://banyuanyar.desa.id/potensidesa-12-

Peternakan.Sapi.Perah.dan.Susu.Sido.Makmur.html, 2017) 

 

Kabupaten Boyolali memiliki banyak peternakan dan berbagai 

macam ternak yang dikembangbiakkan. Data BPS Kabupaten Boyolali 

tahun 2018 menunjukkan bahwa jenis ternak sapi potong berjumlah 

99.311 ekor, dan sapi perah berjumlah 43.102 ekor. Pada tahun yang 

sama, pemotongan sapi untuk didistribusikan dan dikonsumsi sebesar 

71.653 ekor. Pada tahun yang sama pula, penerimaan susu dari KUD 

sebesar 49.716.941 liter dan penjualan susu ke pabrik sebesar 47.618.191 

liter (Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2019).  

 
Gambar 1. 4 Peta Sebaran Peternakan Sapi di Kabupaten Boyolali 

(Sumber : Data Pribadi, 2020) 

 

https://banyuanyar.desa.id/potensidesa-12-Peternakan.Sapi.Perah.dan.Susu.Sido.Makmur.html
https://banyuanyar.desa.id/potensidesa-12-Peternakan.Sapi.Perah.dan.Susu.Sido.Makmur.html
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Tabel 1. 1 Tabel Fungsi dan Kegiatan Peternakan Sapi 

Keterangan 

Warna 

Fungsi Kegiatan 

Hitam Peternakan anak 

sapi 

Peternak hanya berternak anak 

sapi (pedhet). Memberi pakan, 

memberi susu dan membesarkan 

sapi hingga berumur ± 1 tahun 

lalu dijual atau dipindah 

tempatkan ke peternakan lain. 

Merah Peternakan sapi 

potong dan sapi 

perah 

Peternak berternak sapi potong 

dan sapi perah. Peternak 

memanfaatkan sapi betina yang 

masih produktif untuk diperah 

susunya lalu dijual apabila sudah 

tidak produktif lagi. Peternak 

memberi pakan, memberikan 

suntik kawin, dan menjual hasil 

susu dan sapi yang sudah siap di 

sembelih, beberapa peternakan 

juga memotong sendiri sapi 

potong yang dimiliki. 

Biru Peternakan sapi 

perah 

Peternak hanya berternak sapi 

betina untuk diperah susunya. 

Peternak memberikan pakan 

yang lebih banyak dari biasanya 

ketika akan diperah susunya, 

memberikan vitamin dan 

memerah susu lalu dijual kepada 

KUD setempat atau agen penjual 

susu sapi. 

Hijau Peternakan sapi 

potong 

Peternak berternak sapi jantan 

dan sapi betina yang sudah tidak 

produktif untuk nantinya dijual 

atau dipotong di peternakan 

tersebut. Peternak memberi 

pakan dan memastikan sapi tidak 

sakit agar kualitas daging yang 

dihasilkan bagus. 

Ungu Peternakan dan 

pengolahan 

Peternak berternak sapi seperti 

biasanya, memberi makan, 

vitamin dan memperhatikan 

kebutuhan sapi. Peternakan juga 

mengolah sendiri hasil ternak 

sapi. Beberapa peternak sapi 

perah mengolah sendiri susu 

untuk dijadikan susu siap minum, 
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Keterangan 

Warna 

Fungsi Kegiatan 

yoghurt, maupun keju. Begitu 

pula dengan daging sapi, 

peternak menjual daging dalam 

keadaan sudah dipotong-potong 

dan sebagian menjual dalam 

keadaan frozen dan setengah 

matang. 

Kuning Tempat pengolahan 

hasil ternak 

Merupakan agen atau tempat 

menampung hasil ternak sapi 

untuk diolah menjadi makanan 

siap santap. Di tempat ini hasil 

ternak sapi diproses untuk 

dinaikkan nilai jualnya. 

Orange Pasar Sapi Boyolali Merupakan tempat peternak dan 

masyarakat untuk menjual dan 

membeli sapi. 
Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 

Berdasarkan data diatas, peternakan sapi terbanyak berada di 

Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk dan Kecamatan Ampel. Dengan 

demikian ada tiga kecamatan potensial yang dapat digunakan untuk 

membangun agrowisata peternakan sapi. Peternakan tersebut rata-rata 

memiliki kandang untuk sapi namun kurang memiliki tempat untuk 

pengolahan hasil ternak, sehingga hewan ternak yang akan dipotong 

harus dipindah ke tempat lain, begitu pula dengan susu sapi. Karena 

petani belum memiliki kemampuan dan tempat yang memadahi, jadi susu 

langsung dijual ke KUD atau ke agen susu sapi. 

