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ANALISIS USAHA TERNAK SAPI PERAH DI KECAMATAN 

MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI 2018 

 

Abstrak  

Masyarakat di Desa Singosari dan Tambak umumnya bermata pencarian sebagai 

petani tanaman pangan di lahan kering misalnya singkong, ketela, papaya, jagung, dan 

lain-lain, akan tetapi hasil yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-

hari. Oleh karena itu, guna menambah pendapatan mencari alternatif lain dengan cara 

usaha ternak sapi perah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui agihan peternak sapi 

perah di Kecamatan Mojosongo, mengetahui tingkat produktivitas susu sapi di Desa 

Singosari dan Desa Tambak, dan mengetahui pendapatan ternak sapi di Desa 

Singosari dan Desa Tambak. Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Teknik 

sampling mengunakan probability sampling. Hasil penelitian menunjukkan faktor 

kesesuian agihan usaha ternak sapi perah di Desa Singosari sudah sesuai untuk ternak 

sapi perah, sedangkan Desa Tambak kurang sesuai dikarenakan ketersediaan air 

kurang. Pengelolaan usaha ternak sapi perah sebagian besar modal yang digunakan di 

Desa Singosari dan Desa Tambak antara Rp. 15.000.000 – Rp. 80.000.000. Modal 

untuk memulai usaha ternak sapi perah berasal dari modal sendiri dan sebagian 

lainnya menggunakan pinjaman. Pendapatan kotor berkisar antara Rp 40.750.000 – 

240.000.000. Pendapatan bersih berkisar antara Rp. 11.500.000 – 81.000.000.  

 

Kata Kunci: peternakan sapi, desa tambak, desa singosari, pendapatan. 

 

Abstract 

Communities in Singosari and Tambak villages generally have their eyes of 

searching as farmers for food crops on dry land, such as cassava, cassava, papaya, 

corn, and others, but the results obtained are not sufficient to meet their daily needs. 

Therefore, in order to increase income, look for other alternatives by way of dairy 

farming. The purpose of this study was to determine the dairy cattle breeders in 

Mojosongo District, to know the productivity level of cow's milk in Singosari and 

Tambak villages, and to determine the income of cows in Singosari and Tambak 

villages. The research method used was a survey. The sampling technique uses 

probability sampling. The results showed that the suitability factor of the dairy 

cattle business in Singosari Village was suitable for dairy cattle, while Tambak 

Village was not suitable due to lack of water availability. Most of the capital used 

in Singosari and Tambak Villages is Rp. 15,000,000 - Rp. 80,000,000. The capital 

to start a dairy cattle business comes from their own capital and some use loans. 

The gross income ranges from IDR 40,750,000 - 240,000,000. Net income ranges 

from Rp. 11,500,000 - 81,000,000. 

 

Keywords: cattle farming, tambak village, singosari village, income. 

 

1. PENDAHULUAN  

Perkembangan sub sektor peternakan mempunyai peranan yang strategis dalam 

usaha penyerapan tenaga kerja, ketahanan pangan, menaikan pendapatan dan dapat 
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menambah kualitas sumber daya manusia dengan cara mengkonsumsi produknya. 

Potensi perternakan yang berbeda-beda di masing-masing daerah dapat menunjang 

peran stategis tersebut. 

Potensi yang dapat menunjang peningkatan pendapatan keluarga peternak 

petani salah satunya adalah usaha ternak sapi. Keunggulan ternak sapi dapat 

digunakan sebagai menambah sumber pendapatan, antara lain : (1) memanfaatkan 

tenaga kerja dalam keluarga, (2) memanfaatkan rumput di sawah, (3) kotoran sapi 

dapat membantu sistem produksi tanaman, (4) cepat berkembangbiak, (5) 

pemeliharaannya tidak sulit sehingga dapat dijadikan usaha sampingan. 

Usaha ternak sapi menjadi salah satu pilihan usaha yang dapat membantu 

usaha pertanian di desa karena dapat menghasikan pupuk kandang dan sumber 

penghasilan guna kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan lainnya. Usaha 

ternak sapi menjadi alternatif petani karena pemeliharaannya tidak memerlukan 

modal usaha yang besar daan cenderung mudah. 