Kabupaten Boyolali memiliki potensi yang sangat besar dari segi 

peternakan sapi, baik sapi potong maupun sapi perah. Namun dalam 

pengelolaan hasil olahan sapi, peternak dirasa kurang memiliki 

kemampuan yang memadahi, sehingga susu ataupun daging langsung 

dijual tanpa adanya peningkatan mutu produk, sehingga nilai jual produk 

tersebut sangat rendah. 
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1.2.5 Pengolahan Hasil Ternak Sapi di Boyolali 

Peternakan sapi sangat banyak ditemui di Kabupaten Boyolali, 

khususnya di Kecamatan Musuk. Para peternak zaman dulu 

menggembala sapi di tanah lapang yang tidak terpakai ataupun lapangan 

daerah setempat untuk mencari rumput. Sapi-sapi juga digunakan untuk 

menarik gerobak. Namun pada zaman sekarang peternak lebih memilih 

untuk mengandangi ternaknya dan mencari rumput untuk diberikan ke 

sapi, atau membeli makanan yang sudah jadi untuk sapi, baik sapi potong 

maupun sapi perah. 

Dalam berternak, peternak kecil biasanya memilih sapi perah 

sebagai hewan ternaknya. Hal ini dikarenakan sapi perah lebih 

menguntungkan, karena hampir setiap hari memproduksi susu dan 

langsung dapat dijual ke KUD setiap paginya. Sedangkan sapi potong 

biasanya peternak membelinya untuk dirawat hingga besar dan dijual 

ketika akan Idul Adha. Selain itu daging sapinya juga dapat dijual di 

pasar atau dijual kepada pembuat atau pemasok daging untuk bakso dan 

makanan lainnya. 

Peternak kecil biasanya merupakan penduduk pedesaan yang 

memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, sehingga kurang adanya 

pengetahuan mengenai pengolahan hasil peternakan. Kurangnya 

pengetahuan mengenai perawatan dan pengolahan ternak sapi membuat 

para peternak langsung menjual hasil ternak tanpa diolah terlebih dahulu. 

Hal ini berdampak pada nilai jual yang rendah. Selain itu kurang adanya 

pengetahuan pengelolaan limbah yang baik membuat para peternak 

membuang begitu saja kotoran sapi. 

 

1.2.6 Potensi Kabupaten Boyolali dalam Bidang Peternakan Sapi dan 

Pengolahan Susu 

Berdasarkan data yang diperoleh, Kabupaten Boyolali memiliki 

berbagai macam potensi yang berhubungan dengan peternakan dan 
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pengolahan hasil ternak sapi. Potensi dibagi menjadi dua, potensi positif 

dan potensi negatif. 

A. Potensi Positif 

Potensi positif berisikan potensi-potensi baik yang dapat digunakan 

untuk keperluan peternakan dan berpengaruh baik kepada 

lingkungan sekitar. 

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat 

Dengan adanya peternakan, masyarakat dapat memperoleh 

pendapatan tanpa harus pergi ke kota, karena para peternak kecil 

membangun kandang ternak di halaman rumah dan mencari 

makanan ternak di sekitar kawasan desa. 

2. Hasil dapat dinikmati pula oleh petenak 

Selain dijual, peternak juga dapat menikmati hasil ternaknya. 

Misalnya peternak sapi peras dapat menikmati susu segar setiap 

pagi dan sore tanpa harus mengeluarkan uang. 

3. Memiliki kemampuan dasar berternak 

Dengan berternak, peternak memiliki kemampuan dasar dalam 

memelihara hewan ternaknya atau bagaimana memeras susu 

yang baik. 

4. Mengurangi pertumbuhan rumput liar 

Para peternak di pedesaan sering membantu para petani untuk 

membabat rumput-rumput liar yang ada di ladangnya. Selain 

untuk memberi makan ternak, peternak juga menghemat biaya 

pengeluaran untuk makan ternak. 

5. Pemanfaatan hasil ternak menjadi ladang bisnis 

Peternak dengan pengetahuan yang luas dapat memanfaatkan 

kembali hasil ternak ataupun limbah peternakan. Contohnya 

peternak sapi perah mengolah susu menjadi yoghurt atau keju 

sebelum dijual atau peternak sapi potong membuka usaha 

penggilingan bakso. 
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B. Potensi Negatif 

1. Pencemaran udara 

Dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam 

mengolah limbah peternakan, kotoran ternak langsung dibuang 

tanpa melalui proses pengolahan, sehingga menimbulkan bau 

yang tidak enak dan mengganggu daerah disekitarnya. 