Kabupaten Boyolali terletak diantara Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. 

Kondisi iklim di Kabupaten Boyolali cukup sejuk dingin, dan didukung kondisi 

tanah yang cukup subur sehingga sebagihan masyarakat memanfaatkan kondisi 

wilayah tersebut untuk berternak sapi perah. Jumlah ternak sapi perah di Kabupaten 

Boyolali merupakan yang terbesar di Provinsi Jawa Tengah hingga dijadikan ikon 

yaitu Kota Susu Kota Boyolali. 

Sebagian masyarakat di kedua desa tersebut bermata pencarian sebagai 

petani tanaman pangan di lahan kering misalnya singkong, ketela, papaya, jagung, 

dan lain-lain akan tetapi hasil yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan 

sehari-hari. Oleh karena itu, guna menambah pendapatan mencari alternatif lain 

dengan cara usaha ternak sapi perah. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui agihan 

peternak sapi perah di Kecamatan Mojosongo, mengetahui tingkat produktivitas 

susu sapi di Desa Singosari dan Desa Tambak, dan mengetahui pendapatan ternak 

sapi di Desa Singosari dan Desa Tambak. 

 

2. METODE  

Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Survei dilakukan terhadap 
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responden dari Desa Singosari dan Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, 

Boyolali. Reponden merupakan penduduk kedua desa dan peternak sapi perah.  

Populasi pada penelitian ini meliputi dua desa di Kecamatan Mojosongo 

Kabupaten Boyolali yaitu Desa Singosari dan Desa Tambak, respondennya yang 

berkeluarga dan memelihara sapi perah. Data dari Kecamatan Mojosongo dalam 

angka 2018 didapatkan bahwa ternak sapi pada daerah penelitian berjumlah 964 

jiwa, meliputi 549 jiwa di Desa Singosari dan 415 di Desa Tambak. Teknik 

sampling mengunakan probability sampling, teknik yang memberikan prospek 

sama pada setiap populasi untuk diambil menjadi anggota sampel.  

Teknik yang digunakan yaitu simple random sampling karena pada 

penelitian ini populasinya homogen yakni peternak sapi perah di Desa Singosari 

dan Desa Tambak. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat 

kesalahan 15%. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dan analisis kuantitatif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Agihan Peternak Sapi Perah di Kecamatan Mojosongo 

Agihan merupakan kesesuaian kondisi terhadap suatu objek tertentu (dalam hal ini 

peternak sapi perah). Salah satu tinjauan agihan adalah agihan fisik berupa suhu, 

curah hujan, kelembaban, dan ketersediaan air. Agihan memiliki syarat masing-

masing pada tiap keperluan, parameter dan daerah. Penelitian ini menganalisis 

tentang agihan untuk sapi perah dengan menganalisis suhu, kelembaban, dan 

ketersediaan air. Unit analisis berfokus pada 2 desa yaitu, Desa Singosari & Desa 

Tambak (Tabel 1). 

Tabel 1. Agihan Kondisi Fisik Pada Peternakan Sapi di Kecamatan Mojosongo 

No 

Syarat Kondisi 

Fisik Daerah 

Penelitian 

Kondisi Daerah Penelitian 
Desa 

Singosari 

Desa 

Tambak 
Desa 

Singosari 

Desa 

Tambak 

1 

Keadaan Suhu dan 

Kelembaban: 

Suhu 16ºC - 28ºC 

Kelembaban 60% - 

80% 

Suhu 25ºC 

Kelembaban 

40% - 80% 

Suhu 23ºC 

Kelembaban 

40% - 80% 

Sesuai Sesuai 

2 Ketersediaan Air: Sumber air Sumber air Sesuai Kurang 
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Membutuhkan air 

banyak 

berasal dari 

sumur yang 

volume air 

mengalir 

setiap saat 

hanya 

mengandalkan 

sumur bor 

yang tidak 

cukup untuk 

semua 

penduduk 

sesuai 

 

Agihan fisik menandakan faktor eksternal keberlangsungan usaha 

peternakan. Faktor eksternal tersebut berdampak tanaman yang digunakan untuk 

pakan ternak (kualitas pakan), kondisi air, dan kesehatan ternak. Faktor tersebut 

contohnya adalah suhu, kelembaban, dan ketersediaan air. Oleh karena itu, iklim 

juga merupakan faktor penentu kondisi ternak.  

Kondisi iklim Kabupaten Boyolali rata-rata adalah agak basah. Oleh karena 

itu, dapat dihipotesiskan iklim di Desa Singosari & Tambak tergolong agak basah. 

Kondisi ini berpengaruh pada pertumbuhan vegetasi. Iklim basah diindikasikan 

dengan banyaknya kandungan air dalam tanah. Tanah dengan hidrasi tinggi 

merupakan tanah yang disukai oleh tanaman untuk tumbuh. Sangat memungkinkan 

untuk berbagai macam tanaman tumbuh salah satunya rerumputan untuk ternak.  

Tanaman rumput dapat tumbuh baik bahkan apabila terletak di daerah 

kering. Kualitas tanaman selain dipengaruhi oleh hidrasi, juga dipengaruhi oleh 

kualitas tanah. Diketahui rumput berkualitas baik dapat memberikan hasil produksi 

susu lebih baik. 

Tabel 1 menunjukkan Desa Singosari dan Tambak memenuhi syarat 

keberlangsungan usaha ternak. Suhu dan kelembaban dapat menentukan sifat tanah, 

sehingga mempengaruhi kemampuan hidup tanaman tertentu yang akan digunakan 

untuk pakan. Diketahui suhu udara dapat berdifusi ke dalam tanah dan 

mempengaruhi kelembaban tanah. Suhu tanah akan mempengaruhi sifat baik fisik 

maupun kimia tanah. Kelembaban dapat mempertahankan suasana tanah agar tidak 

kering, sehingga hidrasi menjadi baik.  

Selain itu, suhu dan kelembaban dapat mempengaruhi kondisi kesehatan 

ternak seperti fisiologi pernapasan hewan. Penelitian oleh Nuriyasa dkk. (2015) 

menyebutkan suhu dan kelembaban dapat mempengaruhi pola pernapasan dan 
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regulasi energi untuk pertumbuhan. Esmay (1987; Nuryasa dkk., 2015) menilai 

status kenyamanan hewan berdasarkan Temperature Humidity Index (THI). 

Semakin tinggi suhu maka semakin tinggi efisiensi penggunaan pakan. Ternak yang 

dipelihara pada THI yang tinggi meningkatkan efensiensi penggunaan pakan, 

sehingga menghambat energi untuk pertumbuhan (Nuriyasa dkk., 2015). Suhu yang 

terlalu tinggi atau rendah dapat mempengaruhi tekanan homeostatik dan 

osmoregulasi. Selain suhu dan kelembaban, aksesibilitas juga mempengaruhi 

kualitas susu. Susu segar hanya dapat bertahan selama 3 jam pada iklim tropis 

(Priyana, 2004). Oleh karena itu, proses pengawetan dan pengantaran produk harus 

optimal agar kualitas tetap terjaga. 

Ketersediaan air didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa 

responden. Ketersediaan air direpresentasikan dalam kemampuan penduduk 

mendapatkan air dan sumber air yang digunakan. Diketahui Desa Singosari mudah 

mendapatkan air dari sumur, sedangkan Desa Tambak hanya mendapatkan sumber 

air dari sumur bor saja. Sementara itu, letak Desa Singosari dan Desa Tambak saling 

berdekatan. Dimungkinkan terdapat perbedaan kondisi geologi kawasan, 

mengingat pada beberapa lokasi di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali 

berdasarkan hasil observasi ditemukan muka air tanah yang sangat dalam akses 

mendapatkan aliran air permukaan dan tanah yang sulit. 

3.2 Tingkat Produktivitas Susu Sapi di Desa Singosari dan Desa Tambak 

Produktivitas usaha ternak sapi perah adalah jumlah susu yang dihasilkan pada satu 

masa laktasi atau produksi. Pada dua daerah penelitian satu masa laktasi antara 11 

bulan atau 330 hari dengan produksi susu minimal 12 liter/ekor dan maksimal 20 

liter/ekor, pendapatan kotor dihitung berdasarkan jumlah produksi susu pada dua 

kali pemerahan dalam satu hari dikali harga jual susu per liter dalam satuan rupiah. 