2. Pencemaran lingkungan 

Sapi yang dibawa ke ladang atau ke lapangan biasanya akan 

membuang kotoran dijalan dan membuat pengguna jalan tidak 

nyaman. 

Berternak sapi merupakan salah satu mata pencaharian yang masih 

digemari dan terus berkembang di Kabupaten Boyolali. Kebutuhan akan 

daging sapi dan susu membuat para peternak mempertahankan untuk 

berternak sapi karena dianggap sangat mudah bagi masyarakat setempat. 

Dari zaman dahulu penduduk Boyolali memiliki mata pencaharian 

sebagai peternak, jadi lebih mudah bagi masyarakat modern untuk 

berternak, terutama ternak sapi. 

Peternak sapi mandiri (peternak kecil) berternak sapi dengan 

membuat kandang sapi di belakang rumah atau di pekarangan rumah. 

Peternakan kecil ini seringkali dijumpai di desa-desa di Kecamatan 

Musuk. Hal ini dilakukan oleh warga karena dirasa sangat efisien agar 

tidak perlu jauh-jauh dari rumah dan tidak memakan waktu dan biaya 

yang banyak. Peternakan kecil ini merupakan warisan turun-temurun dari 

orangtua atau orang-orang terdahulu. 

Para peternak kecil rata-rata hanya memelihara ternak (memberi 

makan, memandikan dan menyuntik ternak) dan memerah susu (apabila 

merupakan sapi perah) lalu dijual kepada agen susu atau ke KUD. Begitu 

pula dengan peternak sapi potong, setelah umur sapi sudah matang, sapi 

dibawa ke Pasar Sapi Boyolali atau dijual kepada orang lain. Hal ini 

mengakibatkan sedikitnya keuntungan yang didapatkan oleh peternak 

kecil. 
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Dengan adanya potensi dan kondisi yang ada saat ini, peneliti ingin 

membuat peternakan sekaligus tempat pengolahan hasil ternak sapi yang 

berbasis agrowisata. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan bagaimana 

berternak sapi dan mengolah sendiri hasil ternak sapi agar memiliki nilai 

tambah sehingga peternak dapat mengembangkan peternakannya 

sekaligus berbisnis mandiri. Dengan adanya sosialisasi kepada peternak 

mandiri dan mengajak peternak untuk mengelola peternakan bersama-

sama diharapkan dapat menambah kemampuan sekaligus meningkatkan 

penghasilan peternak kecil. 

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

1.3.1 Permasalahan 

Bagaimana membuat kawasan argowisata peternakan sebagai sarana 

edukasi sekaligus rekreasi bagi masyarakat serta peternak untuk 

menambah pengetahuan mengenai pemaksimalan pengolahan hasil 

ternak dan sekaligus sebagai sumber penghasilan masyarakat tanpa 

mengabaikan faktor lingkungan dan alam sekitar. 

 

1.3.2 Persoalan 

1. Menentukan lokasi dibangunnya Agrowisata Peternakan Sapi dan 

Pengolahan Susu 

2. Penentuan pola penataan kawasan dan jenis kegiatan Agrowisata 

Peternakan Sapi dan Pengolahan Susu 

3. Menentukan fasilitas pendukung yang dapat mengedukasi peternak 

dan masyarakat 

4. Menentukan rancangan arsitektur bangunan dengan pendekatan 

arsitektur ramah lingkugan. 

5. Penentuan tata masa yang tepat (site plan, blok plan) 
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1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan kawasan 

peternakan dan pengolahan hasil ternak sapi menjadi kawasan agrowisata 

yang ramah lingkungan dan sebagai sarana edukasi dan rekreasi bagi 

masyarakat, yang berupa : 

1. Menentukan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan peternakan dan 

strategis untuk agrowisata. 

2. Menata kawasan agrowisata dan kebutuhan bangunan yang meliputi 

kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya. 

3. Menentukan fasilitas dan aktivitas pendukung untuk pengunjung 

agar edukasi yang diinginkan peneliti diterima oleh pengunjung 

dengan baik. 

4. Merancang Kawasan Agrowisata Peternakan Sapi dan Pengolahan 

Susu sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ada. 

5. Merancang kawasan Agrowisata yang ramah lingkungan. 

6. Merancang bangunan dalam kawasan agrowisata yang saling 

berkesinambungan satu dengan yang lain. 