Pendapatan bersih dihitung dari pendapatan kotor dikurangi biaya produksi dalam 

satuan rupiah. 

Bibit dari ternak sapi perah hasil inseminasi buatan (IB) biasanya berkisar ± 

Rp. 50.000,- sekali suntik. Inseminasi buatan biasanya dilakukan setelah 2 bulan 

setelah sapi betina melahirkan, hal ini dilakukan agar jarak kosong produksi susu 

tidak lama. 
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Sapi perah biasanya diberi makan sehari dua kali yaitu pagi dan sore hari. 

Peternak di setiap daerah penelitian sudah memiliki takaran masing – masing, 

misalnya meperhitungkan jenis pakan dan jumlah pakan yang akan diberikan pada 

setiap ternak. Komposisi pemberian pakan ternak berbeda sesuai dengan ternak itu 

sendiri. Biaya pengendalian penyakit di Desa Tambak lebih rendah dibandingkan 

dengan Desa Singosari, karena jumlah ternak yang terserang penyakit lebih sedikit. 

Desa Singosari dan Desa Tambak 88,30% menghasilkan produksi paling 

sedikit 9.800 – 52.100 liter dan 4,88% menghasilkan susu banyak dari Desa 

Singosari.  Banyak sedikitnya hasil produksi susu sapi yang dihasilkan dipengaruhi 

dari jumlah sapi yang diternak dan kualitas, komposisi pakan, dan cara 

pemeliharaan ternak. 

Disimpulkan dari jumlah pendapatan bersih pada tabel tersebut diketahui 

bahwa responden yang mempunyai pendapatan bersih tertinggi adalah peternak 

sapi perah yang mempunyai jumlah ternak laktasi terbanyak. Jumlah pendapatan 

bersih dipengaruhi oleh biaya produksi yang besar juga terutama biaya pakan 

karena hampir 60% menghabiskan biaya produksi. 

Tabel 2. Hasil Produksi 

No 
Hasil Produksi 

(Liter/tahun) 

Desa 

Singosari 

Desa 

Tambak 
Jumlah 

F % F % F % 

1 9.800 – 52.100 36 87,80 47 88,68 83 88,30 

2 52.101 – 95.000 3 7,32 4 7,55 7 7,45 

3 95.001 – 135.000 2 4,88 2 3,77 4 4,25 

Jumlah 41 100,00 53 100,00 94 100,00 

 

3.3 Pendapatan Ternak Sapi di Desa Singosari dan Desa Tambak 

Perhitungan kontribusi pendapatan usaha ternak sapi perah di Desa Singosari dan 

Desa Tambak terhadap total pendapatan rumah tangga diketahui bahwa pendapatan 

dari usaha ternak sapi perah di Desa Singosari menyumbang 75,61%, sedangkan 

Desa Tambak 86,79% terhadap total pendapatan rumah tangga. Disimpulkan bahwa 

kontribusi pendpatan usha ternak sapi perah di Desa Singosari lebih tinggi 

dibandingkan pada Desa Tambak. Hasil dari pendapatan tersebut memiliki peran 

yang besar untuk menunjang ekonomi rumah tangga responden di dua daerah 
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penelitian yaitu Desa Singosari dan Desa Tambak. Pendapatan usaha ternak sapi di 

Desa Singosari ditunjukkan pada Tabel 2.  

Tabel 3. Pendapatan Usaha Ternak Sapi Perah 

No 

Pendapatan Usaha 

Ternak 

(Rp/tahun) 

Desa 

Singosari 

Desa 

Tambak 
Jumlah 

F % F % F % 

1 1.141.800 – 7.791.500 31 75,61 46 86,79 77 81,91 

2 7.791.501 – 13.783.051 8 19,51 5 9,43 13 13,83 

3 13.783.052 – 20.927.100 2 4,88 2 3,77 4 4,26 

Jumlah 41 100,00 53 100,00 94 100,00 

 

Tabel 2 menunjukkan 81,91% dari 94 responden di dua daerah penelitian 

mempunyai pendapatan Rp. 1.141.800,- sampai dengan Rp. 7.791.500,-/bulan dan 

4,88% dari Desa Singosari mempunyai pendapatan paling tinggi Rp. 13.783.052,- 

sampai dengan Rp. 20.927.100,-/bulan. Pendapatan berkaitan erat dengan tingkat 

pendidikan, kemampuan pengusaha beternak (Sundari dkk., 2019), dan 

produktivitas ternak. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa: 

a. Faktor kesesuian agihan usaha ternak sapi perah di Desa Singosari sudah 

sesuai untuk ternak sapi perah, sedangkan Desa Tambak kurang sesuai 

dikarenakan ketersediaan air kurang. Suhu di Desa Singosari 25ºC 

sedangkan Desa Tambak 23ºC dengan kelembaban udara di dua daerah 

penelitian antara 40% - 80%. Desa Singosari menggunakan sumur pompa 

dan sumur manual, sedangkan Desa Tambak sebagian besar memanfaatkan 

sumber air yang berasal dari tandon air hujan. 

b. Pengelolaan usaha ternak sapi perah sebagian besar modal yang digunakan 

di Desa Singosari dan Desa Tambak antara Rp. 15.000.000 – Rp. 

80.000.000. Modal untuk memulai usaha ternak sapi perah berasal dari 

modal sendiri dan sebagian lainnya menggunakan pinjaman. Tenaga kerja 

yang digunakan di Desa Singsari adalah tenaga kerja diluar keluarga dan 

dari keluarga. Desa Tambak kebanyakan responden menggunakan tenaga 

kerja keluarga sendiri. Pemasaran susu dijual ke KUD setempat setiap hari 
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2 kali atau dijual ke peloper. Alat transportasi yang digunakan sebagian 

besar menggunakan kendaraan bermotor dan didukung dengan adanya 

komunikasi yang baik melalui kelompok tani. Kegiatan penelitian ternak 

sapi perah di Desa Singosari mencakup kondisi kandang sebagian besar 

sudah semen, jumlah kepemilikan sapi antara 4-17 ekor, sapi laktasi 6-12 

ekor, dan pemberian pakan lebih bervariasi. Di Desa Sruni kondisi kandang 

sebagian masih tradisional menggunakan bahan dari kayu dan beralaskan 

tanah, jumlah kepemilikan sapi antara 4-10 ekor, sapi laktasi 2-6 ekor, 

pemberian pakan kurang bervariasi. Hasil produksi susu sapi antara 9.800 – 

52.100 liter. 

c. Pendapatan kotor berkisar antara Rp 40.750.000 – 240.000.000. Pendapatan 

bersih berkisar antara Rp. 11.500.000 – 81.000.000. Konribusi usaha ternak 

sapi perah terhadap total pendapatan rumah tangga. Kontribusi pendapatan 

dari usaha ternak sapi perah adalah 76,53% terhadap total pendapatan rumah 

tangga di Desa Singosari. Kontribusi pendapatan dari usaha ternak sapi 

perah adalah 68,83% terhadap total pendapatan rumah tangga di Desa 

Tambak. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

a. Bagi Pemerintah: 

1) Memeratakan dan meningkatkan bantuan modal usaha terhadap 

peternak sapi perah agar membantu mengembangkan usaha ternak sapi 

perah yang ada di Desa Singosari dan Desa Tambak.  

2) Memeratakan dan meningkatkan bantuan pengadaan pakan tambahan 

seperti bekatul, vitamin, kosentrat, dan lain-ain agar penetrnak 

teringankan biaya pakan. 

3) Memberikan pelatihan alternatif  dan penyuluhan kepada peternak 

tentang cara mengelola ternak sapi perah yang benar, berupa 

pemeliharaan, pengelolaan, pengolahan susu agar dapat memaksimalkan 

pendapatan para peternak. 
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b. Bagi Peternak . 

1) Peternak menjaga pola pemeliharaan dan kebersihan yang benar agar 

dapat menaikan kualitas susu sehingga dapat meningkatkan harga jual 

susu. 

2) Peternak meningkatkan produktivitas susu ternak. 

3) Peternak bersedia menjalankan penyuluhan dan pelatihan yang 

diberikan pemerintah dalam kegiatan pengelolaan usaha ternak sapi 

perahnya agar menghasilkan produk yang  maksimal dan berkualitas. 
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