 

1.4.2 Sasaran 

Membangun kawasan peternakan menjadi kawasan agrowisata yang 

ramah lingkungan sekaligus tempat pengolahan hasil ternak sapi, 

sehingga pengunjung dan peternak di sekitar kawasan agrowisata dapat 

mendapatkan edukasi mengenai pemeliharaan dan pengolahan hasil 

ternak. Peternak sapi di sekitar kawasan agrowisata juga dapat 

memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk mengembangkan bisnis dan 

meningkatkan penghasilan. 
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1.5 Lingkup dan Batasan Pembahasan 

1.5.1 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan difokuskan pada analisa perencanaan dan perancangan 

kawasan Agrowisata Peternakan Sapi dan Pengolahan Susu sehingga 

didapat konsep rancangan dan desain kawasan argowisata yang 

mewadahi kegiatan rekreasi sekaligus edukasi bagi masyarakat. 

 

1.5.2 Batasan Pembahasan 

Dalam penyusunan laporan Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan diperlukan batasan pembahasan agar sesuai dengan tujuan 

awal pembuatan laporan. Adapun batasan pembahasan laporan DP3A 

antara lain : 

1. Pembahasan mengacu pada saran berupa analisis yang menghasilkan 

konsep penyelesaian berupa konsep rancangan dan desain kawasan. 

2. Pembahasan perencanaan dan perancangan berpedoman pada studi 

literatur dan data hasil survey. 

3. Pembahasan dibatasi pada permasalahan di bidang arsitektur, 

sedangkan hal-hal diluar disiplin ilmu bidang arsitektur dibahas 

sesuai asumsi, logika dan dibahas secara garis besar. 

 

1.6 Keluaran 

Keluaran yang dihasilkan berupa konsep perencanaan dan perancangan 

Kawasan Agrowisata Peternakan Sapi dan Pengolahan Susu yang digunakan 

sebagai sarana rekreasi dan edukasi yang ramah lingkungan  yang merujuk pada 

kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang berlaku dalam bidang arsitektur. 

 

1.7 Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu 

peneliti memberikan gambaran mengenai objek studi melalui analisis secara 

sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam 

pengumpulan data. 
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1.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam laporan ini meliputi : 

a. Observasi Lapangan 

Peneliti mengamati secara langsung terhadap semua aspek yang 

berhubungan dengan Argowisata Peternakan dan Pengolahan Hasil 

Ternak Sapi, sehingga didapatkan data yang akurat mengenai 

kondisi lingkungan, potensi yang ada di sekitar agrowisata dan 

kebutuhan ternak. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan berkomunikasi langsung kepada 

pemiliki peternakan dan pemilik tempat pengolahan susu sapi. Hal 

ini digunakan untuk memperkuat data yang sudah ada. 

c. Studi Banding 

Studi banding digunakan untuk meninjau objek yang berkaitan 

dengan tema dan topik yang diangkat guna mendapatkan gambaran 

mengenai perencanaan dan perancangan topik. 

d. Studi Literatur 

Studi literatur digunakan sebagai pelengkap data primer dan 

didapatkan dari jurnal atau buku yang ada dan berkaitan dengan 

permasalahan yang menyangkut dengan museum dan permasalahan 

yang sedang diteliti. Studi pustaka yang digunakan melibatkan 

berbagai disiplin ilmu lainnya.  

 

1.7.2 Analisa dan Sintesa 

Merupakan pengolahan data dari data primer dan sekunder. 

Menganalisa permasalahan dan potensi yang diperoleh selanjutnya 

dianalisa berdasarkan teori yang didapat dan ditarik kesimpulan. 

Kesimpulan dari analisa yang didapatkan dari pembahasan digunakan 

sebagai acuan untuk mendapatkan kosep rancangan yang sesuai dengan 

hasil analisa dan sintesa yang didapat. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan beisi tentang gambaran umum dan fenomena mengenai topik yang 

diangkat yang terdiri dari latar belakang perancangan Agrowisata Peternakan 

Sapi dan Pengolahan Susu, rumusan masalah, tujuan, metode pembahasan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi tentang deskripsi mengenai teori-teori dan studi 

literature tentang tipologi, standar, dan kajian tentang Agrowisata Peternakan 

Sapi dan Pengolahan Susu. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN 

PERENCANAAN 

Gambaran umum lokasi dan gagasan perencanaan terdiri dari lokasi/data fisik 

tempat perancangan kawasan Agrowisata, serta data-data pendukung lain yang 

didapat secara langsung dan studi pustaka 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN SERTA KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Analisis pendekatan serta konsep perencanaan terdiri dari analisa konsep makro 

dan mikro, konsep struktur, utilitas, dan konsep penekanan arsitektur yang 

diterapkan pada kawasan Agrowisata Peternakan Sapi dan Pengolahan Susu. 


